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"Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των Άντιις περί Ειδικεύσεως Συμπληρωμοττικής Πιστώσεως Νόμος
το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσηΚυπριακής Δημοκρατίας.
'Αριθμός 57 του 1963

Προοίμιον.
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£80,000
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1963.
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ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣ ΕΩΣ ΠΙΣ ΤΩΣ ΕΩΣ ΠΟΣ ΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣ ΙΝ
ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ
ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣ ΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ.
ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ τών δαπανών της
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1963, δι' ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δεν θά γίνη
μετά ταϋτα τοιαύτη ύφ ' οιουδήποτε νόμου.
Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως
Συμπληρωματικής Πιστώσβως Νόμος (Άρ. 9) τοΰ 1963.
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς
εϊδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή άτινα μετά
ταΰτα δυνατόν νά ψηφ ισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν αυτήν χρήσιν,
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοϋ λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής
Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους του λήγοντος
τήν τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου 1963 ποσόν μή υπερβαίνον τάς
όγδοήκοντα χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνή
σεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην.

3. Το ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ
θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφ ερομέ
νους εις το έν τω Πίνακι κεφ άλαιον και άρθρον και ποσόν μή υπερβαίνον
το εις το κεφ άλαιον καΐ άρθρον τούτο άναφ ερόμενον ποσόν δύναται νά
χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφ αλαίω και άρθρω τούτω
αναφερόμενος καΐ ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας και σκοπούς.
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'Αγορά Κτιρίων
είς Λονδΐνον.

Όλικόν ..

Ποσόν
£
80,000

£80,000

Διάθεσις χρημάτων διά τήν άγο
ράν τών ακολούθων κτιρίων έν
Λονδίνω :
(α) Μ'ιάς οικίας αντί £60,000 έττΐ
τής δδοϋ Πάρκ, 'Αρ. 93, W.I, διά νά
χρησιμοποιηθή διά τά Γραφεία τής
έν Λονδίνω Ύπατης 'Αρμοστείας*
και
(β) Μικρας οικίας άντι £20,000,
ήτις θά άγορασθή διά νά χρησιμο
ποιηθή ώς κατοικία τοϋ 'Υπάτου
Άρμοστοϋ, νοουμένου δτι ή σημε
ρινή κατοικία 11, "Ελβαστον Πλέϊς,
S.W.7, θά πωληθή είς τιμήν μεγα
λυτέραν τών £30,000.

