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Ό περί Συμπληρωματικού* Προϋπολογισμού Νόμος (*Αρ. 3) του 1971, εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τφ "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

•Αριθμόςχ23 του 1971 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΣ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
τών "Αντιπροσώπων δ'ιά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1971 είναι ανεπαρκή. 

ΚαΙ επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι* οϋς δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΟ 1971. 

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω

ματικοΟ Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 3) του 1971. 
2. Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθεισαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αύτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ λογαριασμού Παγίου Ταμείου 
της Δημοκροπίάς καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ Ιίτους του 
λήγοντος τήν τριακόστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1971, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς τεσσαράκοντα χιλιάδας πεντακόσιας λίρας προς κάλυψιν 
τών δαπανών τής Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τήν περίοδον 
ταύτην. · . ■ 

3 . Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τό έν τω ΓΚνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καί άρθρον τούτο άναφερόμενον πο
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθτ) καΐ δαπανηθη διά τάς έν τω κεφα
λαίω καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας καί είδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας κσΛ σκοπούς. 
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λήγοντος 
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Είδ(κευσις 
τών δαπάνη 
θησο μένων 
ποσών. 
ΠΙναξ. 

ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Δαπάνα» 

*Αρ. | Κεφάλαιον 

57Α Χορηγιαι καί Συν
εισφορά!. 

ι 

*Αρ. | "Αρθρον | Ποσόν 

14 Συνεισφορά Εναντι 
τής Δαπάνης τής 
εν Κΰπρω Ειρηνευ
τικής Δυνάμεως 
των Ηνωμένων 
'Εθνών. 

ΏΧικόν . . 

£ 
40,500 

£40,500 

Διάθεσις χρημάτων διά τήν 
άνέγε,ρσιν νέου Στρατοπέδου 
εΙς ζχρόν προς οτέγασιν 
αποσπάσματος τής έν Κύπρω 
Ειρηνευτικής Δυνάμεως των 
Ηνωμένων 'Εθνών. 


