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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ Ά ρ . 1160'της 27ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 9) τοΰ 1974 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως.εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 65 του 1974 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟ-ΥΤΙΟΛΟ-

ΠΣΜΟΥ Λ!Α ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
. ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΌΧΤΗΝ Π Ρ ΏΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΞΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΕΣ
ΣΑΡΑ. 

Έπεώή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό τής Βουλής ηροοίμιον 
τών ' Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους; εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1974 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
-δι' ους δεν γίνεται πρόβλεψις εις τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1974. 

*Η Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω- Συνοπακός 
ματικου Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 9) του 1974. τίτλος. 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμους ώς Έ γ κ ρ ι σ ι ς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια την χρήσιν τής Δημοκρατίας ή 'ατινα μετά πληρωμής έκ 
ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΌται δια την αυτήν χρη- τοΟλογσριο-
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου σμοϋ Παγίου 
τής Δημοκρατίας καί χρησιμοττοιηθή δίά τήν χρήσιν του έτους του £3*500 οοο"' 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1974 ποσόν μη ύπερ- διά την χρήσιν 
βαΐνον τα τρία εκατομμύρια πεντακόσιας χιλιάδας λίρας προς κά- τοΟΐτουςτοΰ 
λυψιν τών δαπανών της Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν πε- λήγοντοςτήν 

/ V / ■ ' ι ιν ι ι 31ηνΔεκεμ-

ρχοδον ταυτην. . ftpfou]97$ 
3 . To ύπό του δρθρου 2 χορηγούμενων ποσόν χορηγείται ώς είδι- Είδ(κευοις 

κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άνσφε- τώνδαπανη-
ρομένους εις τό εν τω Πίνακι κεφάλαιον καί άρθρον καί ποσόν μή βτισ°ιιένων 

υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καί άρθρον τούτο άναφερόμενον ΤΓΟ- -τοσων· 
σον δύναται να χρησιμοποιηθή καί δσπσνηθή διά τάς έν τω κεφα-
λαίω καί δ:ρΒ.ρω τούτω άναφερομένας καί είδικώο καθοριζομένας 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 
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Τακτικοί Aaatxta. — 
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Κεφάλβχον 

ftrj. Προβλεπόμενοι. 
Aonfemt καϊ. 
'AtroSepariKCty. 

*Ap. 

Ρ 

"Αρθρον 

Pfif ΓΤροβΛοτόροκπ: 
ΔάΧΕ&κη. και 
ΆτταΟεμαχικάν.. 

Όλ4κονι, 

• 

Πβσάχί 

i 

[3,500,000 

. 

- ΖΜΜΙΰί ■ 

UtcSEJSEg χρισμάτων? asra"^
καίω* ΤΓρας: άνη|ΐετώιπ<ίπν: 
;5κτφήρΒι«» έκτακτα)» ΰτκ»
χρεώσεων διαρκσϋντος τοϋ: 
τρέ^ξοντσς: ετσιις 

Έτυττώθη- εν τφ Τυττογραφείφ της. Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


