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Ό Ttspl Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής ΠιστώσΓως Νόμος ( Ά ρ . Qj, τοΰ 
1965, το κείμενον τοΟ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ 
Συντάγματος. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ του 
ΛογαριασμοΟ 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΰ 
£10,000 
διά την 
χρήσιν τοΰ 
έτους τοΰ 
λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1965. 
Είδίκευσις 
των δαπάνη, 
θη σο μένων 
ποσών. 

'Αριθμός 49 του 1965 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε 1 Δ Ι Κ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ Τ Α Σ ΔΕΚΑ Χ Ι Λ Ι Α Δ Α Σ Λ Ι Ρ Α Σ Δ Ι Α 
ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ 
ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
Χ Ι Λ Ι Α ΕΝΝΕΑΚΟΣ1Α ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή ττρόβλεψις δια τάς έκ των δαπανών της 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας δια το έτος το λήγον την 31 ην Δεκεμ
βρίου 1965, δι* ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δεν θα γίνη 
μετά ταΰτα τοιαύτη υφ* οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ('Αρ. 9) τοΰ 1965. 
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά την χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά την αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ Λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής Δημο
κρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγοντος 
την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1965, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
δέκα χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως 
τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Το υπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ
θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφερομένους 
είς τά έν τω Πινάκι κεφάλαιον καΐ άρθρα και ποσόν μή υπερβαίνον 
τά είς τό κεφάλαιον καΐ άρθρα ταΰτα αναφερόμενα ποσά δύναται 
νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω και αρθροις 
τούτοις αναφερόμενος καΐ ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καί σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Δαπάναι 

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

64Α Τακτικοί Δαπάναι 
Δημοσίων 
"Εργων. 

3 

15 

Συντήρησις Κτιρίων 
καί "Εργων. 

Δευτερεύοντα "Εργα 

Όλ·κόν 

£ 
7,000 

3,000 

£10.000 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά την άττασχόλησιν 
μέχρι τοΰ προσεχούς Σεπ
τεμβρίου τακτικών Κυβερ
νητικών εργατών τοΰ Τμή
ματος Δημοσίων "Εργων μή 
επηρεαζόμενων έκ τοΰ Σχε
δίοιι "Απολύσεως Πλεονά
ζοντος Τακτικού "Εργατικού 
Προσωπικού. 

Έτυπώθη έν τω Τυττογραφείω τής Κυπριακής Δημοκρατ ίας , έν Λευκι.ιπια 


