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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ( Ά ρ . 21) του 1971, εκδί
δεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τ ί τλος. 

"Εγκρ ιο ι ς 
•πληρωμής έκ 
τοϋ λογαρ ια -

ομοΰ Παγ ίου 
Ταμε ίου ποσοΰ 
£ 9 , 0 0 0 , 0 0 0 
δ ιά τήν χρήσιν 
τοϋ Ετους τοΰ 
λήγοντος τήν 
31 ην Δεκεμ

βρίου 1 9 7 1 . 

ΕΙδΙκευσις 
τών δαπάνη 
θησομέν/ων 
ποσών. 

'Αριθμός 75 του 1971 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ

Γ ΙΣΜΟΥ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗ

ΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ. 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής 
τών 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν 
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 του 
1971. 

"Η Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

Ι . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω
ματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ . 21) τοΰ 1971. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή σπινα 
μετά ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν 
χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Τα
μείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ έτους 
τοΰ λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1971, ποσόν μή 
υπερβαίνον τα εννέα εκατομμύρια λίρας προς κάλυψίν τών δαπανών 
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής 
Δημοκρατίας διά τοιαύτα έργα αναπτύξεως άτινα έχουσιν έγκριθή 
ή θά έγκριθώσι μετά ταύτα ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων και 
διά του παρόντος μεταφέρεται είς τό Ταμεΐον 'Αναπτύξεως τής Δη
μοκρατίας. 

Έτυπώθη Αν τψ Τυπογράφε (ω τής Κυπριακής Δημοκρατίας. Ιν Λευκωσία. 


