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Ό περί Συμπληρωματικού" Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 2) του 1974 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 29 τοΰ 1974 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ-
Γ1ΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡ1ΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΏΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΕΣ
ΣΑΡΑ. 

Έτιειδή απεδείχθη ότι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής Προοίμιον. 
των Άντηφοσώτιων δια τους σκοπούς τους τιρσβλεπσμένους εις τον 
τχερί Προϋπολογισμοΰ Νόμον του 1974 είναι ανεπαρκή.. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκότιους δι' 
όΰς δεν γίνεται πρόβλεψις εις τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον του 
1974. 

Ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό -παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη- Συνοπτικός 
ρωματικοϋ Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 2) του 1974. τίτλος. 

2.—Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς --ΕγκριοΗς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια την χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διάτήν αυτήν *ΚΤ0° 
χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου πβ£^,σσμ°υ 

Ταμείου τής δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν του έτους Ταμείου 
τοΰ λήγοντος την τριακοοτήν πρώτην Δεκεμβρίου 1974 ποσόν μή ΤΠΚΚΗ) 
υπερβαίνον τάς εκατόν τεσσαρσκοντα πέντε χιλιάδας λίρας προς ^11^ ' 0 0 0 

κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά την χρήο^οο 
περίοδον ταύτην. έτους τοΰ 

λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1974. 

3 . Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- εάίχευσις 
κευθεϊσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε τώνδοππχνη 
ρομένους εις τά έν τω Πινάκι κεφάλαιον και άρθρα και ποσόν μή βη^μένων 
υπερβαίνον τό εις ^καστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον π.ο π^£ν ' 
σον δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τώ κεφα
λαίο και αρθρω τούτω άναφερομένας καί ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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•Αρ. | Κεφάλαιον 

ΠΙΝΑΞ 

Τακτικά! Δαπάναι 

| Άρ. | "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

34Α 'Αστυνομία 

8(ι) 

20 

'Ιματισμός και Έξάρ
τυσις. 

Συντήρησις Μεταφο
ρικών Μέσων Ξη
ράς και θαλάσσης
ΓΤετρελαιοειδή. 

Άντικατάοτασις Μη
χανοκινήτων 'Οχη
μάτων. 

Όλικόν 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων δια τήν άντιμε
τώπισιν των ηύξημένων 
δαπανών ώρισμένων υπη
ρεσιών της 'Αστυνομικής 
Δυνάμεως διαρκοΰντος τοΰ 
τρέχοντος έτους. 


