
Ε.Ε. Παρ. I, 
*Ap. 1227, 10.10.75 

991 Ν. 48/75 

Ό περί Συμπληρωματ ικού Προϋπολογισμού Νόμος ( 'Αρ. 6) του 1975 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . 

'Αριθμός 48 του 1975 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ Π Ε Ρ Ι ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ-

Π Σ Μ Ο Υ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ Ι Α ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ. 

Ε π ε ι δ ή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1975 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' ους δέν γίνεται πρόβλεψις εις τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1975. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω- Συνοπτικός 
ματικου Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 6) του 1975. τίτλος. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή εκ του λογαρ ιασμού Παγίου 
Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1975 ποσόν 
μή υπερβαίνον τάς πεντακόσιας χ ιλ ιάδας λίρας προς κάλυψιν τών 
δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

"Εγκρισις 
πληρωμής έκ 
τοΰ λογαρια
σμού Παγίου 
Ταμείου ποσοΰ 
£500 ,000 
διά τήν χρήσιν 
τοΰ Ιτους τοΰ 
λήγοντος τήν 
31ην Δεκεμ
βρίου 1975. 

3. Τό υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγε ίτα ι ώς είδι ΕΙδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε τωνδαπανη
ρομένους είς τό εν τω Πινάκι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή ^,^νων 

υπερβαίνον τ ό εις τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τούτο άναφερόμενον πίναξ. 
ποσόν δύνονται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας καΐ ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

ΤακτικαΙ Δαπάναι 

Άρ. | Κεφάλαιον | Άρ. | "Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

6ΙΑ Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
Άποθεματικόν. 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και Άπο
θεματικόν. 

Όλικόν 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων προς αντιμετώπισιν 
διαφόρων υποχρεώσεων αΐ
τινες προέκυψαν έκ τής πα
ρούσης έκτακτου καταστά
σεως διαρκοϋντος τοϋ τρέ
χοντος έτους. 


