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ύττ' 'Αρ. 15 Tfjs 5η$ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 

Συμφώνως τω Ά ρ θ ρ ο 52 rou Συντάγματος ό υπό της Βουλής τών 
'Αντιπροσώπων ψηφισθείς Νόμος περί ειδικής πιστώσεως ττοσοΰ μή 
υπερβαίνοντος τάς πεντήκοντα και πέντε χιλιάδας και έπτακοσίας τεσσάρας 
λίρας διά την χρήσιν τοΰ δωδεκαμήνου τοϋ λήγοντος τήν τριακοστήν 
πρώτη ν ήμέραν τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ έτους χίλια έννεακόσια έξήκοντα, το 
κείμενον τοϋ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται υπό του Προέδρου καΐ τοΰ 
Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως είς τήν Έπίσημον 

'Εφημερίδα τής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 5 τοϋ I960. 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΨΗΦΙΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙ-

ΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΚΟΝΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ είναι άναγκαϊον δπως γίνη πρόνοια διά δαπανάς τής Πμοοίμ.ον. 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας, διά το έτος το λήγον τήν 31 ην 
ήμέραν τοϋ Δεκεμβρίου, I960, αΐτινες δεν προβλέπονται ήδη διά 
νόμου ή περί ών δέν πρόκειται να γίνη πρόνοια εν τω μέλλοντι 
είς οιονδήποτε νόμον. 

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών νόμος δύναται νά αναφέρεται ώς ό περί Είδι- Συνοπτικός 
κεύσεως 'Αναπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος (Άρ. 4) τοΟ I960.

 ΤΙτΧος 

(25) 
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διαθέσεως 
£55 ,704 έκ 
tb.G λογαριο
σμόϋ tfQyi.ou 
ταμείου διά 
την χρήσιν 
του ίτους τοΟ 
λήγοντος 
τήν 31ην 
Δεκεμβρίου, 
! lJ60. 

Έζ,ειΒΙκβυσις 
τών δοπτανη
θηαομένων 
τοσών. 

2. Επιπροσθέτως τών ποοών άτινα έψηφίσ%σαν ήδη καί§ 
νόμον ώς είδικαΐ πιστώσεις διά την χρήσιν τής Δημοκρατίας tj 
δυνατόν νά ψηφισθώσι κατά νόμον ώς τοιαΰταϊ διά τήν αυτήν 
χρήσιν, ψηφίζεται δπως διατεθί) έκ τοΰ λογαριασμού παγίου 
ταμείου της Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθη είζ τήν χρήσιν τοΟ 
δωδεκαμήνου του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην ήμέραν τοΰ 
Δεκεμβρίου, 1960, οιονδήποτε ποσόν μή υπερβαίνον το ποσόν 
τών πεντήκοντα και πέντε χιλιάδων καΐ επτακοσίων και τεσσάρων 
λιρών διά τήν κάλυψιν τών οφειλών της Κυβερνήσεως της Δημο
κρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τ6 ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν παρέχεται ως 
ειδική πίστωσις διά τάς κατά κεφάλαια εις τόν Πίνακα καΐ έν τ ω 
Πάραρτήματι άναγεγραμμένας υπηρεσίας καΐ σκοπούς, και ποσόν 
μή υπερβαίνον τήν ύφ° έκαστον κεφάλαιον και άρθρον τών 
κεφαλαίων ύπηρεσίαν καΐ σκοπόν ποσότητα δύναται νά χρησιμο
ποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω τούτω αναφερόμενος 
καΐ ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας και σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ. 

"Αρ. 

Ι.0Δ 

Ι7Α 

Κεφάλαιον 
'Επαναλαμ
βανόμενοι 
Δαπάναι 

Δαπάναι 
Ανα

πτύξεως 
Σκοποί 

Άνάπτυξις 'Υδάτων 

Δημόσια "Εργα— 
(α) Άρθρον 19 
(β) Άρθρον 3 

(γ) Άρθρον 10 

Όλική 

£ 

18.255 
10.000 

5.000 

£33.255 

£ 
72,449 

—. 

£22.449 

Δι* αρδευτικά και υδρευ
τικά έργα. 

Διά μικράς κλίμακος έργα 
Διά συντήρησιν κτιρίων 

καΐ 2ργων. 
Διά συντήρησιν και προ

μήθειαν επίπλων «αϊ 
χρειωδών Κυβερνητι
κών κτιρίων. 


