
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύττ* 'Αρ. 58 της 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1961 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I I I 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς 

Ό κατωτέρω Νόμος της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως δστις 
υπεγράφη ύττό τοΰ "Αντιπροέδρου την 25η ν Δεκεμβρ ίου, 1960, δημο
σιεύεται συμφώνως τη π α ρ α γ ρ ά φ ω (ι) του "Αρθρου 49 του Συν
τάγματος . 

•Αριθμός 13 του 1960 

ΝΟΜΟΣ ΑΦΟΡΩΝ Ε Ι Σ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν ΕΡΓΩΝ) ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

"Αρθρον 1 
Καθιδρύεται "Υπηρεσία Δημοσίων "Εργων υποκείμενη είς τήν 

δικαιοδοσίαν του Τμήματος τοΰ Προέδρου τοΰ Εκτελεστ ικού . 

"Αρθρον 2 
Τηρουμένου παντός σχετικού νόμου, κανονισμού ή δ ιατάγματος 

τοΟ Εκτελεστ ικού , ή 'Υπηρεσία Δημοσίων "Εργων θ ά έκτελή τα 
δημόσια έ ρ γ α των Κοινοτικών Τμημάτων η παντός ιδρύματος υπο
κειμένου είς ταύτα ώς και οιονδήποτε έτερον έργον έκχωρηθέν είς 
ταύτα ύπό του Βοηθού Γραμματέως της Συνελεύσεως και ύποκείμε
νον είς τόν έλεγχον καΐ έποπτείαν τοϋ Βοηθού Γραμμοττέως. 

"Αρθρον 3 
Τά καθήκοντα της Υπηρεσίας Δημοσίων "Εργων θ ά περιλαμβά

νωσιν τήν άσκησιν έλεγχου έπι τών καθηκόντων δίτινα αναφέρονται 
είς τ ά δημόσια έ ρ γ α των Σχολ ικών Ε π ι τ ρ ο π ώ ν δυνάμει τοΰ περί 
Καθιδρύσεως του "Εκπαιδευτικού Τμήματος Νόμου της Τουρκικής 
Κοινοτικής Συνελεύσεως ύπ ' άρ . 11/1960, και τών Ε π ι τ ρ ο π ώ ν Τε
μενών δυνάμει τοΟ περί Καθ ιδρύσεως του Τμήματος τών Βακουφιών 
καΐ τών θρησκευτ ικών Υποθέσεων Νόμου της Τουρκικής Κοινοτικής 
Συνελεύσεως, ύπ* άρ . 12/1960, προσέτι δέ τήν παροχήν τεχνικής 
βοηθείας είς ταΟτα. 
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"Αρθρον 4 
"Απαντες ol Τουρκικοί Δήμοι δύνανται νά χρησιμοποιώσιν τάς 

υπηρεσίας τής Υπηρεσίας Δημοσίων "Εργων νοουμένου 6τι ρΟτοι 
συνάπτουσιν σύμβασιν μετά τοΟ ΈκτελεστικοΟ Συμβουλίου καθορί
ζρυσαν τά τέλη ατινα δέον νά καταβληθώσιν είς τό πάγιον ταμεΐον 
τής Συνελεύσεως, προσέτι δέ οτι at χρησιμοποιούμενοι ύπηρεσ(αι 
συνάδουσιν προς τήν τοιαύτην σύμβασιν. 

"Αρθρον 5 
Τό προσωπικόν τής 'Υπηρεσίας Δημοσίων "Εργων συνιστά μέρος 

της Δημοσίας "Υπηρεσίας της Συνελεύσεως. 

"Αρθρον 6 
Τό προσωπικόν της "Υπηρεσίας Δημοσίων "Εργων σύγκειται έκ 

των ακολούθων : — 
Έ ξ ενός άρχιτέκτονος : Ετήσιος μισθός : £900X301,020X36

1,236X421,362. 
Έ ξ ενός πολιτικοΟ μηχανικού : Ετήσιος μισθός : £900X30— 

1,020X361,236X421,362. 
Έ ξ ενός αρχιμηχανικού : £642X24690X30810. 
Έ κ τριών μηχανικών : Ετήσιος μισθός ανάλογος προς τά 

προσόντα : £300X18426X24594 i\ £426X24642. 

"Αρθρον 7 
Έβδομη κοντά άπΐ τοις εκατόν της ετησίας δαπάνης, τών μισθών 

περιλαμβανομένων της 'Υπηρεσίας Δημοσίων "Εργων, θα προβλέ
πονται έν τοις προϋπολογισμούς του Τμήματος Βακουφίων καΐ θρη
σκευτικών 'Υποθέσεων καΐ θά καταβάλλωνται ε(ς τό πάγιον ταμεΐον 
της Συνελεύσεως. 

Έβδομη κοντά έπι τοις εκατόν οιωνδήποτε χρημάτων λαμβανομέ
νων έξ οιουδήποτε Δήμου δυνάμει τών διατάξεων του άρθρου 4 θά 
καταβάλλονται είς τό πάγιον ταμεΐον της Συνελεύσεως δια λογα
ριασμόν του Τμήματος Βακουφίων και θρησκευτικών Υποθέσεων. 

"Αρθρον 8 
Τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον δύναται νά θέσπιση Κανονισμούς 

και νά έκδώση Διατάγματα ή οδηγίας διά τήν προσηκουσαν έφαρ
μογήν τοΟ παρόντος Νόμου. 

"Αρθρον 9 
Ή Ισχύς τοΟ παρόντος Νόμου έίρχέται τήν Ιην Ιανουαρίου, 1961. 

Έτυπώθη έν τφ ΤυπογραφβΙφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


