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Ό περί. Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 6) του 1974, εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνος τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 53 του 1974 

ΝΟΜΟΣ, ΠΡΟΝΟβΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΟΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ Δ£2Δ£ΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡβΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΕΣ
ΣΑΡΑ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής τΐροβί«.ον 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους τιροβλεπό μένους εις τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1974 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι* οΟς δέν γίνεται ττρόβλεψις εις τόν περί Προϋπολογι,σμοΟ Νόμο\ 
του 1974. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσωπιών ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρώ\ Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω- Συνοπτικός 
ματικοΰ Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 6) του 1974. τίτλος. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς Έγκριση 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά πληρωμής 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χ.ρή- έ* του λο"_ 
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου Παγ'ίου^1 

της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του Ταμείου 
^-λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1974, ποσόν μή όπερ- ο̂σοΟ 
^βαϊνον τάς όγδοη κοντά χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών gf^000 

^της Κυβερνήσεως τής Δημοκροττίας διά τήν περίοδον ταύτην. χρησ^τοΰ 
έτους του 
λήγοντος 
-τήν 3Την 
Δεκεμβρίου 
1974. " 

Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσις 
ϊεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε των δαπάνη 
'ΐνους εις τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή *ΐ(η^»ένων 

Ιαΐνον τό εις τό κεφάλαιον κατ* άρθρον τούτο άναφερόμενον πο ^ ^ ' 
δύναται νά χρησιμοποιηθή και δάπανηθή διά τάς έν τω κεφα

και άρθρω τούτω άναφεροιχένσ· καΐ ρίδικώς καθσριζομένας 
εοίας καΐ σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Δαπάνα* 

Αρ. | Κεφάλαιον | Ά ρ . Άρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

58Α Χορηγίαι και 
Συνεισφοραί. 

22 Δήμοι—"Εκτακτοι 
Χορηγίαι, 

Όλικόν 

£ 

80,000 

£80,000 

Διάθεσις χρημάτων δια την 
παραχώρηοϊν ύπό της Κυβερ
νήσεως προσθέτου χορηγίας 
εκ £80,000 δια τό έτος 1974 
εις τους Δήμους των εξ 
πόλεων προς κατανομήν 
βάσει προκαθορισθέντων γε
νικών κριτηρίων. 

Έτυττώθη έν τφ ΤυττογραΦείφ της Κυττρισκής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


