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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ("Αρ. 1) τοΰ 1972, εκ
δίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσήμον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 12 του 1972 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΤΙΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1972 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόβλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1972. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω Συνοπτικός 

ματικου Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 1) του 1972. τίτλος. 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών «τίνα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται δια τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου 
τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους τοΟ 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1972, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς έκοαόν τριάκοντα τρεις χιλιάδας τεσσαράκοντα εξ λίρας 
προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας δια 
τήν περίοδο ν ταύτη ν. 

3 . Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους ε'ις τά έν τω Πινάκι κεφάλαια καί άρθρα και ποσόν μή υπερ
βαίνον τό εις εκαστον κεφάλαιον καί άρθρον άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω καί άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοΰ λο
γαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΰ 
£133,046 
5ια την 
χρήσιν τοΰ 
έτους τοΰ 

λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1972. 

Εϊδίκευσις 
τών δαπάνη-
θησομένων 
ποσών. 
Πϊναζ. 
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ΠΙΝΑΞ 

ΤακτικαΙ Δαπάναι 

'Αρ. | Κεφάλαιον | Ά ρ . | "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

34Α 

58Α 

65Α 

"Αστυνομία 

Χορηγίαι και 
Συνεισφοραι. 

Μη "Επαναλαμβα
νόμενοι Δαπάναι 
Δημοσίων 
"Εργων. 

23 'Αγορά 'Εξοπλισμού 
Τηλεπικοινωνιών. 

Όλικόν 
Κεφαλαίου 34Α . . 

Συνεισφορά έναντι 
της Δαπάνης της 
έν Κύπρω Ειρηνευ
τικής Δυνάμεως 
τών Ηνωμένων 
Εθνών. 

Όλικόν 
Κεφαλαίου 58Α . . 

f Διάφορα "Εργα 

Όλικόν 
Κεφαλαίου 65Α 

Γενικόν Σύνολον 

£ 

43,276 

43,276 

54,770 

54,770 

35,000 

35,000 

£133,046 

Διάθεσις χρημάτων διά την 
έπαναψήφισιν τών αδαπάνη
των τούτων υπολοίπων ώρι
σμένων ειδικών δαπανών 
έγκριθεισών ΰπό τον Τακτικόν 
Προϋπολογισμόν τοϋ £τους 
1971 προς συνέχισιν και συμ
πλήρωσιν τών σκοπών τούτων 
διαρκοϋντος τοϋ έτους 1972. 


