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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Οπ *Αρ. 1161 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό· -περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 10) του 1974 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας σύμφωνος τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 66 του 1974 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟ&Ν ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎ'ΠΟΛΟ-

ΠΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΠΡΏΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΕΣ
ΣΑΡΑ. 

Έττείδή απεδείχθη στ ι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύττό της Βουλής προούμιον. 
των 'Αντπτροσωττων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τόν 
περί Ήρόϋττολσγισμου Νόμσν του 1974 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή τπχρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόβλεψις εις τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1974. 

Ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί. Συμπλήσω- Σηπτικός 
ματικου Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 10) του 1974. : τίτλος. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς -Εγκρισ ις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή άτινα μετά πληρωμής έκ 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται δια τήν αυτήν χρη- τοθλογαρια-
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή εκ τοΰ λογαριασμού Παγίου Ταμείου <?μ°ΰ Παγίου 
_ - Α ' > n~ c < - " ~ " - Ταμείου ποσοΰ 
της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθη δια τήν χρησιν του έτους του £ 4 00ο οοο 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1974 ποσόν μή ύπερ- διά τήν χρησιν 
Stxtvov τα τέσσαρα εκατομμύρια λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τοϋΐτουςτοο 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια τήν περίοδον ταύτην. λήγοντος την 

δρίου 1974. 

3 . Τό υπό του άρθρου 2 χορηγούμενοι; ποσόν χορηγείται ώς είδι- εΐδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις δια τ ά ς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε- των&απανη-
ρομένους είς τό έν τω Πινάκι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή θη^μέν^ 
υπερβαίνον τ ό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον ΊΤΟ 1™7°ν· 
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθη και δαπανηθή διά τάς έν τώ κεφα ναξ' 
λ α ί ω καί &ρθρω τούτω άναφερομένας και εΐδικώε. καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠίΝΑΞ 

•Αρ. 

54Α 

Τακτικαι Δαπάναι 

Κεφάλαιον 

'Επιχορηγήσεις 

•Αρ. 

Ι 

"Αρθρον 

'Ετπχσρηγήσας 

Πσσάν 

£ 

4,000,000 

Σκοποί 

Διάβεσις. επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την άντιμετω-
πισιν της ήΰξημενης δαπάνης 
δι" επιχορηγήσεις διαρκοϋν-
τος τοΰ τρέχοντος έτους. 

Όλι'κόν £4,000,000 


