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Δαπάναι Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι. 

'Αρ. 

Ι 

"Αρθρον 

Μή προβλεπόμενοι 
Δαπάναι. 

Όλικόν 

Ποσόν 

£ 

200.000 

£200.000 

Σκοποί 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων προς συμπλήρωσιν 
διαφόρων κονδυλίων τοΰ 
Προϋπολογισμού 'Αναπτύ
ξεως τά όποια δυνατόν νά 
αποοειχθώσιν ανεπαρκή· 
διαρκοΟντος τοΰ τρέχοντος 
έτους λόγω επιταχύνσεως 
της εφαρμογής των σχετικώ,γ 
σχεδίων. 

Ό itsipi Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 7) του 1971 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δηρο 
κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. . 

ΠροοΙμιον. 

Συνοτπικδς 
τίτλος, 

•^Εγκμνοις-
πληρωμής έκ 
τοΟ λογαρια-
αμοΟ Παγίου 
Ταμείου, 
Tto'aoO 
£41,031 
διά τήν χρήσιν 
τοΟ βίους τοΟ 
λήγοντος την 
31,12.1971. 

ΕΙδΙκβυσις , 
τών οσηανη· 
θηοςμίνων 
τιο«ΐΛν. '··' 
ήίναί, 

"Αριθμός 40 του 1971 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
Γ ΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΉΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ Κ Α Ι 
ΕΝΟΣ. 

'Επειδή απεδείχθη" δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα Οπό της Βουλής 
των "Αντιπροσώπων διό: τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1971 ει ναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι* οϋς δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμοΰ Νόμον 
τοΰ 1971. 

■Η Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ, 7) τοΰ 1971. 
—2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρησιν της Δημοκρατίας ή άτι\α μετά 
τάΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρή
oiVj εγκρίνεται δπως πλήρωθη έκ τοΰ λογαριασμού Παγίου Ταμείου 
της Δημοκρατίας καΐ χρησιμόποιηθή διά τήν. χρήσιν τοΰ έτους του 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1971, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς τέσσαρα κοντά μίαν χιλιάδας τριάκοντα μίαν λίρας προς 
κάλυψιν τών δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τήν 
περίοδον ταύτην. 

3 . Τό ύπά τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωρις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εις τά έν τφ Πίνακι κεφάλαια και άρθρα καΐ ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς ίκαστον κεφάλαιον καΐ άρθρον άναφερόμενον πό* 
σόν δύναται νά χρησιμόποιηθή καΐ δαπάνηθη δια τάς έν τφ κεφά
λα (φ κ α ί σ ρ θ ρ φ τούτω άναφερομένας και έΐδικώς καθοριζόμενος 

:ώτ^ρβσ|ά<κάί άκοπους. 



ΡΝΝΆΞ 

Τακτικοί Δαπάναι 

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

5ΙΑ 

57Α 

Τυπογραφε ϊον 

Χορηγία ι και 
Συνεισφορά!. 

14 

Χάρτης και Γραφική 
"Υλη: 

Ό λ ι κ ό ν Κεφα
λαίου 51Α 

Δήμοι, κ.λ.π.— 
Εισφορά εις 
Δημοτικούς Φό
ρους, Διόδια κ.λ.π. 

Συνεισφορά έναντι 
της Δαπάνης τής 
έν Κύπρω Ειρη
νευτικής Δυνάμεως 
τών 'Ηνωμένων 
'Εθνών. 

Ό λ ι κ ό ν Κεφα
λαίου 57Α 

Γενικόν Σύνολον . . 

23,000 

23,000 

9,701 

8.330 

18.031 

£41.031 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων δια τήν άγοράν 
τυπογραφικού χάρτου και 
γραφικής ϋλης ύπά τοϋ Κυ
βερνητικού Τυπογραφείου 
προς χρήσιν άπασών τών 
Κυβερνητικών 'Υπηρεσιών 
διαρκοΰντος τοϋ τρέχοντος. 
έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων δια τήν άντιμετώ
πισιν τής άναθεωρηθείσης 
ηύξημένης Κυβερνητικής συν
εισφοράς προς τρύς Δήμους 
άντΐ κτηματικού φόρου 
διαρκοϋντος τοϋ τρέχοντος 
έτους. 

Διάθεσις χρημάτων δια 
τήν βελτίωσιν τοϋ εις 
Ζύγιον Στρατοπέδου απο
σπάσματος τής έν Κύπρω 
Ειρηνευτικής Δυνάμεως τών 
'Ηνωμένων "Εθνών. 

ΈτυπώΟη έν τφ Τοπογραφείς της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


