574
ΠΙΝΑΞ
Τακτικα'ι Δαπάναι
Σκοπός
Κεφάλαιον

Άρ. |
64Α

Μη 'Επαναλαμβα
νόμενοι Δαπάναι
Δημοσίων "Εργων.

| Άρ. |

"Αρθρον

'Ανέγερσις Ν ο σ ο κ ο 
μείου Πόλεως—
'Απαλλαγή έκ της
υποχρεώσεως κατα
βολής δανείου και
τόκου.

Όλικόν

| Ποσόν
£
680

Διάθεσις
χρημάτων δ ι '
απαλλαγών έκ τής υποχρεώ
σεως
καταβολής
εκκρε
μούντος δανείου (£500) και
τόκου (£180) οφειλομένου
προς τους
Δανειστικού
ς
'Επιτρόπους ύπό τοΰ Σ υ μ 
βουλίου τοϋ Νοσοκομείου
Πόλεως και συναφθέντος
διά
τήν
άνέγερσιν
τοϋ
'Αγροτικού
Νοσοκομείου
Πόλεως.

£680

'Αριθμός 73 τοΰ 1963
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ
ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟ
ΣΙΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ Τ Η Ν ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ.
ΠροοΙμιον.

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή ττρόβλεψις διά τάς έκ των δαπανών της
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον τήν 3Ιην Δεκεμ
βρίου 1963, δι* ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δεν θά γίνη
μετά ταύτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου.
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

Ι> Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος ( Ά ρ . 18)
τοϋ 1963.

"Ενκρισις

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή άτινα μετά
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν,
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ Ταμείου 'Αναπτύξεως τής Δημο
κρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του λήγοντος
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1963 ποσόν μή υπερβαίνον τάς
πεντήκοντα πέντε χιλιάδας και τριακοσίας λίρας προς κάλυψιν τών
δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην.

πληρωμής
έκτου
Ταμείου
'Αναπτύξεως
ποσοΰ
£55.300

διά την
χρήσιν τοΰ
f τους τοϋ
λήγοντος
τήν 31ην
Δεκεμβρίου
1963.

575
3. Το ύπό το ϋ άρθρο υ 2 χο ρηγο ύμενο ν πο σόν χο ρηγείται ώς είδικευ
θεΐσα ττίστωσις διά τάς υπηρεσίας και το υς σκο πο ύς το υς αναφερο μέ
νους είς το εν τω ΠΊνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μη υπερβαίνον
το είς το κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον ποσόν δύναται να
χρησιμοποιηθη καΐ δαπανηθη διά τάς εν τω κεφαλαίω και αρθρω τούτω
αναφερόμενος καΐ ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καΐ σκοπούς.

Είδίκευσις
των δαπάνη θησομένων
ποσών.

ΠΙΝΑΞ
Δαπάναι Αναπτύξεως
Σκοπός
Άρ.

2Δ

Κεφάλαιον

Άρ.

"Αρθρον

Μικρά 'Αρδευτικά
"Εργα.

Ποσόν

Διάθεσις χρημάτων διά
τήν
έκτέλεσιν περαιτέρω
μικρών αρδευτικών έργων
διαρκοϋντος τοϋ έτους 1963.

Όλικόν

Έτυπώθη έν τώ ΤυπογραφεΙω τ ής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

