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"Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 1966, το κεί-
μενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοϋ 
Λογαριασμοί) 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοϋ 
£159,541 
διάτήν 
χρήσιν τοϋ 
Ετους τοϋ 
λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1966. 
ΕΙοΙκευσις 
τών δαπάνη 
βηαομένων 
τιοσων. 
ΠΙναζ. 

'Αριθμός 30 τοΟ 1966 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ

Γ ΙΣΜΟΥ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗ

ΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ Χ Ι Λ Ι Α ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΞ. 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής 
τών 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΟ 1966 είναι ανεπαρκή : 

Κα! επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι* οΟς δέν γίνεται πρόβλεψις εις τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΟ 
1966. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. "Ο παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 4) τοΰ 1966. 
2. "Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

ε'ιδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεταιδπωςπληρωθή έκτου Λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής Δημο
κρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1966, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
εκατόν καΐ πεντήκοντα εννέα χιλιάδας πεντακόσιας καΐ τεσσαράκοντα 
μίαν λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημο
κρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Το ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγουμενον ποσόν χορηγείται ώς ε'ιδικευ
θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφερομένους 
είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή υπερβαί
νον τό είς τό κεφάλαιον καί δρθρον τούτο άναφερόμενον ποσόν δύναται 
νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω και αρθρω 
τούτω αναφερόμενος καΐ^είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καί σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ. 

·ΑΡ . 

Τακτικοί Δαττάναι: 
Σκοποί. 

Κεφάλαιον •Αρ. "Αρθρον Ποσόν 

58Α Χορηγίαι καί Συν
εισφοραί. 

16 Συνεισφορά έναντι 
τών Δαπανών της 
έν Κύπρω Ειρηνευ

τικής Δυνάμεως τών 
Η ν ω μ έ ν ω ν Εθνών . 

Όλικόν 

Διάθεσις χρημάτων προς 
κάλυψιν αξιώσεως διά δαπα
νάς διενεργηθείσας διά τήν 
λειτουργίαν τής έν Κύπρω 
Ειρηνευτικής Δυνάμεως ήτις 
έγένετο αποδεκτή ώς αποτε
λούσα ϋποχρέωσιν τής Κυ
πριακής Κυβερνήσεως δυνά
μει τής Συμφωνίας τής άφο
ρώσης είς τάς υπηρεσίας 
τής UNFICYP. 


