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ΠΙΝΑΞ. 

Δαπάναι Αναπτύξεως 

Άρ. | Κεφάλαιον | Άρ. | "Αρθρον 

4Δ Γεωργία 27Α Ίδρυσις νέου 
Κέντρου Παρα
γωγής σπόρων 

Όλικόν . . 

Ποσόν 

£ 
23,600 

£23,600 

Σκοπός 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων δια τήν ίδρυσιν νέου 
Κέντρου Παραγωγής Σπό
ρων δια το Τμήμα Γεωργίας. 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύ
ξεως) Νόμος ('Αρ. 8) του 1964, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Προοΐμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκρ ισ ι ς 
πληρωμής 
έκ τοΟ 
Ταμείου 
'Αναπτύξεως 
ποσοΟ 
£90 ,000 διά 
τήν χρήσιν 
τοΟ έτους 
τοΟ λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1964. 
Είδίκευσις 
τόίν δαπάνη -
θησομένων 
ποσών. 

'Αριθμός 37 τοΰ 1964 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ-

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗ-
ΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟ-
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΞΗ ΚΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπανών 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον τήν 3Ιην 
Δεκεμβρίου 1964, δι* θς δέν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά 
γίνη μετά ταΰτα 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. 8) 
τοΰ 1964. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως 
ώς είδικευθεϊσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή 
ατινα μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται 
διά τήν αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ Ταμείου 
'Αναπτύξεως τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν 
τοΰ έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1964, 
ποσόν μή υπερβαίνον τάς ένενήκοντά χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν 
τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον 
ταύτην. 

3. Τό ύπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον και ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τοΟτο άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω κάΙ 
αρθρω τούτω αναφερόμενος καΐ ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
και σκοπούς. 



407 

ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

Άρ. | Κεφάλαιον | Άρ. | "Αρθρον Ποσόν 
Σκοπός 

2Δ Άνάπτυξις 
"Υδάτων. 

Μικρά "Αρδευ
τικά "Εργα. 

Όλικόν 

£ 
90.000 

£90,000 

Διάθεσις χρημάτων αναγκαίων διά 
την έπένδυσιν των έν Μόρψου αύλάκων 
αρδεύσεως, περιλαμβανομένου ποσού 
50% της ολικής δαπάνης, δπερ θά δια
τεθή είς τους επί των Δανείων "Επιτρό
πους διά τήν εκδοσιν δανείου προς τους 
δικαιούχους προς κάλυψιν τής συνει
σφοράς των. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογράφε Ιω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


