
763 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 21) τοΰ 1967 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν ί:πίσημο\ ίφημερίοα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας σύμφωνος τ<?) Λρθρο 52 τοΓ> _Σο\,τάγματο< . 

'Αριθμός 79 του 1967 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΠ-

ΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝ-
ΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα Οπό της Βου- Προοίμιον. 
λής των 'Αντιπροσώπων διό: τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς 
τόν περί Προϋπολογισμού Μόμον τοΰ 1967 είναι ανεπαρκή. 

ΚαΙ επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς δι' 
οϋς δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Μόμον τοΰ 
1967· 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω

ματικού Προϋπολογισμοί) Νόμος (Άρ. 21) τοΰ 1967. 
2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

εϊδικευθεϊσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθί) έκ τοΰ λογαριασμού Παγίου Ταμείου της 
Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθώ διά τήν χρήσιν του £τους του λήγοντος 
τήν τριακόστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1967 ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
εκατόν δέκα χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερ
νήσεως της Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτη ν. 

3. Το υπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τούτο άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθώ καΐ δαττανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω και 
άρθρω τούτω άναφερομένας καί ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
καί σκοπούς. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
•πληρωμής 
έκτοΟ 
Λογαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΰ 
£110.000 
διά τήν 
χρήσιν του 
έτους τοΰ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1967. 
ΕΙδίκευσις 
τών δαπάνη -
θησομένων 
Γτοσών. 
Πίναζ. 

■Αρ. | 

58Α 

ΠΙΝΑΞ. 

Τακτ ικοί Δαπάναι 

Κεφάλαιον 

Έπιστροφα'ι Χρη
μάτων κα\ 
Δασμών. 

Ά ρ . | "Αρθρον 

2 'Επιστροφα'ι Χρημά
των—Τμήμα Έσω 
τερικών Προσόδων. 

Ό λ ι κ ό ν 

Ποσόν 

Ι ΐ 

110.000 

Ι 10.000 

Σκοπός 

Διάθεοις '.πιπροσθήτου 
ποσοϋ χρημάτων αναγκαίων 
δ ι ' επιστροφής φόρου εισο
δήματος ϋπό τοΰ Τμήματος 
Εσωτερικών Προσόδων 
διαρκοΰντος τοΰ τρέχοντος 
έτους. 


