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Συμφώνως τ ώ "Αρθρω 52 τ ου Συντ άγματ ος ό ύπό τ ης Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματ ικής Πιστ ώσεως (Ταμεΐον
Αναπτύξεως) Νόμος (Άρ. 7) του 1963, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκ
δίδεται ύπό του Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας διά δημο
σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας.
'Αριθμός 31 τ οΰ 1963
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑ Ι
ΝΟΝΤΟΣ ΤΑ Σ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ ΔΑ Σ ΟΚΤΑ ΚΟΣΙΑ Σ ΚΑ Ι ΤΕΣΣΑ ΡΑ 
ΚΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑ ΡΑ Σ ΛΙΡΑ Σ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑ 
ΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜ
ΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑ ΚΟΣΙΑ ΚΑ Ι ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ .
ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς εκ τών δαπανών Προοίμιον.
της Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον την 31 ην
Δεκεμβρίου 1963, δι'ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δεν
θά γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου.
Ή Βουλή τ ών 'Αντ ιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
!. Ό παρών Νόμος δύνατ αι νά άναφέρητ αι ώς ό περί Ειδικεύσεως
Συμπληρωματικής Πιστ ώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτ ύξεως) Νόμος (Άρ. 7)
τοΰ 1963.
2. 'Επιπροσθέτ ως τ ών ποσών ατ ινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς
ε'ιδικευθεϊσαι πιστ ώσεις διά τ ήν χρήσιν τ ής Δημοκρατ ίας ή ατ ινα μετ ά
ταΰτα δυνατ όν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τ οιαύτ αι διά τ ήν αυτ ήν
χρήσιν, εγκρίνετ αι δπως πληρωθή εκ τ οΰ Ταμείου 'Αναπτ ύξεως τ ής
Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τ ήν χρήσιν τ οΰ έτ ους τ οΰ λήγοντ ος
τήν τ ριακοστ ήν πρώτ ην Δεκεμβρίου 1963, ποσόν μή υπερβαίνον τ άς
πέντε χιλιάδας όκτ ακοσίας καΐ τ εσσαράκοντ α τ εσσάρας λίρας προς
κάλυψιν τ ών δαπανών τ ής Κυβερνήσεως τ ής Δημοκρατ ίας διά τ ήν
περίοδον τ αύτ ην.

3. Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώςεϊδικευ
θεϊσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφερο
μένους είς τό εν τω Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον και ποσόν μή υπερ
βαίνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον ποσόν
δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς εν τω κεφαλαίω και
άρθρω τούτω αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας και
σκοπούς.
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Διάθεσις χρημάτων διά τήν εντός
τοΰ 1963 άττοττεράτωσιν της κατά τό
1962 άρξαμένης εργασίας διά τήν
βελτίωσιν της όδοΰ ΛευκωσίαςΛάρνακος.

£5,844

Έτυπώθη έν τώ ΤυπογράφεΙω ΐής Κυπριακής Δημοκρατίας, #ν Λευκωσία.

