
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ *Αρ. 103 της 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος, δ υπό της Βουλής των 'Αντ ιπρο

σώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ( Ά ρ . 7) 
τοϋ 1961, το κείμενον τοϋ οποίου ακολουθεί, εκδ ίδετα ι υπό τοϋ Προέδρου και του 
'Αντ ιπροέδρου τής Δημοκρατ ίας δια δημοσιεύσεως εις τήν "Εφημερίδα τής Κ υ 

βερνήσεως. 

"Αριθμός 45 τοΰ 1961. 

Ν Ο Μ Ο Σ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ Π Ο Σ Ο Υ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ 

Ν Ο Ν Τ Ο Σ Τ Α Σ Δ Ε Κ Α Ο Κ Τ Ω Χ Ι Λ Ι Α Δ Α Σ ΕΞΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ

Κ Ο Ν Τ Α ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ Τ Η Ν ΧΡΗΣΙΝ Τ Ο Υ ΕΤΟΥΣ Τ Ο Υ Λ Η Γ Ο Ν Τ Ο Σ 
Τ Η Ν Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν Π Ρ Ω Τ Η Ν ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. ΧΙΛ ΙΑ ΕΝΝΕΑ

ΚΟΣΙΑ Ε Ξ Η Κ Ο Ν Τ Α ΚΑΙ ΕΝΟΣ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς εκ των δαπανών Προοίμιον. 
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατ ίας δια το έτος τό λήγον τήν 31ην 
Δεκεμβρ ίου , 1961. δΓ Ας δεν έχει ήδη γ ίνε ι πρόβλεψις δ ιά νόμου ή 
δεν θα γ ίνη μετά ταύτα το ιαύτη ύφ* οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών 'Αντ ιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :— 

ί . "Ο παρών νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συμπλη- Συνοπτικός 
ρωματικής Πιστώσεως Νόμος ( 'Αρ. 7) τοϋ 1961. τίτλος. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 
ε'ιδικευθε ΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατ ίας ή ατινα μετά τι>.|Γ>«μης 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς το ιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, J "™η (° 0 

εγκρ ίνετα ι όπως πληρωθή εκ τοϋ λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής π α γ ι ο υ 

Δημοκρατ ίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοϋ έτους του λήγοντος ίαμείου 
τήν τρ ιακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου. 1961. ποσόν μή υπερβαίνον τάς

 1,οσο
" 

δεκαοκτώ χιλ ιάδας έξακοσίας και τρ ιάκοντα λίρας προς κάλυψιν τών 6 ι ώ τ'. ^ 
δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. χρήσ,ντοθ 

Κτους τοΰ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου, 
1961. 

.630 
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ΕΙδίκευσις 
δαπανηθη 
■ ιομένων 
τόσων 

3. Τό υπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώ ς είδι
κευθεΐσά πίστωσις δια τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφερο
μένους εις τά εν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μη υπερβαίνον 
τό εις εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον ποσόν δύναται 
να χρησιμοποιηθή και δαπανηθη δια τάς εν τω κεφαλαίω καϊ άρθρο.) 
τούτω αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας και 
σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 
Συνήθεις Λαπάναι 

Αρ. | Κτφάλαιον | Ά ρ . | Αρθρον | Ποσόν 
Σκοπός 

47Α Ετησίως 'Επανα
λαμβανόμενοι 
Δαπάναι Δημο
σίων "Εργων. 

48Α Μη 'Επαναλαμ
βανόμενοι Δα
πάναι Δημοσί
ων "Εργων. 

17 

Συντήρησις Κτι
ρίων Λ· Έργων 

Δευτερεύοντα 
Έργα. 

Όλικόν Κεφαλαίου 47Α 

21 

22 

23 

Έπέκτασις καϊ 
τροποποιήσεις 
τοΰ Κυβερνητι
κού Τυπογρα
φείου. 

Κατασκευή Ξύλι
νων ραφιών τού 
Μουσείου Λευ
κωσίας. 

Διάφορα Εργα 
εϊς τά 'Αστυνο
μικά Κτίρια Άθα
λάσσης. 

Εις Μεταφοράν . 

2,130 

10,697 

£12,827 

788 

430 

2,626 

3,844 

Διάθεσις χρημάτων 
δια συνήθη έργασίαν 
συντηρήσεως Κυβερνη
τικών Κτιρίων. 

Διάθεσις χρημάτων 
διά διάφορα δευτερεύ
οντα έργα συνιστάμενα 
εκ τροποποιήσεων, 
προσθηκών και βελτι
ώσεων Κυβερνητικών 
Κτιρίων ων ή δαπάνη 
κυμαίνεται μεταξύ £5 
και £400. 

Ή δαπάνη αύτη 
απαιτείται διά την άνέ
γερσιν νέας οικοδομής 
είς τον όπίσθιον περί
βολον διά τάς συσκευάς 
τήξεως μολύβδου, διά 
βελτιώσεις εϊς την όρο
φήν τοΰ δωματίου τών 
μονοτυπικών μηχανών, 
καϊ διά την αντικατά
σταση/ τών φθαρέντων 
ξύλινων δαπέδων. 

Ή δαπάνη αύτη απαι
τείται διά την κατα
σκευήν ξύλινων ραφιών 
διά την αΐθουσαν Βι
βλιοθήκης και τό νέον 
Έργαστήριον τοΰ Μου
σείου Λευκωσίας. 

"Η δαπάνη αύτη απαι
τείται διά μετατροπάς 
είς κτίρια, διά τήν βελ
τίωσιν τοΰ συστήματος 
ύδατοπρομηθείας και 
διά τήν κατασκευήν 
βόθρων. 
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Συνήθεις Δαπάναι 

'Αρ. | Κεφάλαιον |°Αρ. | "Αρθρον Ποσόν 
Σκοπός 

48Α 
24 

25 

Έκ Μεταφοράς . . 
Βελτίωσις του 
συστήματος 
ύδατοπρομηθεί
ας καταλυμά
των έγγαμων 
αστυνομικών 
Όμορφίτας . 

Έπέκτασις κ αϊ 
τροποποιήσεις 
του Γραφείου 
'Αδειών Μηχα
νοκινήτων "Οχη
μάτων. 

OALKOV Κεφαλαίου 48Α 

Γενικόνόλικόν το οποίον θά χορηγηθή ώς 
είδικευθεΐσα πίστωσις 

3,844 
759 

,200 

5,803 

£18,630 

Ή δαπάνη αύτη απαι
τείται δια τήν κατα
σκευήν στατικής δε
ξαμενής ϋδατος διά τήν 
προμήθειαν ϋδατος εΙ< 
τήν δεξαμενήν έκ τή^ 
κυρίας προσαγωγού 
και διά τήν προμήθειαν 
ϋδατος έκ της δεξα
μενής εϊς τάς οικίας. 

Ή δαπάνη αυτή άπαι 
τεΐται διά τήν άνέγερσιν 
νέας αποθήκης καΐ δι* 
εκτεταμένος μετατρο
πάς τών υφισταμένων 
γραφείων. 

ΈιυπώθΓ) έν τφ Τυπογραφεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, εν Λευχωσία. 


