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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 10) του 1972 εκ
δίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας σύμφώνως τω άρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

'Αριθμός 70 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΤΙΟΛΟ-
ΠΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα Οπό της Βουλής προοίμιον 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΟ 1972 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι* οϋς δέν γίνεται πρόβλεψις είς τον περί ΠροϋπολογισμοΟ 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. 10) του 1972. τίτλος. 

' 2 . Επιπροσθέτως των ποσών'ατϊναέψήφίσθησάν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή άτινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αύτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθη έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου 
της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1972, ποσόν μή ύπερ. 
βαΐνον τάς εκατόν τριάκοντα τεσσάρας χιλιάδας όγδοήκοντα τρεις 
λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας 
διά τήν περίοδον ταύτην. 

3 . Το ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κεύθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εις τά εν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή υπερ
βαίνον το είς εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς εν τω κεφα
λαία) και άρθρω τούτω άναφερομένας καί ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοΟ λο
γαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοϋ 
£134 ,083 
διά τήν 
χρήσιν του 
έτους του 

λήγοντος 
τήν31 ην 
Δεκεμβρίου 
1972. 

ΕΊδίκευσις 
τών δαπάνη -
θησομένων 
ποσδν. 
Πίναξ. 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Δαπάναι 

•Αρ. Κεψάλαιον Αρ. | "Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

58Α Χορηγίαι και 
Συνεισφοραί. 

15 Συνεισφορά έναντι της 
Δαπάνης της έν 
Κύπρω Ειρηνευτι
κής Δυνάμεως τών 
'Ηνωμένων 'Εθνών. 

Όλικόν 

134,083 

£134,083 

Διάθεσις χρημάτων δια 
την καταβολήν ΰττό της Κυ
βερνήσεως τών ακολούθων 
ποσών έναντι τών δαπανών 
συντηρήσεως της έν Κύπρω 
Ειρηνευτικής Δυνάμεως τών 
'Ηνωμένων Εθνών: 

(α) £38,479.669 μιλς προς 
έξόφλησιν τών διά τήν 
περίοδον άπό 1.1.1971 
μέχρι 31.12.1971 συμ
βατικών υποχρεώσεων 
τής Δημοκρατίας τών 
άπορρεουσών έκ τής 
παραγράφου 19 τής 
μετά τών Ηνωμένων 
'Εθνών υπογραφείσης 
συμφωνίας τής άφο
ρώσης είς τό νομικόν 
καθεστώς τής έν 
Κύπρω Ειρηνευτικής 
Δυνάμεως* και 

(β) £95,603 περίπου (250,000 
δολλάρια) ως έθελοντι
κήν συνεισφοράν τής 
Κυπριακής Δημοκρα
τίας είς τάς δαπανάς 
συντηρήσεως τής έν 
Κύπρω Διεθνούς Ειρη
νευτικής Δυνάμεως, 
ήτις νά διατεθή διά 
βελτιώσεις ή επεκτάσεις 
στρατοπέδων κ.λ.π.' 
διενεργηθησομένας έν 
συνεννοήσει μετά τής 
έν λόγω Δυνάμεως. 


