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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ό υπό της Βουλής.των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματ ικής Πιστώσεως Νόμος 
( Ά ρ . 3) τοΰ 1962, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται, υπό τοΰ Προέ
δρου και του 'Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την έπί
σημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ι Ι , κ κ < ί | , , , _ . ν . 

'Αριθμός 17 τοΰ 1962 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΤΡΙΑ

ΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή ττρόβλεψις δια τάς εκ των δαπανών τής 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά το έτος τό λήγον τήν 31 ην Δεκεμ
βρίου Ι962, δι' ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δεν θα γίνη 
μετά ταϋτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : — 

Συνοιιπκός Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως 
τ ί ιλ°ζ Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος (*Αρ. 3) τοΰ 1962. 

"tyKpioii; 
ιτληρωμής 
έκ τοϋ 
λογαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ττοσοΟ 
£54,315 διά 
τήν χρήσιν 
τοΰ έτους 
τοΰ λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1962. 

Είδίκευσις 
των δαπάνη-
θησομένον 
•ποσών. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώ ς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήοιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά 
ταϋτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δ π ω ς πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής Δημο
κρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγοντος τήν 
τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1962, ποσόν μή υπερβαίνοντας πεντή
κοντα τεσσάρας χιλιάδας τριακοσίας και δεκαπέντε λίρας προς κάλυψιν 
των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον 
ταύτην. 

3. Τό ύπό τοΰ Αρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι

κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφε

ρομένους είς τά εν τώ Πίνακι κεφάλαια και άρθρα καΐ ποσόν μή υπερ

βαίνον τό οι* Εκαστον κεφάλαιον καΐ άρθρον άναφερόμεγον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθη καΐ δαπανηθη δια τάς έν τφ κεφόλαίίό καΐ 
αρθρω τούτω αναφερόμενος καΐ είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
καΐ άκοπους. 
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ΠΙΝΑΞ. 

Αρ. 

39Α 

74Α 

Τακτ ικο ί Δαπάναι 

Κεφάλαιον | Ά ρ . 

Έξωτερ ικα ί 
"Υπηρεσίαι 

"Εκτακτοι 
Δαπάναι 
Δημοσίων 
"Εργων. 

19 

20 

21 

14 

| "Αρθρον 

"Επιπλα 
και σκεύη 

Πρεσ

βειών. 

Τηλετυ

πικαί 
Μηχαναί. 

Κρυπτο

γραφικά 
Μηχανή

ματα. 

Ό λ ι κ ό ν 
Κεφα

λαίου 39Α 

Ά π α λ λ ο 

τρ ίωσις 
γ η ς  

'Αστυνο 

μικά 
Κτίρ ια 
κα ι Κα

ταυλισμοί . 

Ό λ ι κ ό ν 
Κεφα

λαίου 
74Α 

Ποσόν 

L 
10.500 

15,000 

3,000 

28.500 

25.815 

25,815 

Γενικόν Ό λ ι κ ό ν ποσοϋ χορηγηθησο 
μένου ώςε' ιδ ικευθείσης πιστώσεως) £54,315 

Σκοπός 

Διάθεσις χρημάτων διά την έπα

ναψήφισιν τών μη δαπάνη 
θέντων τούτων υπολοίπων 
ειδικής δαπάνης εγκριθείσης 
ύπό τον Τακτικόν Προϋπολο

γισμόν τοΰ 1961, διά συνέχισιν 
εργασίας ή άντιμετώπισιν 
υφισταμένων υποχρεώσεων 
διαρκοϋντος τοΰ 1962. 


