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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 26) του 1968, εκ
δίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
4κτο0 λο
γαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΟ , 
£1.023 ,856 , 
διά τήν 
χρήσιν τοΟ 
ΙτουςτοΟ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δκκ·μ·ρ(ου 
1968. 

ΕΙ&Ικβυσις 
τΟνδαπανη

θησομένβν ί. 
ποσών.. . 
ΠΙναξ.· 

'Αριθμός 111 του 1968 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗ
ΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό τής Βουλής 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1968 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς δι' 
ους δέν γίνεται πρόβλεψις εις τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον του 
1968. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναψέρηται ώς ό περί Συμπληρω
ματικού Προϋπολογισμού Νόμος (*Αρ. 26) ΤοΟ 1968. 

2. "Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή άτινα μετά 
ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής 
Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ έτους τοΟ λήγοντος 
τήν τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου 1968 ποσόν μή υπερβαίνον τό 
Εν έκατομμύριον είκοσι τρεις χιλιάδας όκτακοσίας καΐ πεντήκοντα Ιξ 
λίρας προς κάλυψιν των οαπανών τήςΚυβερνήσεως τής Δημοκρατίας 
διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό ύπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ
θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφερομέ
νους είςτόέν τω Πινάκι κεψάλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή υπερβαίνον 
τό είς τό κεφάλαιο» καΐ άρθρον τρΟτο άναφερόμενον ποσόν δύναται νά 
χρησιμοττοιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καΐ άρθρω τούτω 
αναφερόμενος καΐ είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ. 

ΤακτικαΙ Δαπάναι 

•Αρ- Κεφάλαιον | Άρ. | "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

55Α 

56Α 

59Α 

64Α 

Μακροπρόθεσμα 
Δάνεια καΐ 
ΠροκαταβολαΙ. 

Τιμαριθμικά 
'Επιδόματα. 

Χορηγίαι καΐ 
Συνεισφοραί. 

ΤακτικαΙ Δαπάναι 
Δημοσίων 
"Εργων. 

Δάνεια ττρός τήν 
"Αρχήν Τηλεπικοι 
νωνιών Κύπρου. 

Τιμαριθμικά 'Επιδό
ματα είς Κυβερνη
τικούς* Υπαλλήλους. 

Ραδιοφωνικόν "Ιδρυμα 
Κύπρου. 

888,086 

Συντήρησις Κυρίων 
καΐ Δευτερευουσών 
Όδών. 

80,000 

40,770 

15,000 

Όλικάν . . 1,023.856 

Διάθεσις ποσού χρημάτων 
αναγκαίων διά τον διακα
νονισμόν τής ενοποιήσεως 
των εκκρεμούντων δανείων 
ατινα έξεδόθησαν κατά τό 
παρελθόν ύπό της Κυβερνή
σεως προς τήν 'Αρχήν Τηλε
πικοινωνιών Κύπρου. 

Διάθεσις επιπροσθέτου πο
σού χρημάτων αναγκαίων 
διά τήν καταβολήν τοϋ εγκε
κριμένου Τιμαριθμικού Επι
δόματος είς Κυβερνητικούς 
Υπαλλήλους διαρκοΰνΤος τοΰ 
τρέχοντος Ετους. 

ΑιΑθεσις ποσού χρημάτων 
αναγκαίων διά τήν καταβολήν 
προς τό Ραδιοφωνικόν "Ιδρυ
μα Κύπρου τοΰ υπολοίπου 
τοϋ καθαρού προϊόντος 
είσπράξεως ύπό της Κυβερ
νήσεως διαρκοΰντος τοϋ 
Ετους 1967 ως τελών άδειων 
κατόχων ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών συσκευών. 

Διάθεσις επιπροσθέτου πο
σού χρημάτων απαιτουμένων 
ύπό τοΰ Τμήματος Δημοσίων 
"Εργων διά τήν συντήρησιν 
κυρίων καΐ δευτερευουσών 
όδών διαρκοϋντος του τρέ
χοντος Ετους. 

Έτυπώβη Αν τφ Τυπσνρα*«(φ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, ίν ΛβυκωσΙα. 


