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ΠΙΝΑΞ 

Συνήθεις Δαπάναι 

*Αρ. | Κεφάλαιον | Άρ. | "Αρθρον 

Ι 
Ι Ποσόν Ι 

Σκοπός 

52Α Τιμαριθμικά 
Επιδόματα. 

Τιμαριθμικά Επι
δόματα είς Δημο

σίους 'Υπαλλήλους 

Όλικόν 

Ι 
42,000 

£42.000 

Διάθεσις χρημάτων 
προς κάλυψιν τών προ
σθέτων αναγκών τών 
σχετιζομένων μέ τά είς 
Δημοσίους 'Υπαλλήλους 
πληρωτέα Τιμαριθμικά 
Επιδόματα. 

Συμφώνως τώ "Αρθρω 52 του Συντάγματος δ ύπό της Βουλής τών "Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος 
(Άρ. 22) του 1962, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται υπό τοΟ Προέ
δρου και τοΟ 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίση
μον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκριση 
πληρωμές 
έκ τοΟ λοΓ ι 
γαριαρμοΛ 
Παγίου 
Ταμείου 
ιιοσοΟ;ι 
£5,000: 

. δια τή»ο· 
χρήσιν τοΟ
Ετους τοΟ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δικκμ&ρίου 
1962. 

'Αριθμός 87 τοΟ 1962 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 
ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ 
ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ τών δαπανών 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον τήν 31ην 
Δεκεμβρίου 1962, δι* ας δέν Εχει ήδη γίνει πρόβλεψις δια νόμου ή δέν 
θά! γίντ) μετά ταΟτα τοιαύτη ΰφ οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναώέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος (Αρ. 22) του 1962. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως 
ώς εϊδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή 
δτινα μετά ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται 
διά τήν αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμοΟ 
Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν 
τοό.ίτρυς τοΟ λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1962, 
ποσόν |ίή υπερβαίνον τάς πέντε χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δα
πανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοοον ταύτην. 
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3. Τό ύπό του δρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους άναψε τών&απανη
ρομένους εϊς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρα καΐ ποσόν μή ^QV

νων 

υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καΐ άρθρα ταΰτα άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καΐ 
αρθροις τούτοις άναφερομένας καΐ ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
και σκοπούς. 

Ά ρ . 

Ι5Α 

| Κεφάλαιον 

Τμήμα "Ανα
πτύξεως 
Υδάτων 

ΠΙΝΑΞ 

Συνήθεις Δαπάναι 

Ι Άρ. 

8( ί ) 

8 (ϋ) 

| Άρθρον 

Σχέδιον Μείζονος 
ΛευκωσίαςΤέλη 
Αντλήσεως. 

Σχέδιον Μείζονος 
ΛευκωσίαςΤέλη 
Συντηρήσεως. 

Όλικόν 

| Ποσόν 

£ 
4.000 

1.000 

£5.000 

Σκοπός 

Διαθεσις χρημάτων 
προς" κάλυψιν τής προ
σθέτου δαπάνης τελών 
αντλήσεως έν σχέσει 
προς τό Σχέδιον Μεί

ζονος Λευκωσίας. 
Διάθεσις χρημάτων 

προς κάλυψιν τής προ
σθέτου δαπάνης τελών 
συντηρήσεως έν σχέσει 
προς τό Σχέδιον Μεί
ζονος Λευκωσίας. 


