
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ 'Αρ. 209 τής 22ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος 
('Αρ. 20) του 1962, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέ
δρου και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς την έπίση
μον έφημ=ρ(δα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 85 τού 1962 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε Ι Δ 1 Κ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ Τ Α Σ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ Χ Ι Λ Ι Α Δ Α Σ ΕΚΑΤΟΝ 
ΚΑΙ Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α Κ Ο Ν Τ Α Λ Ι Ρ Α Σ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ 
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡ1ΑΚΟΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ 
ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπα ιΐροοίμιον 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον τήν 
31ην Δεκεμβρίου 1962, δι ' ας δέν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις δια νόμου 
ή δέν θά γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύφ* οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ('Αρ. 20) τοΰ 1962. τίτλος. 

2 . Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα πληρωμή 
μετά ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν *£ ™ ° σ ο0 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμοί) Παγίου παγ(0υ

σ μ
° 

Ταμείου τής Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του ταμείου 
έτους τοΟ λήγοντος τήν τριακοστην πρώτην Δεκεμβρίου 1962, ποσόν ™>σοϋ 
μή υπερβαίνον τάς δεκαπέντε χιλιάδας εκατόν καΐ τεσσαράκοντα ^

5
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λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρα Χρήσιν 
τίας διά τήν περίοδον ταύτην. τοΟ έτους 

τοΟ λήγον
τος τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1962. 

(567) 
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ΕΙοίκβυσις 
τών δαπανη
θη σο μένων 
ποσών. 

3 . Τό ύπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις δια τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τά έν τφ Πίνακι κεφάλαια καΐ άρθρα καΐ ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς ^καστον κεφάλαιον καΐ άρθρον άναφερόμενον 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθώ καΐ δαπανηθή δια τάς έν τφ κεφα
λαίφ καΐ άρθρφ τούτφ άναφερομένας καΐ είδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

Άρ. 

Συνήθεις Δαπάναι 

Κεφάλαιον ΓΑρ. Ι "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοπός 

56Α 

74Α 

Διάφορα 

Μή "Επαναλαμβανό
μενοι Δαπάναι Δη
μοσίων "Εργων. 

38 

15 

Συντήρησις Κα
ταυλισμών. 

ΈπισκευαΙ τό
πων ασκήσεως Ιε
ροτελεστιών ύπο
στάντων ζημίας. 

Όλικόν 

£ 
4,500 

10,640 

£15,140 

Διάθεσις χρημάτων προς κά
λυψιν τής δαπάνης φρουρήσεως 
καΐ συντηρήσεως ώρισμένων κα
ταυλισμών έν αναμονή λήψεως 
τελικής αποφάσεως περί τής δια
θέσεως αυτών. 

Διάθεσις χρημάτων προς κά
λυψιν τής δαπάνης επισκευών διε
νερνηθησομένων είς τά ΰποστάντα 
ζημίας Τεμένη Μπαϊρακτάρη καΐ 
Όμεριγέ καΐ είς τάς ύποστάσας 
ζημίας 'Εκκλησίας 'Αγίου Λουκά 
καΐ 'Αγίου 'Ιακώβου. 


