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Συμφώνως τώ "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των Αντι
προσώπων ψηφισθεί ς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον
Αναπτύξεως) Νόμος (Άρ. 6) του 1963, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκ
δίδεται υπό του Προέδρου και τοΰ 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημο
σιεύσεως εις την έπίσημον εφ ημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
'Αριθμός 30 τοΰ 1963
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΞ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞ
ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞ ΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ.
ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ των δαπανών της
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια το έτος το λήγον τήν 31 ην Δεκεμ
βρίου 1963, δι' ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις δια νόμου ή δεν θα γίνη
μετά ταϋτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου :

Προοίμιον.

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψ ηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

Ι. Ό παρών Νόμος δυνατοί να άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος (Άρ. 6)
τοΰ 1963.

"Εγκρισις
πληρωμής έκ
τοΰ Ταμείου
'Αναπτύξεως
ποσοϋ
£ 3 6 , 2 0 6 δια
τήν χρήσιν
τοΰ Ετους τοΰ
λήγοντος
τήν 31ην
Δεκεμβρίου
1963.

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά
ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται δια τήν αυτήν χρήσιν,
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τού Ταμείου 'Αναπτύξεως της
Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή δια τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ,λήγοντος
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1963, ποσόν μή υπερβαίνον τάς
τριάκοντα εξ χιλιάδας διακοσίας και εξ λίρας προς κάλυψιν τών δαπα
νών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας δια τήν περίοδον ταύτην.

Είδίκευσις
των δαπάνηθη
σομένων
ποσών.

3. Το ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ώς είδΐτ
κέυθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους ε'ις τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή
υπερβαίνον τό εϊς τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον ποσόν
δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω και
άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας
καΐ σκοπούς.
ΠΙΝΑΞ
Δσπάναι 'Αναπτύξεως
Σκοπός

Άρ. |
Ι7Δ

Κε
φ άλαιον
Πολεοδομία και
Οίκησις.

| Άρ. |

Άρθρον
Σχέδιον Πολεο
δομίας.

Όλικόν

Ποσόν
Διάθεσις χρημάτων διά την άττο
περάτωσιν τοΰ Τμήματος Ι και δι*
εναρξιν εργασίας διά τήν βελτίωσιν
τοΰ Τμήματος II τοΰ Σχεδίου Λεω
φόρου Στασίνου έν Λευκωσία.

