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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ( Ά ρ . 5) του 1973 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας σύμφωνος τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 30 τοΰ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΤΙΟΛΟ-

Γ Ι Σ Μ Ο Υ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ . 

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

ΚαΙ επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι* οϋς δέν γίνεται πρόβλεψις είς 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 ( Ά ρ . 5) τοΰ 1973. τίτλος. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς - Ε γ κ ρ ι σ ι ς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά πληρωμής έκ 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρή ™ο λογάρια
σα, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμοΰ Παγίου Ταμείου %££%„„# 
τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους του £2ι,572 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1973, ποσόν μή ύπερ διά τήν χρήσιν 
βαίνον τάς είκοσι μίαν χιλιάδας πεντακόσιας έβδομήκοντα δύο λίρας τοϋ Ετουςτοθ 
προς κάλυψιν τών δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά ^ ° ™ ^ . 
τήν περίοδον ταύτην. βρίουΐ°73. 

3. Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε τ̂ νδσπανη
ρομένους είς τά έν τώ Πινάκι κεφάλαια καΐ άρθρα και ποσόν μή ζ ^ 
υπερβαίνον τό είς δκαστον κεφάλαιον καΐ άρθρον άναφερόμενον πο Π(νσζ 
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθη καΐ δαπανηθή διά τάς έ ν τω κεφα
λαίοι καί άρθρω τούτω άναφερομένας και είδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καί σκοποός. 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Δαπάναι 

'Αρ. | Κεφαλαιον | Άρ. | "Αρθρον 

43Α Εξωτερικοί Ύπη-
ρεσίαι. 

2(viii) 

S (vii) 

21 

22 

'Υπάτη 'Αρμοστεία 
Λονδίνου—Συντή-
ρησις και Έπιδιορ 
θώσεις Κτιρίων. 

Πρεσβεία 'Αθηνών— 
Συντήρησις καΐ 
"Επιδιορθώσεις 
Κτιρίων. 

"Αγορά Αυτοκινή
των δια Πρε
σβείας. 

"Επιπλα και 'Εξο
πλισμός Πρε
σβειών. 

"Ολικόν 

Ποσόν 
Σκοποί 

Διάθεσις χρημάτων διά 
την έπαναψήφισιν τών αδα
πάνητων τούτων υπολοίπων 
ώρισμένων ειδικών δαπανών 
έγκριθεισών ύπό τόν Τακτικόν 
Προϋπολογισμόν τοϋ έτους 
1972 προς συνέχισιν και συμ
πλήρωσιν τών σκοπών τού
των διαρκοϋντος τοϋ έτους 
1973. * 

"Ετυπώθη έν τφ Τυπογράφε ίω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


