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Ό κατωτέρω περί Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως Νόμος 
(περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος) όστις υπεγράφη 
ύπό του Ά ν ιπι μούρου την 24η ν Όκτωϋρίου, 1960, δημοσιεύεται 
συμφώνως πρό< το "Αρθρον 49, παράγραφυν (ι) του Συντάγματος. 

Αριθμός 5 του I960 
Ο ΜΕΡΙ ΣΥΜΙΙΛΙΙΡΩΜΑ Ι ΙΚΟΥ Π ΡΟΎΓΙΟΛΟΠ ΣΜΟΥ 1 Η Σ 

Ι Ο Υ Ρ Μ Κ Η Σ ΚΟΙΝΟΤΙΚΝΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

Α ρ θ ρ ο ν 1 
Δια του παρόντος περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου 

παρέχεται έξουσιοδότησις δια την δαπάνη ν είκοσι τριών χιλιάδων και 
επτακοσίων λιρών έκ ιού παγίου ταμείου της Κοινοτικής Συνελεύ
σεως, ώr συμπλήρωμα των κεφαλαίων δαπανών, τά όποια θά περι
ληφθούν είς ιόν Προϋπολογισμόν ή άλλους συμπληρωματικούς Προ
ϋπολογισμούς ή είς τάς κατανομάς αί όποΐαι θά γίνουν εις τά τοιαύτα 
κεφάλαια δαπανών. 

" Α ρ θ ρ ο ν 2 
ΑΊ λεπτομέρειαι τής δαπάνης τού ποσού τοΰ αναφερομένου είς το 

άρθρον (1) δεικνύονται είς τόν κατωτέρω Πίνακα. 

" Α ρ θ ρ ο ν 3 
Μέχρι τής θεσπίσεως νόμου, 5Γ ου θά διστυπούνται είδικαι πρό

νοιαι διά τάς πληρωμάς, αί όποΐαι θά ενεργηθούν έκ τού Προϋπολο
γισμού, το Έκτελεστικόν Σώμα τής Συνελεύσεως εξουσιοδοτείται 
συμφώνως προς τόν παρόντα περί Συμπληρωματικού Προϋπολογι
σμού Νόμον, νά ενεργή δαπανάς τά δε προς τούτο εντάλματα πληρω
μής και αι έπιταγαί δέον δπως υπογράφονται ύπύ τού Προέδρου τού 
'Εκτελεστικού Σώματος και ενός μέλους τού Οικονομικού Τμήματος. 

Π ί ν α ξ 
1. Διά το ένοίκιον τής αιθούσης συνεδριάσεων τής Συνελεύ £ 

σεως, τού Γραφείου τής Συνελεύσεως και τού Γραφείου 
τού Προέδρου τού 'Εκτελεστικού Σώματος . . . . 180 

2. Διά την έπίπλωσιν τών κτιρίων τών αναφερομένων είς 
την παράγραφον 1 ανωτέρω . . . . . . 800 

3. Διά την έγκαθίδρυσιν και τόν έξοπλισμόν νέων γρα^ 
φείων . . 300 

4. Διά την άποζημίωσιν και τά επιδόματα, τά καταβαλλό
μενα είς μέλη τά όποια λαμβάνουν μέρος είς τάς εργα
σίας τής Συνελεύσεως και τών Επιτροπών . . 4,000 

5. Διά τους μισθούς ή τά επιδόματα και διά τά έ'ξοδα παρα
στάσεως τού Προέδρου και τών μελών τού Εκτελεστ ι 
κού Σώματος . . 3,000 

6. Διά τά επιδόματα τών προσώπων, τά όποια εργάζονται 
είς το Τμήμα Παιδείας, διά την λα ϊκήν μόρφωσιν και 
πολιτιστικήν άνάπτυξιν . . 3,000 

7. Διά τους μισθούς, τάς αντιμισθίας ή τά επιδόματα τών 
προσώπων, τά όποια πρόκειται νά διορισθούν είς τά 
νεοϊδρυθέντα γραφεία (περιλαμβανομένης τής χορηγί
ας διά τόν Νομικόν Σύμβουλον) . 3,000 

8. Συνεισφοραί είς χωρικούς, τών οποίων αϊ οίκίαι υπέστη
σαν ζημίας κατά την διάρκειαν τών διακοινοτικών 
ταραχών και οι όποιοι δέν είναι είς θέσιν νά τάς επι
διορθώσουν 9,000 

9. Διάφοροι δαπάναι 420 

Όλικόν £23,700 


