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Ό ιτερί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 7) χούι 1972, εκ
δίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 37 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΤΙΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣ1Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό τής Βουλής Προοίμιον. 
τών 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1972 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' οΟς δεν γίνεται πρόβλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1972. 

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

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 7) του 1972. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηψίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφίσθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν χρη
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου 
τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1972, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς τριάκοντα δύο χιλιάδας έννεακοσίας δέκα τρεις λίρας 
προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά 
τήν περίοδον ταύτη ν. 

 3 . Το ύπό του άρθρου 2 χορηγούμένον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εις τά εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρα και ποσόν μή υπερ
βαίνον το ε'ις εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ. δαπανηθή διά τάς εν τω κεφα
λαίω καΐ άρθρω τούτω αναφερόμενος καΐ ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοϋ λο
γαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοϋ 
£32 ,913 
διά τήν 
χρήσιν τοΰ 
έτους το0 

λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1972. 

Είδίκευσις 
των δαπάνη -
θησομένων 
•̂ τοσών. 
Πίναξ. 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικά! Δαπάναι 

Ά ρ . | Κεφάλαιον | Ά ρ . | "Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

43Α 'Εξωτερικοί Ύπη 
ρεσίαι. 

2 (viii) 

5 (νϋ) 

8 (viii) 

21 

'Υπάτη 'Αρμοστεία 
Λονδίνου—Συντή
ρησις και 'Επιδιορ
θώσεις Κτιρίων. 

Πρεσβεία "Αθηνών— 
Συντήρησις και 
'Επιδιορθώσεις Κτ ι 
ρίων. 

Πρεσβεία Καΐρου— 
Συντήρησις και 
'Επιδιορθώσεις Κτι 
ρίων. 

"Επιπλα και 'Εξοπλι
σμός Πρεσβειών. 

Ό λ ι κ ό ν 

17,000 

4,647 

1,054 

10,212 

£32,913 

Διάθεσις χρημάτων δια την 
έπαναψήφισιν των αδαπάνη
των τούτων υπολοίπων ώρι
σμένων ειδικών δαπανών 
έγκριθεισών ύπό τον Τακτικόν 
Προϋπολογισμόν τοϋ έτους 
1971 προς συνέχισιν και 
συμπλήρωσιν τών σκοπών 
τούτων διαρκοϋντοςτοϋ έτους 
1972. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραψείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


