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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 10) του 1984 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 59 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΌΝ
ΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α 
Επειδή απεδείχθη ότι ορισμένα ποσά εγκριθέντα Οπό της Βουλής προοίμιο*, 

των Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1984 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι* ους δεν γίνεται πρόδλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1984. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Συμπληρω- Συνοπτικός 

ματικού Προϋπολογισμού ιΝόμος (Αρ. 10) του 1984'. τίτλος. 
2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως Έγκρισις 

ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την χ£^ ι ο χ η ι ο ύ 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Παγίου παγίου 
Ταμείου της Δημοκροττίας και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν του Ταμείου 
έτους του λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1984, ποσόν ποσού 
μη υπερβαίνον τας τεσσαράκοντα χιλιάδας και πεντακόσιας λίρας 5 1 0 , 5 0 0 

προς κάλυψιν των ίδαπανών της ΐΚυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά χρήσιντου 
την περίοδον ταύτη ν. .έτους του 

λήγοντος 
την 31ην 
Δεκεμβρίου, 
1984. 

3. Το υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως ειδι- Ειδίκευσις 
κευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους ανα- Ttw δα̂ ανη-
φερομένους εις το εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μη ^σών ^ 
υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφερόμενον πίναξ. 
ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω κεφα-
λαίω και άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικαί Δαπάναι 

Αρ. 

74Α 

Σκοποί 
Κεψάλαιον 

Υπουργείον Προ

εδρίας—Διοίκη
σις. 

Αρ. 

424 

Άρθρον 

Χορηγία προς τον · 
Θεατρικών Οργα
νισμών Κύπρου. 

Ολικών 

Ποσών 

£ 
40,500 

40,500 

Διάθεσις των απαιτουμένων 
χρημάτων προς συμπλήρω
σιν της εκ £387,500 εγκεκρι
μένης προνοίας του κονδυ
λίου τούτου, διά την κατα
βολήν της εγκριθείσης Κρα
τικής Χορηγίας εκ £428,000 
του Θεατρικού Οργανισμού 
Κύπρου διά το οικονομικών 
έτος 1984, συμψώνως προς 
τον εγκριθέντα Προϋπολογι
σμών του υπώ του Υπουργι
κού Συμβουλίου δυνάμει της 
σχετικής Νομοθεσίας. 


