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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος (Άρ. 1) τού 1963, το κείμενον του οποίου ακολου
θεί, εκδίδεται ύπό τοΰ Προέδρου και του αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια
δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
'Αριθμός 7 του 1963
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΜΙΑΝ ΧΙΛΙΑΔΑΣ
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ
ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓ ΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ
ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ
ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ.
ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγ καία ή πρόβλεψις δια τάς έκ τών δαπανών
της Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας δια το έτος το λήγ ον τήν 31ην
Δεκεμβρίου 1963, δι' ας.δεν έχει ήδη γ ίνει πρόβλεψις δια νόμου ή δεν
θά γ ίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου.

Προοίμιον.

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως)
Νόμος
('Αρ. 1) του 1963.

Συνοπτικός
τίτλος.

"Έγκρισις
πληρωμής έκ
τοΰ Ταμείου
"Αναπτύξεως
ποσοΰ
£ 3 1 , 5 2 0 διά
την χρησιν
τοΰ έτους τοΰ
λήγοντος
τήν 31 ην
Δεκεμβρίου
1963.

2 . Ε πιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως
ώς είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρησιν τής Δημοκρατίας ή
άτινα μετά ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώ ς ' τοιαυται
διά τήν αυτήν χρησιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ Ταμείου
'Αναπτύξεως τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρησιν
του έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1963,
ποσόν μή υπερβαίνον τάς τριάκοντα μίαν χιλιάδας πεντακόσιας και
είκοσι λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δη
μοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην.

ΕΙδίκευσις
τών δαπά νηθησομένων
ποσών.

3 . Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους ανα
φερομένους εις τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τοΟτο άναφερόμενον
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δοπτανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας
υπηρεσίας και σκοπούς.
ΠΙΝΑΞ
Δαπάναι Άν α π τ ύ ξεως
Σκοπός

Άρ.
2Δ

Κεφάλαιον
Ά ν ά π τ υ ξ ι ς "Υδά
των.

| Ά ρ.
9

|

"Αρθρον

Μικρά 'Αρδευτικά
"Εργα.

Όλικόν

Ποσόν
£
31,520

Διάθεσις χρημάτων διά τ ή ν
έκτέλεσιν προσθέτων μικρών
αρδευτικών έργων διαρκοϋντος
τοΰ έτους 1963.

£31,520

Έτυπώθη έν τφ Τυπονρ αφείω της Κυπρ ιακής Δημοκρ ατίας, έν Λευκωσία.

