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Ό ττ&ρΐ Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 6) του* 1976 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 64 του 1976 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎ'ΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΑ ΕΞ. 

Επειδή απεδείχθη ότι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1976 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόβλεψις ε'ις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1976. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω Συνοπτικός 
ματικοϋ Προϋπολογισμού Νόμος (''Αρ. 6) του 1976. τίτλος. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα πληρωμής έκ 
μετά τάυτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν του}°ΎαΡια-

» « ~ , , «,~ , Τ > „ S r ~ > „ π , ' σμουΠανίου 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Πάγιου Ταμείου ίτοσοϋ 
Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του £435,635 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1976, διά τήν χρήσιν 
ποσόν 'μή υπερβαίνον τάς τετροοκσσίας τριάκοντα πέντε χιλιάδας και ™υετου<;του 

<c , ' ' ' Λ ' » '  » . . .«Λ ~ ~ λήγοντος τήν 
έξακοσιας τριάκοντα πέντε λίρας προς καλυψιν των δαπανών της 3ΐηνΔεκεμ
Κυβιερνήσεως τής Δημοκρατίας οιά τήν περίοοον ταύτην. <5ρ(ου, 1976. 

3. Το ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε τωνδοητανη
ρομένους εις τά έν τω Πίνακι κεφάλαια καΐ άρθρα και ποσόν μή ^ 1 ° ° ^ ^ 
υπερβαίνον τό εις εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον πίνσξ. 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω και αρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικά! Δαπάναι 

Ά ρ . | Κεφάλαιον | "Αρ. | "Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

43Α 

43Α 

60Α 

60Α 

67Α 

67Α 

73Α 

73Α 

Έξωτερικαι 
Ύττηρεσίαι 

Έξωτερικαι 
Ύττηρεσίαι 

Διάφορα 

Διάφορα 

Ι3(νϋ) 

Il3(viii) 

Τμήμα Πολιτικής 
'Αεροπορίας 

Τμήμα Πολιτικής 
'Αεροπορίας 

Ίατρικόν Τμήμα 

Ίατρικόν Τμήμα 

14 

20 

'Αντιπροσωπεία 
Γενεύης—Συντή
ρησις και Λειτουρ
γία Μηχανοκινήτων 
"Οχημάτων 

'Αντιπροσωπεία 
Γενεύης—Έντόπιον 
Ύπηρετικόν 
Προσωπικόν 

Άποζημίωσις και 
"Εξοδα Αγωγών 

"Εξοδα 'Εκλογών 

"Εξοδα Διοικήσεως 
και Διαχειρίσεως 
'Αερολιμένων και 
Συντήρησις 
'Εξοπλισμού 

Κέντρον 'Ελέγχου 
Πτήσεων—Ύπηρε
σίαι Τηλεπικοινω
νιών 

Φάρμακα και "Αλλαι 
Ίατρικαί Προμή
θειαι 

Σχέδιον θεραπείας 
Κυπρίων εϊς τό 
Έξωτερικόν 

Όλίκόν 

800 

2,435 

60,000 

88,400 

35,000 

104.000 

100,000 

45,000 

435,635 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων δια την κάλυψιν 
δαπάνης δια την συντή
ρησιν και λειτουργίαν τού 
επισήμου αυτοκινήτου τοϋ εν 
Γενεύη Πρέσβεως τής 
Δημοκρατίας. 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων δια τήν κάλυψιν 
δαπάνης δια τήν άπασχό
λησιν υπηρετικού προσω
πικού ΰπό τού εν Γενεύη 
Πρέσβεως τής Δημοκρατίας. 

Διάθέσις επιπρόσθετων χρη
μάτων προς κάλυψιν δαπανών 
δι' αποζημιώσεις και έξοδα 
αγωγών. 

' Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων πρός„ κάλυψιν της 
ολικής δαπάνης ήτις άπη
τήθη δια τάς διεξαχθείσας 
έκλογάς . προς άνάδειξιν 
Μελών τής Βουλής τών 'Αντι
προσώπων. 

.Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν τών 
ηύξημένων αναγκών τής 
υπηρεσίας ταύτης. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν δα
πανών εν σχέσει προς τάς 
ηΰξημένας τηλεπικοινωνια
κάς διευκολύνσεις. τάς 
οποίας παρέχει ή 'Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών προς τό ■ 
Τμήμα Πολιτικής 'Αεροπο
ρίας. . : . . . : · . 

Διάθεσις  επιπροσθέτως 
πιστώσεων προς κάλυψιν 
τών ηύξημένων αναγκών. 'τήίξ[ 
υπηρεσίας ταύτης. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν 
τών ηύξημένων δαπανών
διά τήν άποστολήν ασθενών, 
κυρίως εθνοφρουρών, εις τό 
έξωτερικόν. δι' εϊδικήν θερα


