
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ" Άρ. 174 της 9ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1962 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I I I 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς 

Ό ύπό του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας υπογραφείς την 27ην Ιανουαρίου, 
1962 «περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Τμήματος Βακουφιών.και Θρησκευ
τικών 'Υπηρεσιών Νόμος της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως» δημοσιεύεται 
συμφώνως προς το άρθρον 49, παράγραφος (i) τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 15 τοϋ 1961. 

Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΚΟΥ

ΦΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ. 

" Α ρ θ ρ ο ν Ι. 

Δια τοϋ παρόντος παρέχεται εξουσία προς δαπάνην εντός τοΰ έτους 1961 τοϋ 
ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων όγδοη κοντά λιρών επιπροσθέτως τοϋ αναφερο
μένου εις το άρθρον Ι τοϋ Νόμου 2, 1961, περί «Προϋπολογισμού χρήσεως 1961 
του Τμήματος Βακουφιών και Θρησκευτικών 'Υπηρεσιών Νόμου» ώς και τοίί ποσοϋ 
είκοσι χιλιάδων λιρών επιπροσθέτως τοΰ αναφερομένου εϊς το άρθρον Ι τοϋ ύπ' 
αριθμόν 3, 1961, Νόμου περί συμπληρωματικού Προϋπολογισμού. 

" Α ρ θ ρ ο ν 2. 

Το ποσόν τών δύο χιλιάδων επτακοσίων όγδοη κοντά λιρών, δν αναφέρεται 
είς τό άρθρον Ι, ώς σχετικόν με τον προϋπολογισμόν τοϋ ύπ° αριθμόν 2, 1961 Νόμου 
θα δαπανηθή διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς οί όποιοι αναφέρονται εν τώ 
συνημμένω πρώτω πίνακι. 

" Α ρ θ ρ ο ν 3. 

Τό ποσόν τών είκοσι χιλιάδων λιρών, δν αναφέρεται εϊς τό άρθρον Ι, ώς σχετικόν 
μέ τόν συμπληρωματικόν προϋπολογισμόν τοϋ ύπ'αριθμόν 3 τοϋ 1961 Νόμου, 
θα δαπανηθή διά τάς υπηρεσίας και σκοπούς, οί όποιοι αναφέρονται έν τώ συνημμένω 
δευτέρω πίνακι. 

(19; 
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Π ρ ώ τ ο ς Π ί ν α ξ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΚΟΥΦΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1961. 

Κεφά-
λαιον "Αρθρον 

Είδικευθέν 
ποσόν 

£ 
'Υπηρεσία ή Σκοπός 

(α) 

(c) (Hi) 

Σύνολον 

1,780 

1,000 

2,780 

"Εξοδα επισκευής τοΟ ένοικιασθέντος είς τό 
Γραφεΐον Ευημερίας έν Άμμοχώστω κειμένου παι
δικού οΙκοτροφείου ως καϊ της απαραιτήτου επι
σκευής λόγω βλάβης εκ πυρκαΐάς των μαγαζιών 
τής έν τή άδω ΚουρτΜπαμπά, Λευκωσίας, κειμένης 
οίκοδομής. 

Δια τήν ΐδρυσιν, έπισκευήν καϊ δλλων εξόδων τών 
Μουσουλμανικού καϊ Τουρκικού Μουσείων. 

Δ ε ύ τ ε ρ ο ς Π ί ν α ξ 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΚΟΥΦΙΩΝ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΡΗΣΕΩΣ 1961, ΠΕΡΙ ΠΑΓΙΩΝ ΒΑΚΟΥΦ 
ΔΓ ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΣ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ "Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 

Κεφά
λαιον 

Είδικευθέν 
ποσόν 

£ 
"Υπηρεσία ή Σκοπός 

(a) (i) 20,000 Οίκοδόμησις ξενοδοχείου έν τή Πλατεία Άτατουρκ, 
Λευκωσίας. 

Έΐυιΐώθη 1ν τφ ΤυπογραψεΙψ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν ΛουκωσΙα. 


