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Ό περί Συμπληρωματικοϋ Προϋπολογισμοϋ Νόμος ( Α ρ . 7) τοϋ 1977 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 84 του 1977 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ

Γ ΙΣΜΟΥ 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 Χ Ι Λ Ι Α ΕΝΝΕΑΚΟΣ1Α ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ 
ΕΠΤΑ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΟ 1977 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι ' οϋς δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1977. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω- Συνοπτικός 
ματικου Προϋπολογισμού Νόμος (*Αρ. 7) τοΟ 1977. τίτλος. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκριοις 
είδικευθεϊσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή ατινα πληρωμής έκ 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν ^οπαγίου 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου ποσοο 
Ταμείου της Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ £3,οοο,οοο 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1977 ποσόν διά τήν χρήσιν 
μή υπερβαίνον τά τρία εκατομμύρια λίρας προς κάλυψιν τών δα φόντος τήν· 
πανών τής Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 3ΐην Δεκεμ

βρίου 1977. 

3. Το ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χ ο ρ η γ ε ί τ α ι ώς ε ίδ ι  Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως της τωνδοπκχνη

Δημοκρατίας διά τοιαύτα έργα αναπτύξεως ατινα εχουσιν έγκριθή ^σώ^,
νων 

ή θά έγκριθώσι μετά τοώτα ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων 
και διά τοΟ παρόντος μεταφέρεται είς το Ταμεΐον 'Αναπτύξεως τής 
Δημοκρατίας. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


