
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Άρ. 290 της 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1963 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 

Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 
'Αναπτύξεως) Νόμος ('Αρ. 20) του 1963, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκ
δίδεται ύπό του Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας δια δημο
σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 83 τοϋ 1963 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑΣ 
ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝ

ΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς εκ των δαπανών τής Προοίμιον. 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας δια το έτος το λήγον την 3 fην Δεκεμ
βρίου 1963, δι ' ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις δια νόμου ή δεν θα γίνη 
μετά ταύτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος (Άρ. 20) τίτλος. 
τοϋ 1963. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
εϊδικευθεΐσαι πιστώσεις δια την χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταΟτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται δια την αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή εκ τοϋ Ταμείου 'Αναπτύξεως τής Δημο
κρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοϋ έτους τοϋ λήγοντος 
την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1963 ποσόν μη υπερβαίνον τάς 
έβδομήκοντα εννέα χιλιάδας έπτακοσίας λίρας προς κάλυψιν τών δαπα
νών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκτου 
Ταμείου 
'Αναπτύξεως 
ποσοϋ 
£79,700 διά 
τήν χρήσιν 
τοΟ Ετους 
του λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1963. 

(597) 



598 

Εΐδίκευσις 3. Το ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ-
τών δαπάνη- θεΐσα πίστωσις δια τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφέρομε-
^οσώνένων v o u S ε'1^ τ α ε ν ΤΦ Πινάκι κεφάλαια καΐ άρθρα και ποσόν μη υπερβαίνον 

το εϊς εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον ποσόν δύναται νά 
χρησιμοποιηθη και δαπανηθη δια τάς εν τω κεφαλαίιρ και αρθρω τούτω 
αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας και σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

Ά ρ . 

2Δ 

Ι4Δ 

Κεφάλαιον 

'Ανάπτυξις 
'Υδάτων. 

Λιμένες. 

'Αρ. 

!8 

I (i i i) 

."Αρθρον 

Διατρήσεις και 
"Ερευναι. 

Άνάπτυξ ις Λιμένος 
'Αμμοχώστου—Κατα
σκευή Λιμένος. 

Ό λ ι κ ό ν 

Ποσόν 

£ 
4,700 

75,000 

£79,700 

Σκοποί 

Διάθεσις περαιτέρω χρη
μάτων δια τήν έκτέλεσιν 
περαιτέρω σχεδίων διατρή
σεων και ερευνών διαρκοϋν

τος τοϋ τρέχοντος έτους. 
Διάθεσις περαιτέρω χρη

μάτων δια τήν κατασκευήν 
τοΰ Νέου Λιμένος "Αμμο
χώστου, απαιτουμένων λόγω 
της προσφάτου προόδου εις 
τήν έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου 
τούτου. 

Έτυπώθη έν τώ 1 υ-πογραψείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


