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Ό περί Συμπληρωματ ικού Προϋπολογισμού Νόμος ( Ά ρ . 13) του 1971, έκδί-
οεται δια δημοσιεύσεως εις την/ έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

"Αριθμός 56 του 1971 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
Γ ΙΣΜΟΥ Δ Ι Α ΤΗΝ ΧΡΗΣ1Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡ1ΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΣ. 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα Οπό τής Βουλής Προο(μΐον 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τό\ 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1971 εΤναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς δι' 
ους δέν γίνεται πρόβλεψις εις τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον τού 
1971. 

■Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη- Συνοπτικός 

ρωματικοΰ Προϋπολογισμού Νόμος (*Αρ. 13) του 1971. τίτλος. 

2 . Ε π ι π ρ ο σ θ έ τ ω ς των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται δια τήν αυτήν **τορλογα 
χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαρ ιασμού Παγίου Τα η ° Τ υ 

μείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους Ταμείου 
του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1971, ποσόν μή ποσοΰ 
υπερβαίνον τάς έξήκοντα οκτώ χιλιάδας έξακοσίας πεντήκοντα δύο £ 6 8 · 6 5 2 

λίρας προς κάλυψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρα χρκ^ντοθ 
τίας διά τήν περίοδον ταύτην. Ετους τοΰ 

λήγοντος 
τήν 31ην 
Δεκεμβρίου 
1971. 

3 . Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι είδίκε. οΐς 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε των δαπάνη 
ρομένους είς τό έν τ φ Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή β^ομ^ων 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τοΟτο άναφερόμενον πο π*£^ 
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθη και δαπανηθί) διά τάς έν τώ κεφα
λ α ί ο καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας καΐ είδικώς καθοριξομένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 
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Π1ΝΑΙ 

Τακτικοί Δαπάναι 

•Αρ. | Κεφαλάιαν | 'Αρ. | "Apebov | Ποοόν 

,57Α Χορηγίαι καΐ 
Συνεισφοράί. 

14 Συνεισφορά Εναντι 
τής Δαπάνης * τής 
έν Κύπρω Ειρη
νευτικής Δυνά
μεως των "Ηνω
μένων 'Εθνών. 

Όλικόν 

68,652 

£68,652 

Διάθεσις χρημάτων φιά την 
καταβολήν ύττό τής Κυβερ
νήσεως των ακολουθών πο
σών Εναντι τών δαπανών 
συντηρήσεως τής εν Κύπρω 
ΕΙρηνευτικής Δυνάμεως τών 
"Ηνωμένων "Εθνών. 

(α) £18,651.306 μίλς προς 
έζόφλησιν τών διά τήν 
περίοδον άπό 1.7.1970 
μέχρι 31.12.1970 συμβα
τικών υποχρεώσεων τής 
Δημοκρατίας τών άπορ
ρεουσών έκ τής παρα
γράφου 19 τής μετά τών 
Ηνωμένων "Εθνών υπο
γραφείσης Συμφωνίας 
τής άφορώσης είς το νο
μικόν καθεστώς τής έν 
Κύπρω Είρηνευτικής Δυ
νάμεως. 

(β) £25,000 ώς εθελοντική ν 
συνεισφοράν τής Κυ
πριακής Δημοκρατίας 
είς τάς δαπανάς συντηρή
σεως τής έν Κύπρω 
Διεθνούς ΕΙρηνευτικής 
Δυνάμεως διά τά έτη 
19711972 και 

(γ) £25,000 διά τήν βελτίω
σιν ή συμπλήρωσιν στρα
τοπέδων ή παρατηρη
τηρίων τής ΕΙρηνευτικής 
Δυνάμεως συμφώνως 
προς εΙσηγήσεις ΰπο
Βληθησομένας ΰπό τής 
εν λόγω Δυνάμεως. 


