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Τρσπαποίησις 5. To άρθρον 14 TC& βασικού νφμου (ώς τοΟτο έτροποποιήθη δια 
ποθ«ρθρουΐ4 τ ο ο άρθρου 5 του Νόμου 27 του 1962) περαιτέρω τροποποιείται δια 
roÔ omKoO τ ο 0 π ο φ ό ν τ ο ς &ς ακολούθως · 

(α) διά της αντικαταστάσεως της λέξεως «εκατόν» (γραμμή 8) 
δια τών λέξεων «διακοσίων πεντήκοντα»* 

(β) δια της προσθήκης είς τό τέλος αύτου της ακολούθου επι
φυλάξεως : 

«Νοείται δτι, έν περιπτώσει επανειλημμένων παραβάσεων, 
τό έκδικάζον τήν ύπόθεσιν Δικάστήριον δύναται, επιπροσθέ
τως προς τάς ώς άνω ποινάς, νά διατάσση τό κλείσιμον της 
αιθούσης διά διάστημα μή υπερβαίνον τους £ξ μήνας.». 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ("Αρ. 8) του 1971 εκδί
δεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τού Συντάγματος. 

ϊΐροοίμιον. 

Συνοπτικός 
■τίτλος. 

"Εγκρισις 
ττληρωμής 
ί,κ τοΰ λογα-
ρισσμοΰ 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΰ 
£100,000 

διά τήν 
χρήσιν τοΰ 
Ετους τοΰ 

λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1971 . 
ΕΙδΙκευσις 
τών δαπάνη-
θη σο μένων 

, ποσών. 
ΤΗναζ, 

Αριθμός 42 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 
τών Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1971 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς δι' 
ους δέν γίνεται ττρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον του 
1971. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη

ρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 8) του 1971. 
2. Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν 
χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ λογαριασμού Παγίου Τα
μείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους 
του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1971, ποσόν μή 
υπερβαίνον τάς εκατόν χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τήν περίοδο ν τάύτην. ' 

3 . Τό ύπό τού άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τό έν τφ Πίνακι κεφάλαιρν καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον ,κόΛ άρθρον τσυτο ρ^ναφέρόμενον πο
σόν δΰνατάι νά χρήσιμόποιηθη καΙ δαττανηθη 6'ujc τάς έν τά> κεφα
λαίω καΐ άρθρω τούτω ίά^$ερόμένΟ;ς καΐ έΐδικώς καθ^ίξομένας 
υπηρεσίας κάΙ σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικαΐ Δοπάναι 

•Αρ. | Κεφάλαιον | *Αρ. | "Αρθρον | Ποσόν 

70Α Ίατρικόν Τμήμα . 14 Φάρμακα και 
"Αλλοι Ίατρικα'ι 
Προμήθειαι. ^ 

Ό λ ι κ ό ν 

100.000 

£100.000 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άγοράν φαρ
μάκων και άλλων ιατρικών 
προμηθειών διά τάς άνάγκας 
τών διαφόρων Νοσοκομείων, 
Ιδρυμάτων και Φαρμακείων 

τοϋ Τμήματος ' Ιατρικών 'Υπη
ρεσιών διαρκοϋντος τοϋ 
τρέχοντος έτους. 

Έτυπώθη 4ν τφ ΤυπογράφεΙφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσίφ. 


