ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ.ΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚ ΡΑΤΙΑΣ
ύπ" Άρ. 227 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ

Ι

Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγμα τος ό ύπό της Βουλής τών Α ν τ ι 
προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωμα τικής Πιστώσεως (Τα μεΐον
Άνοτπτύξεως) Νόμος ( Ά ρ . 2) του 1963, το κείμενον του όποιου α κολουθεί,
έκοΛ&νκχι ύπό του Προέδρου κ α ι του 'Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας δια
δημοσιεύσεως ε 'ις τήν έπίσημον ε φημε ρίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας.

'Αριθμός 9 του 1963.
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ
ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ Τ Η Ν ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑ
ΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ Τ Η Ν ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ
ΠΡΩΤΗΝ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ
ΤΡΙΑ.
ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλε ψις δια τάς ε κ τών δαπανών προοίμιον.
της Κυβε ρνήσε ως τής Δημοκρατίας δια το έτος το λήγον τήν 31ην
Δεκεμβρίου 1963, δι* ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις δια νόμου ή δεν θά
γίνη με τά ταύτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου.
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς α κολούθως :
Ι. Ό πα ρών Νόμος δύνα τα ι να άνα φέρητα ι ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Τα μεΐον 'Ανα πτύξεως) Νόμος ( Ά ρ . 2) τίτλος.
του 1963.
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών α τινα
έψηφίσθησα ν ήδη νομίμως
ώς είδικευθεΐσα ι πιστώσεις δια
τήν χρήσιν τής Δημοκρα τία ς ή
ατινα μετά τα ύτα
δυνα τόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοια ϋτα ι
διά τήν α υτήν χρήσιν, εγκρίνετα ι δπως πληρωθή εκ του Τα μείου
'Αναπτύξεως της Δημοκρα τία ς κα ι χρησιμοποιηθή δια τήν χρήσιν τοΰ
έτους του λήγοντος τήν τριακοστή ν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1963, ποσόν
μή υπερβαίνον τάς έβδομη κοντά δύο χιλιάδας έ ξακοσίας καΐ πεντήκοντα
λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας
διά τήν περίοδον ταύτην.
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