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Ό ττερΓ Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 11) του 1974 
εκδίδεται δια δηιχύσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως χω &ρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 67 ταυ 1974 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΤΙΟΛΟ-

ΤΊΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡ]ΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΜΝΕΑΚΟΣίΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΑ ΤΕΣ
ΣΑΡΑ. 
Επειδή απεδείχθη 6τι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής προοίμιον. 

των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους ττρο&λεπομέναυς εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1974 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή τταρεοτη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται προΒλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1974. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. "Ό παρών 'Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς δ περί Συμπλη- Συνοπτικός 

ρωματικου Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 11) του 1974. τίτλος. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς Έγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται δια τήν αύ έκτουλογσ
τήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Πανίου" 
Ταμείου της Δημοκρατίας καΐ χρησιμοπσιηθή διά τήν χρήσιν του Ταμείου 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστή ν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1974, ποσόν ποσοΟ 
μή υπερβαίνον τάς εκατόν έβδομήκοντα χιλιάδας λίρας προς κά £Ι7ο,οοο 
λυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια τήν πε χρ^^τοϋ 
ρίοδον ταύτη ν. έτους τοϋ 

λήγοντος τήν 
31ην Δεκεμ

βρίου 1974 . 

. 3 , Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται, ώς είδι Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίσΐωσις διά τάς υπηρεσίας και τσύς σκοπούς τους άνα τωνδοπτανη
ρομένους εις τά έν τω Πίνακι κεφάλαια καί άρθρα καί ποσόν μή ύπερ βησομένων 
βαίνον τό είς εκαστον κεφάλαιον καί άρθρον αναφέρομενον ποσόν ĵ >CR2v" 
δύναται νά χρησιμοποιηθη καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω καί &ρΒρω τούτω αναφέρομενας καί είδικως κάθοριζσμένας 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 
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ΈτηστραφαΙ Χρημά
των—Τελωνεία. 

Έίϊτστραφαϊ Λπτηκϊϊν 
—Τελωνεία^ 

ΌΧοβόν 

120,000 

ί£Ε70&ΚΙ 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων δια. την βνττμετώ* 
τπατν της ήύςημένης δαπάνης 
δ ώ την ατιστροφήν ώπο ταΰ 
Τμήματος Τελωνείων εισα
γωγικών δασμών καε. φάρων 
καταναλώσεως βάσει, των γε
νικών προνοιών της ΰφδ&ο
μένης ναμοδεσίας eat άλλω* 
ο^επκών έν: ΙαχμΕ κακονιτ 
σμων διαρκοΰνταςτ τσα. τρέ* 
)$αντας ετσας

έπτπρΒοθέται» 
χρημάτων δώ: την·

: άβτιμετώ.
τπσιν της ηΉξημέΒης: δαπάνης 
δια: την έιπστραφήΛ* ύπά ταΰ 
Τμήματος Τελωνείων daayca.
γαεών οησρών tseeL φάρων 
ιίατα»αλώσεως (ϊδαετ των 
προνοιών ταδ "Έχεσα Π£«&
κος τσΰ περί Τελωνειακών 
Δασμών κατ Φάρων Κατανα
ΜχΒαζςΜάμαατΌΰ 1973 (Άρ . 
SF ταά Γ973) διαρκοΰντος 
τοβ τρέχοντος αποχές. 

Έτυττώθη έν τφ Τυπογράφείφ της Κυττριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.' 




