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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύττ* 'Αρ. 1051 της 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ("Αρ. 16) του 1973, εκ
δίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 90 τοΰ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎ'ΠΟΛΟ 
Γ ΙΣΜΟΥ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Χ Ι Λ Ι Α ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ . 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΰ 1973 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι ' ους δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΟ 1973. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω
ματικού Προϋπολογισμού Νόμος ( Ά ρ . 16) τοΰ 1973. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
ε'ιδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αύτήν χρή
σιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμοΰ Παγίου Ταμείου 
τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν τοΰ έτους τοΰ 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1973, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς πεντακόσιας ένενή κοντά εξ χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν 
των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον 
ταύτη ν. 

3. Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τά έν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς Μκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον πο
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας και είδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής έκ 
τοΟ λογαρια
σμού Πα flov 
Ταμείου ποσοϋ 
£596,000 
διά τήν χρήσιν 
τοΰ ίτους τοΰ 
λήγοντος τήν 
31 ην Δεκεμ
βρίου 1973.· 

ΕΙδίκευσις 
των δαπάνη 
θησομένων 
■ποσών. 
Πίνας. 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Λαπάναι 

Αρ. Κεφάλαιον Ι Άρ· "Αρθρον Ι Ποσόν 
Σκοποί 

Ι7Α Τμήμα 'Αναπτύξεως 
Υδάτων. 

53Α 

59Α 

Συντάξεις και Φιλο
δωρήματα. 

IKiii) 

59Α 

69Α 

7ΙΑ 

ΈττιστροφαΊ Χρη
μάτων και 
Δασμών. 

ΈττιστροφαΊ Χρη
μάτων καΐ 
Δασμών. 

Ταχυδρο μείον 

'ατρικόν Τμήμα . . 

Σχέδιον Ύδατοπρο
μηθείας 'Αμμο
χώστου—'Αγορά 
"Υδατος. 

Προσωρινόν Χορή 
γημα εις Συντα
ξιούχους. 

5.000 

60.000 

10 

18 

ΈττιστροφαΊ Χρη 
μάτων—Τελωνεία 

ΈττιοτροφαΊ Χρημά
των—Τμήμα 'Εσω
τερικών Προσόδων 

Μεταφορά Ταχυδρο 
μείου. 

Πρόληψις "Ασθενειών 
καΐ Άνθελονοσιακά 

Έργα. 

Όλικόν 

400.000 

100,000 

16,000 

15,000 

£596,000 

Λιάθεσις χρημάτων διά τήν 
άγοράν ύττο τοϋ Τμήματος 
'Αναπτύξεως 'Υδάτων κατολ
λήλου ποσίμου ϋδατος άπό 
ίδιωτικάς γεωτρήσεις διά τήν 
άντιμετώπισιν τών ηύϊημένο;ν 
αναγκών τοΰ Σχεδίου 'Υδατο
προμηθείας 'Αμμοχώστου 
διαρκοϋντος τοϋ τρέχοντος 
έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τής ηύξημένης δαπάνης διά 
τήν πληρωμήν προς τους 
Κυπρίους Κυβερνητικούς Συν
ταξιούχους προσωρινού επι
δόματος έπί τής καταβαλλο
μένης συντάξεως των όιαρ
κοϋντος τοϋ τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τής ηύξημένης δαπάνης διά 
τήν έπιοτροφήν ΰπό τοϋ Τμή
ματος Τελωνείων ε'ισαγωγ ικών 
δασμών και φόρων κατανα
λώσεως διαρκοϋντος τοϋ 
τρέχοντος έτους. 

Διάθεσιςεπιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τής ηύξημένης δαπάνης διά 
τήν έπιοτροφήν ΰπό τοϋ Τμή
ματος Εσωτερικών Προσό
δων φόρου εισοδήματος διαρ
κοϋντος τοϋ τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τής ηύξημένης δαπάνης διά 
τήν μεταφοράν εγχωρίου και 
εξωτερικού ταχυδρομείου 
διαρκοϋντος τοϋ τρέχοντος 
έτους. 

Διάθεσιςεπιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
της ηύξημένης δαπάνης διά 
τήν διατήρησιν διαφόρων 
άνθελονοσιακών έργων έλεγ
χου και τήν παρεμπόδισιν 
άλλων έπιδημιακών ασθε
νειών ύπό τοΰ Τμήματος 
Ιατρικών 'Υπηρεσιών διαρ
κοϋντος τοϋ τρέχοντος έτους. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραψείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


