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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ( Α ρ . 22) τού 1970 έκ 
δίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοϋ λο 
γαριασμου 
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Ταμείου 
ποοοϋ 
11 9.701 
διά τήν 
χρήσιν του 
έτους του 

λήγοντος 
τήν 31ην 
Δεκεμβρίου 
1970. 
ΕΙδίκευσις 
των δαπάνη-

θησομένων 
ποσών. 
Πίναζ 

Αριθμός 83 τού 1970 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ-
Π Σ Μ Ο Υ ΔΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ. 

Έπει&ή απεδείχθη ότι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1970 εΐναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' ους δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1970. 

Ή Βουλή των Αντ ιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
Ι . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος ( Ά ρ . 22) τού 1970. 

2 . 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαρ ιασμού Παγ ίου Ταμείου 
τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τού έτους τού 
λ.ήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1970, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς δέκα εννέα χ ιλ ιάδας έπτακοσίας και μίαν λίρας προς κά 
λυψιν τών δ α π α ν ώ ν τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν πε
ρίοδον ταύτην. 

3 . Τό ύπό τού άρθρου 2 χορηγούμενο ν ποσόν χορηγε ίτα ι ώ ς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον πο
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τ ά ς έν τ ω κεφα
λαίω καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας καΐ είδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Δαπάναι 

"Αρ. | Κεφάλαιον Άρ. "Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

57Α Χορηγίαι και Συνει
σφορά!. 

Κυβερνητικοί Είσφο
ραΐ εις τό Σχέδιον 
"Ασφαλίσεως Γεωρ
γικών Προϊόντων. 

Όλικόν 

£ 
19,701 

£ 19.701 

Διάθεσις χρημάτων προς 
περαιτέρω έπιχορήγησιν τοϋ 
Ταμείου τοϋ Σχεδίου 'Ασφα
λίσεως Γεωργικών Προϊόντων 
προς κάλυψιν τών αναγκών 
τούτου διά τό έτος 1970. 

Έτυπώθη έν τδ> Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


