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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 
Αναπτύξεως) Νόμος (Άρ. 4) του 1963, το κείμενον του όποιου ακολουθεί, 
εκδίδεται ύπό του Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια 
δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 14 τοΰ 1963 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ-
ΝΟΝΤΟΣΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΑΣ 
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ-
ΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕ-
ΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς εκ των δαπανών προοίμιον. 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια το ϊτος το λήγον την 31ην 
Δεκεμβρίου 1963, δι' ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις δια νόμου ή δεν θά 
γίνη μετά ταΟτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου : 

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

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος ('Αρ. 4) τίτλος, 
τοΰ 1963. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 
εϊδικευθεϊσαι πιστώσεις δια την χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά πληρωμής έκ 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται δια τήν αυτήν χρήσιν, ^ναπτύΐεω 
εγκρίνεται δπως πληρωθή εκ του Ταμείου 'Αναπτύξεως τής ποσοο 
Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή δια τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγοντος £175,389 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1963, ποσόν μή υπερβαίνον τάς διά _ 0 
εκατόν και έβδομη κοντά πέντε χιλιάδας τριακοσίας και όγδοη κοντά ττ5νΧΡτ'σιν _ 
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εννέα λίρας προς καλυψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρα λήγοντος 
τίας διά τήν περίοδον ταύτην. τήν3ΐην 

Δεκεμβρίου 
1963. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενόν ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε τών °°"κχνηθη
ρομένους είς τά εν τώ Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή σ ο ^ 1 ν ω ν 

Κ Γ η ~ > c » « ' ι >\ τ . ., ο Γ Γ , , Κ ' ποσών. 
υπερβαίνον το δι εκαστον κεφαλαιον και άρθρον αναφερομενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς εν τω κεφαλαίω και 
αρθρω τούτω αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

Άρ. Κεφάλαιον | Ά ρ . | Άρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

2Δ 

3Δ 

9Δ 

Ι8Δ 

Άνάπτυξις 
Υδάτων. 

Γεωργία 

Χρη ματοδότησις 
Αναπτύξεως. 

'Ιατρικά! Ύπηρεσίαι 

14 (ϋ) 

8Α 

8Β 

2(0 

2(i i i ) 

3(i) 

6(ii) 

Σχέδιον Κόλπου Μόρφου
Άντλίαι και Σταθμοί. 

Όλικόν Κεφαλαίου 2Δ . 

Σχέδιον Αποκαταστάσεως 
Γεωργών εις Κυβερνη 
τικήν Γήν—Άγιος 
Πάππος. 

Σχέδιον 'Αποκαταστάσεως 
Γεωργών εις Κυβερνη 
τικήν Γήν—Πλούσια. 

Όλικόν Κεφαλαίου 3Δ .. 

Δάνειον ε'ις ΣΟΔΑ Π 

Όλικόν Κεφαλαίου 9Δ 

Ψυχιατρική Μονάς— 
Άνέγερσις Κτιρίων. 

Ψυχιατρική Μονάς— 
'Αγορά Γης. 

Νέον Άσυλον Φρενοπα
ΘώνΆνέγερσις Κτιρίων 

Δύο νέαι 'Εξωτερικά! Κλι
νικά!—'Αγορά γής διά 
τήν Κλινικήν περιοχής 
Άγιου Αντωνίου, Λευ
κωσίας. 

Όλικόν Κεφαλαίου Ι8Δ 

Γενικόν Όλικόν Ειδι
κεύσεως Πιστώσεως 

15,750 

15,750 

8,500 

5,000 

13,500 

100,141 

100,141 

17,058 

5,530 

15,910 

7,500 

45,998 

£175,389 

Διάθεσις χρημάτων 
διά τήν έπαναψήφισιν 
μή δαπανηθέντων υπο
λοίπων ώρισμένων 
σχεδίων αναπτύξεως 
εγκριθέντων εντός τοϋ 
1962 ΰπό τον Προϋπο
λογισμόν Αναπτύξεως 
διά τήν συνέχισιν κα! 
συμπλήρωσιν των σχε
δίων διαρκοΰντος τοϋ 
1963. 

Έτυπώθη έν τφ Τυιτογρα<|>ε((ρ της Κυπριακής -Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


