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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ( Ά ρ . 20) τοΰ 1970, 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο

κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . 

Αριθμός 78 τοΰ 1970 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΤΙΟΛΟ 

Π Σ Μ Ο Υ ΔΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡ ΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό τής Βουλής 
των Άντιπροσώπω\ δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1970 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
διν οϋς δέν γίνεται πρόβλεψις είς τον περί Προϋπολογισμού Νόμο\ 
του 1970. 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι . Ό παρώχ Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος ( 'Αρ. 20) του 1970. 
2 . 'Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομ ίμως .ώς 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά την χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτ ι \α μετά 
ταύτα δυνατό; νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαρ ιασμού Παγίου Ταμείου 
τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1970, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς εκατόν τεσσαρά.κοντα τεσσάρας χ ιλ ιάδας διακοσίας τεσ
σαράκοντα δύο λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως 
τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδο\ ταύτην: 

3 . Το ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδ'ι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τά εν τω Πινάκι κεφάλαια και άρθρα και ποσό ν μή 
υπερβαίνον το είς εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον πο
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθ.ή διά τάς έν τω κεφα
λαίω και άρθρω τούτω ά\αφερομένας και ειδικώς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας και σκοπούς. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκμισις 
•πληρωμής έκ 
τοϋ λογαρια
σμού Παγίου 
Ταμείου 

:!οσοϋ 
£144,242 
διά τήν χρήσιν 
του έτους τοϋ 
λήγοντος την 
31.12.1970. L. 

ΕΙδΙκευσις 
τών δαπάνη 
θησομένων 
ποσών. 
ΠΙναξ. 
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Τακτικά! Δαπάναι 

| Ά ρ . | Ά ρ θ ρ ο ν | Ποσόν | 
: Σκοποί 

57Α 

66Α 

Χορηγίαι και Συν
εισφοραί. 

Τμήμα Πολιτικής 
Αεροπορίας 

14 Συνεισφορά έναντι 
τής Δαπάνης τής 
έν Κύπριο Ειρη
νευτικής Δυνάμεως 
τών "Ηνωμένων 
"Εθνών: 

Κέντρον Ελέγχου 
Πτήσεων—Ύπηρε
σίαι Τηλεπικοινω
νιών 

Όλικόν 

Διάθεσις χρημάτων διά τήν 
έκτέλέσιν διαρκόΰντος τοΰ 
τρέχοντος έτους διαφόρων 
έργων υποδομής αναγκαίων 
διά τήν στέγασιν ώρισμένων 
μονάδων τής έν Κύπρω Ειρη
νευτικής Δυνάμεως τών' "Ηνω
μένων 'Εθνών λόγω απαραι
τήτων μετακινήσεων και αλλα
γών εντός τής Δυνάμεως. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν άντιμετώ
πισιντώνηύξημένων δαπανών 
τών υπηρεσιών τηλεπικοινω
νιών τών παρεχομένων ύπό 
τής Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου είς το Κέντρον Έλέγ
γόυ Πτήσεων τοϋ Διεθνούς 
Αερολιμένος Λευκωσίας. 


