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Ό περί ΣυιμιπΙληίρωίμαιτιικοϋ Προϋπολογιίσμοϋ Νόίμος ('Αρ. 1) τοϋ 1978 
έκίδίίδείται δια δηίμοΌΊΐεύσεακ: εις τή^ έπίίσηιμον έφηρερίΐδια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ

1 ΣυνΤάγραίτοα 

'Αριθμός 26 τοϋ 1978 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον.. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1978 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1978. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη- Συνοπτικός 
ρωμοττικου. Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 1) του 1978. τίτλος. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσίν της Δημοκρατίας, ή ατινα πληρωμήςέκ 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηψισθώσι νομίμως ώς τοιάΰται διά τήν ^οποΜου 
αυτήν χρήσίν, εγκρίνεται δπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Παγίου ταμείου ποσοΟ 
Ταμείου της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την χρήσίν του £200,000 
έτους τοΰ λήγοντος τήν τρ.ιακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1978 ποσόν διά την, χρησιν 

» « ο " » c r \ r c \ ι \ ι -\ . — τοΰ §τουσ τοϋ 
μή υπερβαίνον τας διακοσιας χιλιάδας λίρας προς καλυψιν των 'jTyam(J 
δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. τήν3ΐην 

Δ8κεμ6ρ[ου, 
1978, 

3. Τό ύπό του άρθρον 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- Εΐδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναψε- τώνδαπανη-
ρομένους είς τό εν τω Πινάκι κεψάλαιον και άρθρον και ποσόν μή θησομένων 
υπερβαίνον τό είς τό κεψάλαιον και · άρθρον τούτο άναψερόμενον ^ ω ' 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπάνηθή διά τάς έν τω 
κεψαλαίω και άρθρω τούτω άναψερομέγας κα! ειδικώς καθοριζο-
μένας υπηρεσίας και σκοπούς. ' . - · · . > 
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Τακτικοί Δαπάναι 

Κεφάλαιον 

Χορηγίαι και 
Συνεισφοραί. 

Ά ρ . 

287 

"Αρθρον 

Αρχή 'Ηλεκτρισμού 
Κύπρου—Χορηγίαι 
ύπό μορφήν 
επιστροφής 
Λιμενικών 
Δικαιωμάτων. 

"Ολικόν 

Ποσόν 

£ 

200,000 

£200,000 

Σκοποί 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά τήν κάλυψιν χορη
γιών προς τήν "Αρχήν Ηλεκ
τρισμού Κύπρου ύπό μορφήν 
επιστροφής λιμενικών δικαι
ωμάτων καταβαλλομένων 
ΰπ' αυτής άπό τής Ιης 
'Ιανουαρίου, 1976, δυνάμει 
τών περί 'Οργανισμού Λι
μένων Κύπρου (Καταβλητέα 
Δικαιώματα) Κανονισμών τού 
19761977. 

Έτιπτώθη έν τφ Τιπτογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


