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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογιομοϋ Νόμος (Αρ. 7) τοϋ 1980 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως d c τή^ έοίισημσν εφημερίδα τής KuinpiOKfjc 
Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 58 τοΟ I960 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟ

ΛΟΓΙΣΜΟΥ 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 Ε'ΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ. 

'Επειδή απεδείχθη δτι ορισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους ε'ις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1980 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' ους δέν γίνεται πρόβλεψις είς τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΟ 1980., 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη- Συνοπτικός 
ρωματικου Προϋπολογισμού Νόμος ( Ά ρ . 7) του 1980. τίτλος. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησοο/ ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή ατινα πληρωμής έκ 
μετά ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν ™οθΠσν

Ρ
ίου 

αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου ταμείου ποσοϋ 
Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του £ΐ,45θ,οοο 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1980,, ποσόν διά τήν, χρήσιν 
μή ύπ&ρβαΐνον τό £ν έκατομμύριον τετρακοσίας πεντήκοντα χιλιά Μ " ^ ^ ™

0 

δας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δήμο φ^ΐην 
κρατίας διά τήν περίο'δον ταύτην. Δεκεμβρίου, 

1980. 

3. Τό ύπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναψε τωνδαπανη
ρομενους εις τό εν τω Πινάκι κεφαλαιον και άρθρον και ποσόν πόσων. 
μή υπερβαίνον τό εις τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον πίναξ. 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεψα
λαίω καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας καΐ ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Άρ. 

56Α . 

Τακτικοί Δαπάναι 

Κεφάλαιον 

Τελωνεία . . 

•Αρ. 

761 

"Αρθρον 

Έπιστροφαι Δασμών 

Όλικόν £ 

Ποσόν 

£ 

1,450,000 

> , 

1,450,000 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν άντιμετώ-
πισιν της ηύξημένης δαπάνης 
διά τήν έπιστροφήν ύπό τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων είσα-
γωγικών δασμών και φόρων 
καταναλώσεως βάσει τών 
προνοιών τοΰ Πέμπτου Πίνα
κος τοϋ περί Τελωνειακών 
Δασμών και Φόρων Κατα
ναλώσεως Νόμου τοΰ 1978 
('Αρ. 18 τοϋ 1978). διαρ
κοϋντος τοϋ τρέχοντος 
έτους. 

Έτυττώθη έν τφ Τυττογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, εν Λευκωσία· 


