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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ" Άρ. 1558 τής 12ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό ι ιερϊ Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ( Α ρ . 5) του 1979 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 74 τοϋ 1979 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ-

Π'ΣΜΟΥ ΑΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΫ ΕΤΟΥΣ- ΧΙΛ ΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον 
iff pi Προϋπολογισμού Νόμον του 1979 εΐναι ανεπαρκή. 

ΚαΙ επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δΓ οΟς δέ./ γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί ΠροΟπολογισμοΟ Νόμον 
του 1979. 

"Η Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται vex άναφέρηται ώς 6 περί Συμπληρω- Συνθιιτικό% 
ματικοΰ 'Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 5) του 1979. τίτλος. 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς -Εγκρισις 
είδικευθείσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά πληρωμής 
ταοτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν χρή- έ* τ ο υ λ°-_ 
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου π^ΐου10" 
τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ έτους τοΟ Ταμε(ου 
λήγο\τος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1979, ποσόν μή όπερ- ποσοΟ 
βαΐνον'τάς .Γκατόν.-έ.ξήκοντα εξ χιλιάδας καΐ εκατόν έξήκοντά πέντε *■',66·'65 

λ ί ρ α ς - π ρ ο ς . κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρα- χ
1ρ^ο?ν-ιοϋ 

riar διά τήν περίοδον ταύτην. έτους τοϋ 
λήγοντος 
τήν31ην 
Δεκεμβρίου 
1979. 

Α. Τό ύπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- Είδίκευσις 
κεοθε.ΐσα πίστωσιοδιά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους άναφε- τώνδαικτνη-
ρόμέ-νόυς είς τό εν τω Π ίνα κι κεφάλαιον καΐ άρθρα καΐ ποσόν μή βηάομένων 
υπερβαίνον τό εις τό κεφάλαιον και ε'καστον άρθρον άναφερόμενον Π ^ ξ ' 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω 
κεφαλαίο) και άρθροις τούτοις-αναφέρομενας και ειδικώς καθοριζο-
ί'ΐνη;..ύπηρεσίας και σκοπούς. " 
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ΠΙΝΑΞ 

Αρ. 

9ΙΑ 

Τακτικαΐ Δαττάνοι 

Κεψάλαιον 

Ίαιρικόν Τμήμα 

•Αρ. 

367 

368 

18.377 

"Αρθρον 

Φάρμακα και Αλλα ι 
ΊατρικαΙ Προμή-
θειαι. 

Προμήθειαι και Έξο
δα 'Εργαστηρίου 
κοί 'Ακτινολογικών 
Συσκευών. 

Άσπρόρουχα 

Όλικόν . . 

Ποσόν 

£ 

145.000 

8.165 

13.000 

£166,165 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
πιστώσεων προς κάλυψιν 
τών ηΰξημένων αναγκών 
τών υπηρεσιών τούτων. 


