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Ό περί Συμπληρωματικοί) ΠροϋπολςγισμοΟ Νόμος ('Αρ. 6) τοΟ 1969 εκδί
δεται διό: δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τόϋ λογα
ριασμοί) 
Παγίου 
Ταμείου 
ϊιοσοΰ 
£7 ,000 

διά τήν 
χρήσιν τόΰ 
έτους τοΟ 

λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1969. 
ΕΙδίκευοις 
των δαπανη-
θη σο μένων 
ποσών. 
Πίναζ. 

'Αριθμός 42 του 1969 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ-

Γ ί Σ Μ Ο Υ ΔΙΑ 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 ΕΝΝΕΑΚΟΣ ΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΟ 1969 εΐναι ανεπαρκή. 

Καί επειδή παρέστη1 ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς δι' 
οΟς δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον του 
1969. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. "Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη

ρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 6) του 1969. 
2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή άτινα 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν αυτήν 
χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Τα
μείου τής Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους 
του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1969, ποσόν μή 
υπερβαίνον τάς επτά χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3 . Τό ύπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καί τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον καί ποσόν μή 
υπερβαίνον τό εις τό κεφάλαιον καί άρθρον τούτο άναφερόμενον πο
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω καί άρθρω τούτω άναφερομένας καί ειδικώς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

ΤακτικαΙ Δαπάναι 

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

58Α Χορηγίαι καί Συνει· 
σφοραί. 

1(0 Ραδιοφωνικόν "Ιδρυμα 
Κύπρου  Χορηγία, 

ΌλιΚόν 

Διάθεσις χρημάτων διά τήν 
παραχώρησιν ύπό τής Κυβερ
νήσεως πρόςτό Ραδιοφωνικόν 
"Ιδρυμα Κύπρου ποσοϋ έκ 
£7,000, ύπό μορφήν χορηγίας, 
ίνα τούτο έπαναλάβηέπι πειρα
ματικής βάσεως τάς έκπομπάς 
προς τους Κυπρίους τοϋ εξω
τερικού διά νέαν περίοδον 
τριών μηνών 


