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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ 'Αρ. 1001 της 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1973 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 1) του 1973 εκδί
δεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 14 τοΰ 1973 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΤΙΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
τών 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΰ 1973 είναι ανεπαρκή. 

Καϊ επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' οϋς δέν γίνεται πρόβλεψις εις τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΰ 1973. 

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

ματικοΰ Προϋπολογισμοΰ Νόμος (Άρ. 1) τοΰ 1973. τίτλος. 
2 . 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς -Ενκρισ,ς 

ε'ιδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά πληρωμής έκ 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρή- Τ°° *°^αρ^ 
σιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμοΰ Παγίου Ταμείου °^υ

ε1ο^ο°οθ0 
τής Δημοκρατίας καϊ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ £160,774 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1973, ποσόν μή όπερ- διά την χρηοιν 
βαΐνον τάς εκατόν έξήκοντα χιλιάδας έπτακοσίας έβδομήκοντα τέσ- τοθ έτους ·>οθ 
σάρας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δήμο- ^ΐηΤ^κεΤ 
κρατίας διά τήν περίοδον ταύτη ν. βΡΐουΐ973. 

3 . Το ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε- *θν δαπονη-
ρομένους είς τά έν τώ Πινάκι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή ποσΧ'ν"ν 

υπερβαίνον τό είς Μκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον πο- Π(ναξ ' 
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή καϊ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα-
λαίω καϊ άρθρω τούτω άναφερομένας καϊ ειδικώς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας καϊ σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικά! Δαπάναι 

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

34Α 

58Α 

65Α 

7 ΙΑ 

Αστυνομία 

Χορηγία ' και Συ 
νεισφοραί. 

Μή Επαναλαμβα
νόμενοι Δαπάναι 
Δημοσίων "Εργων. 

Ιατρικόν Τμήμα . . 

24 

16 

Αγορά Σκαφών 

Ό λ ι κ ό ν Κεφα
λαίου 34Α 

Συνεισφορά έναντι 
της Δαπάνης της 
έν Κύπρω Ειρηνευ
τικής Δυνάμεως 
των Ηνωμένων. 

Ολικόν Κεφα
λαίου 58Α . . 

|Διάφορα "Εργα 

Ό λ ι κ ό ν Κεφα
λαίου 65Α 

Νοσοκομειακός και 
' Ιατρικός Εξοπλι
σμός 

Ολικόν Κεφα
λαίου 71Α . . 

Γενικόν Σύνολον 

37,000 

37,000 

70,033 

70,033 

40,000 

40,000 

13,741 

13,741 

£160,774 

Διάθεσις χρημάτων διά την 
έπαναψήφισιν των άδαπανή
νήτων τούτων υπολοίπων 
ώρισμένων ειδικών δαπανών 
έγκριθεισών ΰπό τον Τακτικόν 
Προϋπολογισμόν τοϋ έτους 
1972 προς συνέχισιν και 
συμπλήρωσιν των σκοπών 
τούτων διαρκοϋντος τοϋ 
έτους 1973. 


