
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΰττ' Άρ. 249 της ΙΟης ΜΑΙΟΥ 1963 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Σομφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής τών 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Τα-
μεϊον Άναπϊύξεωχ) Νόμος ("Αρ. 5) του 1963, το κεΐμενον του οποίου ακολου
θεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια 
δημοσιεύσεως είς την έπίσημόν εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Άριίθμός 22 του 1963 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ; ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΠΕΝΤΑΚΟ
Σ Ι Α Σ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 
ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜ
ΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΤΡΙΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ τών δαπανών Προοίμιον. 
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας δια το έτος το λήγον την 31 ην 
Δεκεμβρίου 1963, δι' ας δεν έ'χει ήδη γίνει πρόβλεψις δια νόμου ή δεν 
θά γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Είδικεύ- Συνοπτικός 
σεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (ΤαμεΓον 'Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
(Άρ. 5) του 1963. 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς -Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή dirriva πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν έκ τοΟΤαμείου 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του Ταμείου Άναπτύ- 'Αναπτύξεω<: 
ξεως τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ έτους £°π(50Όδιά 
του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1963, ποσόν μή τήν χρήσιν 
υπερβαίνον τάς Μνδεκα χιλιάδας πεντακόσιας λίρας προς κάλυψιν τοΟίτουςτοϋ 
τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ^ ^ ^ ν 
ταύτην. Δεκεμβρίου 
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ΕίδΙκευσις 
των δαπάνη-
θησομένων 
ποσών. 

3 . Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις δια τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εις τά έν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή 
υπερβαίνον τό δι' Μκαστον κεφάλαιον καΐ άρθρον άναφερόμενον 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθη καΐ δαπανηθη διά τάς έν τω κεφα
λαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας κάΙ είδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ. 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

Άρ. | Κεφάλαιον | Άρ. "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

Ι4Δ 

Ι7Δ 

Λιμένες 

Πολεοδομία 
και Οΐκησις 

Λιμήν 
Κυρήνειας 

Σχέδιον 
Πολεοδομίας 

Όλικόν 

1,000 

10,500 

£11,500 

Διάθεσίς χρημάτων διά χα
ριστικήν συνεισψοράν έναντι 
της δαπάνης αποκαταστά
σεως των οδών της πόλεως 
Κυρήνειας αΐτινες υπέστησαν 
ζημίας διαρκούσης της εκτε
λέσεως τών λιμενικών 2ργων 
Κυρήνειας. 

Δίάθεσις χρημάτων διά 
την συμπλήρωσιν της εργα
σίας έπι της όδου Σαίξπηρ, 
Λευκωσίας. 

ΈτϋΜΜη Λτ τ£ Τύπόγραφ·!? tffc Κυιφιακης Δημοκρατίας, *ν Λβυκωοία. 


