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Ό υπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμ
πληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος ('Αρ. 1) του 1964, 
τό κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συν
τάγματος. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Ενκρισις 
•πληρωμής 
έκ τοΰ 
Ταμείου 
Αναπτύξεως 
ποσοΟ 
£175,076 διό 
την χρήσιν 
τοΟ Ετους 
του λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1964.' ' 

ΕΙδΙκευσις 
των δαπάνη 
θη σο μένων 
ποσών. 

'Αριθμός 14 τοΰ 1964 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ

ΝΟΝΤΟΣ ΓΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ 
ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΕΞ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑ
ΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜ
ΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΤΕΣ
ΣΑΡΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή ττρόβλεψις διά τάς εκ των δαπανών της 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1964, δι* ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά γίνη 
μετά ταύτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος (Άρ. Ι) 
τοΰ 1964. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταϋτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ Ταμείου 'Αναπτύξεως τής Δημο
κρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1964, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
εκατόν έβδομήκοντα πέντε χιλιάδας καί έβδομήκοντα εξ λίρας προς 
κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περί
οδον ταύτην. 

3. Τό υπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς ειδικευ
θεΐσα πίστώσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφερομέ
νους είς τά εν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή υπερβαίνον 
τό εις Εκαστον κεφάλαιον καΐ άρθρον άναφερόμενον ποσόν δύναται νά 
χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καί αρθρω τούτω 
αναφερόμενος καί είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καί σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαπάνα ι "Αναπτύξεως 
Σκοποί 

Αρ- | Κεφάλαιον | Άρ. | "Αρθρον | Ποσόν 

Ανάπτυξις 'Υδάτων 

ΊνστιτοΟτον Γεωρ
γικών 'Ερευνών. 

Άνάπτυξις 'Οδών 

'Αερολιμένες 

Πολεοδομία και 
Οΐκησις. 

'Ιατρικοί καΐ 
Υγειονομικά! 
Ύπηρεσίαι 

'Αγροτική 
Άνάπτυξις. 

21 

ΙΟΑ 

24 

24 

25 

3 0) 

3(ϋ) 

16 (Π) 

Ι9(.ϋ) 

20(ϋ) 

'Αγορά 'Εξοπλισμού 
Διατρήσεων. 

Όλικόν Κεφαλαίου 2Δ 

Κτίριον Κεντρικών 
Γραφείων. 

"Επιπλα και Σκεύη 

Όλικόν Κεφαλαίου 5Δ 

Παρακαμπτήριος 
Όδός Άκακίου. 

Παρακαμπτήριος 
'Οδός Μόρφου. 

Όλικόν Κεφαλαίου Ι4Δ 

ΙΤηλεπικοινωνίαι— 
"Οργανα Συστήμα
τος Προσγειώσεως. 

|Τηλεπικοινωνίαι— 
Ραδιοφάρος λίαν 
'Υψηλής Συχνότητος 

Όλικόν Κεφαλαίου Ι6Δ 

Σχέδιον ΟΙκήσεως 
Χαμηλού Κόστους 

Σχέδιον Πολεοδομίας 

Όλικόν Κεφαλαίου Ι8Δ 

ΆλλαγαΙ είς τά 
'Υπάρχοντα Κτίρια, 
"Επιπλα καϊ Εξο
πλισμών. 

Δύο Νέαι 'Εξωτερικοί 
Κλινικοί έν Λευκώ 
σία—'Αγορά Γής. 

Ψυχιατρική Μονάς— 
'Αγορά Γής. 

Νέον "Ασυλον Φρενο
παθών—'Αγορά 
'Εξοπλισμού. 

Όλικόν Κεφαλαίου Ι9Δ 

'Αντιπλημμυρικά 
"Εργα—"Αγιος 
Δομέτιος. 

Όλικόν Κεφαλαίου 20Δ 

Γενικόν Σύνολον δι' 
Είδίκευσιν Πιστώ
σεως 

10.873 

10.873 

8,000 
11,195 

19.195 

8,366 

10,200 

18,566 

30,000 

10.000 

40,000 

31,725 
24,459 

56.184 

6,545 

7,500 

5,530 

5.683 

Διάθεσις χρημάτων δια 
τήν έπαναψήφισιν τών αδα
πάνητων τούτων υπολοίπων 
ώρισμένων σχεδίων αναπτύ
ξεως εγκριθέντων ύπό τόν 
Προϋπολογισμόν 'Αναπτύ
ξεως έν ετει 1963 προς συνέ
χισιν και συμπλήρωσιν τών 
σχεδίων διαρκοϋντος του 
έτους 1964. 

25.258 

5.000 

5.000 

£175.076 


