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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύτΓ'Ρφ. 1093 τής 2*i& ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1974 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

"Ο TSE.fi Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Μάμος j("Ap. 1) -ιοδ 1974 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως £ΐς την έτάσημον έφημερίδο: της KtropssooK^ J&a||s·©
χρατίας συμφώνως χω ~Αρθρώ 52 TOO Σιηπώγι^χιος. 

*Aps®j4^ 35 TCHJ 1974 

ηοηοΈ J I P G N O I S H Π Ε Ρ Ί ΣΥΐ^ίΠΜίρ^ΜΑΤίκογ Π Ρ Ο Ύ Ή Ο Λ Ο -

ΪΊΣΜΟΥ ΑΙΑ Ί ™ ΧΡΗΣ1Ή ΤΟΥ ΑΡΛΤ^ΑΜΚΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΙ*1 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΙΡΏίΤΜΝ ,ΔΕ ϊΕ | ί®Ρ10Υ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ XIΑΙΑ Έ.ΉΗΕΑΚΟΣ.ΙΑ ΈΒΑΏΜΗΚΟπΤΑ ΤΈΣ
ΣΑΡΑ. 

Έ^Ηειδη &R£bsiy$&t\ &τι £ψ\χψένα. wxm. iyizpiMvzn νπώ της Bouftfp; upaaipu», 
των ^Avxrttp£»Ji2PH£iSy fwa κώς οκοΐΐο&ς τους τίροδλΕΠΏμέκους ^ίς τον 
iffipl ΏροΒκολογισμί}!) iSojaov του 1974 £ΐναι ανεπαρκή. 

Kod επειδή τιαρέστη αι^χγκη διενεργείας Imcaviav hm tSKomxK, 
ΒΓ οδς fib/ γίνεται τϋρό§λβ|Ης είς τών τκρχ ΤΙροϋττολογιαμου !Μόμον 
τοΧ3 1974. _ . _ ' · . . 

Ή Βουλή των 'ΑΊτττΕροσώπϊον φηφίξει ως ακολούθως : 
JL, Ό Twapmv -Νόμος δύναται να άναφέρηται ως ό ττερι Σ υμ-πλημω- ;g0IBtBnMujs; 

ματικου ΠρουτίΕίλογαιψου Τϋόμος (Άρ. 1) του 1974. ττιλος. 
. ..2» *£τκΕροσϊ)£τωζ των 'ποοων Snarac έφηφίπθησαν ηδη νομίμως ως  ^ ^ π η ς 
^ίδο^υ^ίσαι τπίχτώπίεις Βαχ την ;χρησιν της δημοκρατίας Ψ\ iSriva μετά τώ^κρ^ς^κ 
ταδτα δυνατόν "να ψηφισθωσι νομίμως ώς τοιαύτα ι δια την αυτήν χρη ^awyepia
•πιν, εγκρίνεται όπως τιληρωθη έκ του λογαριασμού Ήαγίου Ταρείοο fsraBpayfc») 
της .Δημοκρατίας *κχι χρησιμοτ£θΐτ|θτ| δια την χρησίν του Ετους του £ 3 ^ 2 8S5 
λήγοντος την τρκτκοστήν τιρώτην .Δεκεμβρίου 1974 τιοσόν μή ΐηεεψ- 35Λτή»^σιν 
.β'αΐνσν τό εν εκατομμύριον, ετττακοοίας δώδεκα χιλιάδας, δκτα π»3£ϊοας τοΰ 
κοσίας εξήκοντα τιεντε λίρας τιρος καλυψιν των δαιιανων της ΚυΒερ 3TT°ASJ' , V 

νήσεως της Αημσκρατίας δια την περΐοδον ταύτην. Spfouii974. 
3 , Τό ΰπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ττοσόν χορηγείται ώς είδι Έΐδΐκεασις 

κευθεΐσα ττίοτωσις δια τάς ύττηρεσίας και τοός σκότιους τους άναφε τ3νΒιππ»η
ρομένους εις τά. έν τω Πίνακι κεφάλαια και αρβρα καΙ ττοσόν μή ^ομ&άο» 
ύπερ&αΐνον τό εις εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον ττο ^™?' 
σον δύναται να χρησιμοττοιηθη και δαπανηθη δια τας εν τω κεφα
λαίω και &ρθρω τούτω άναφερομένας και είδικως καθοριζομένας 
ύττηρεσίας και σκοττούς. 
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ΠίΝΑΞ 

Άρ» 

34Α 

35Α 

53Α 

60Α 

65Α 

Τακτικοί Δαπάναι 

Κεφάλαιον 

'Αστυνομία 

'Εθνική Φρουρά . . 

Χσρηγίαι και 
Συνεισφοραί. 

Διάφορα: 

Μη 'Επαναλαμβα
νόμενοι Δαπάναι 
Δημοσίων 
"Εργων. 

| Ά ρ . 

2Q 

Ι 

17 

20 

3Χ 

Ι 

| "Αρθρον 

Άντικατάσταοτς 
Μηχανοκινήτων 
'Οχημάτων. 

Όλικάν ΚεφαΓ 
λαίου 34Α . . 

'Εθνική Φρουρά 

Όλικον Κεφα
λαίου 35Α . . 

Συνεισφορά έναντι 
της Δαπάνης της 
εν Κύπρω Ειρηνευ
τικής Δυνάμεως 
των 'Ηνωμένων 
'Εθνών. 

rΣΙυνεισφαρά εις 
Ταμεϊαν Βοηθείας: 
Ζημιωθέντων. 

Όλικον Κεφα
λαίου 58Α . . 

Μέτρα Άνακουφί
σεως Άνομβρισ
πλήκτων. 

Όλικον Κεφα
λαίου &0Α . . 

■JΔιάφορα "Εργα 

Όλικον Κεφα
λαίου 65Α . . 

Γενικόν Σύνολον ι 

Ποσόν 

£ 

29,559 

29,559 

Ι79;375 

179,375 

20,705 

29^788 

50,493 

Ι>423,438 

ί ,423*43? 

30,000 

30,000 

11,712^65 

Σκοποί 

Διάθεσις χρημάτων δ La 
τήν έπαναψήφισιν των αδα
πάνητων τούτων υπολοίπων 
ώρισμένων ειδικών δαπανών 
έγκριθεισών ϋπό τον Τα
κτικσν Γίροϋπολογισμόν τοϋ 
έτους 1973. προς σιινέχισιν 
και συμπλήρωσιν των σκο
πών τούτων διαρκοϋντος τοϋ. 
έτους 1974: 


