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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 20) του 1973 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 105 του 1973 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής Προοίμιον. 
τών "Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΰ 1973 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι* οΟς δέν γίνεται πρόβλεψις εις τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΰ 1973. 

*Η Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη- Συνοπτικός 

ρωματικοΟ Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 20) τοΰ 1973. τίτλος. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς -Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή άτινα βρώμης 
μετά ταατα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αύ iK™o!°

ya~ 
τήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμού Παγίου Παγ1ου 
Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ ταμείου 
έτους τοΰ λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1973, ποσόν ποσοϋ 
μή υπερβαίνον τάς εκατόν τριάκοντα Μξ χιλιάδας και επτά λίρας Β
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προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά Xpf)olVTOU 
τήν περίοδον ταύτην. Ετους τοθ 

λήγοντος τήν 
31 ην Δεκεμ
βρίου 1973. 

3 . Τό ΰπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι ειδίκευση 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άνα τώνδαπανη
ρομένους εις τά έν τω Πινάκι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή ύπερ ^ο^ρ

ένων 

βαΐνον τό εις ε"καστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον ποσόν Π ( ν α ζ ' 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας και είδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 
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Τακτικοί Δαττάναι 
■Αρ. Κεφάλαιον •Αρ. "Αρθρον 
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Διάφορα 

67Α Τμήμα Πολιτικής 
'Αεροπορίας. 7(0 

Τηλεφωνική 'Υπηρε
σία. 

"Εξοδα Διοικήσεως 
και Διαχειρίσεως 
'Αερολιμένος κα'ι 
Συντήρησις 'Εξο
πλισμού' Η μερομί
σθια. 

Όλικόν.. 

Ν. 105/73 

Ποσόν 
Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τής ηύξημένης δαπάνης της 
Τηλεφωνικής 'Υπηρεσίας τών 
'Υπουργείων καΐ Κυβερνη
τικών Τμημάτων διαρκοϋντος 
τοϋ τρέχοντος έτους. 

47,0071 Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
Ιμάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τής ηύξημένης δαπάνης δι' 
ημερομίσθια τοϋ εργατικού 
προσωπικού τοϋ Διεθνούς 
Αερολιμένος Λευκωσίας διαρ 
κοΰντος τοϋ τρέχοντος έτους. 


