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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 5) τοδ 1974, εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως εις. την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 47 του 1974 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎ'ΠΟΛΟ-
Γ1ΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣ ϊΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΕΖ^
ΣΑΡΑ. 

■Επειδή απεδείχθη ότι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα into της ©ουλής τίρβαίμιον. 
των Άντϊπροπώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
m p i Προϋπολογισμού Νόμον του 1974 είναι ανεπαρκή, 

ίΚαΙ επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δοτπανών δια σκοπούς 
δΓ οδς δέν γίνεται πρόδλεψις είς τον περί Προϋπολογισμού' "Νόμοι 
τοδ 1974. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

ϋ . 'Ο παρών Νώμος δύναται να άναψέρηται ώς δ ττερι Συμπληρω ϋ̂νσκτικΑς 
ματικου Προϋπολογισμού Νόμος .('Αρ. 5) του 1974. τίτλος. 

J2» ^Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς Εγκρισις 
;είδικ£ϋθεϊσαι :πιστώσεις δια τήν χρήσιντης δημοκρατίας ή.ατινα μετά πληρωμής 
ταύτα δυνατόν νά ψηψιόθώσι νομίμως ώς τοιαυται δια τήν αυτήν ν·ρη έ κ τ ο υ λ ο \ 
σιν, ^εγκρίνεται όπως πληρωθη εκ του λογαριασμού Πάγιου Ταμείου παγίου 
της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθη δια τήν χρήσιν του Έτους του Ταμείου 
λήγοντος τήν τριακοστήν τιρώτην Λεκεμβρίου 1974, ττοσόν μή όπερ ™*>°ϋ 
i§atvov το εν έκατομμύριον λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της ^1»0 0 0 .0 0 0 

Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια τήν περίσδον ταότην. xp̂ oivfoO 
ΐτους του 
λήγοντος 
την3Την 
Δεκεμβρίου 
1874. 

3 . Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- Είδίκευσις 
κευθεϊσα πίστωσις δια τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναψε- των δοστανη-
ρομένους εις τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή δομένων 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τούτο άναφερόμενον πο- ς^Ι' 
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή χάί δαπανηθη διά τάς έν τω κεφα-
λαίω κάί αρθρω τούτω αναφερόμενο-^ καΐ ΡΪδικώς χαθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 



ί. 47/74 762 

ΠΙΝΑΞ 

Τακτικαι Δαπάναι 

Αρ. Κεφάλαιον •Αρ. "Αρθρον | Ποσόν | 
Σκοποί 

6ΙΑ Μη Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
Άποθεματικόν . . 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και Ά π ο 
θεματικόν. 

Όλικόν 

£ 

1,000,000 

.£1,000,000 

Διάθεσις χρημάτων ανα
γκαίων προς άντιμετώπισιν 
διαφόρων υποχρεώσεων α'ί
τινες προέκυψαν εκ τής 
παρούσης εκτάκτου κατα
στάσεως διαρκοϋντος τοΰ 
τρέχοντος έτους. 


