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Ό ιτερί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) 
Νόμος (Άρ. 1) του 1966, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δη
μοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

'Αριθμός 23 του 1966 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔ1ΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ 
ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΞ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή ττρόβλεψις δια τάς έκ τών δαπανών της Προοίμιον. 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον τήν 31 ην Δεκεμ
βρίου 1966, δι* δς δέν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά γίνη 
μετά ταϋτα τοιαύτη ύφ* οίουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος (Άρ. Ι) τίτλος, 
του 1966. 

2. "Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταϋτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του Ταμείου "Αναπτύξεως της Δημοκρατίας 
καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του λήγοντος τήν τριακο
στή ν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1966, ποσόν μή υπερβαίνον τάς εκατόν 
χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών της Κυβερνήσεως της 
Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς εϊδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εις τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον καΐ ποσόν μή υπερ
βαίνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω 
και αρθρω τούτω αναφερόμενος και είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
καΐ σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ. 

Έγκρισις 
πληρωμής 
έκτοΟ 
Ταμείου 
'Αναπτύξεως 
ιτοσοϋ 
£100,000 
διά τήν 
χρήσιν τοΟ 
Ετους τοΟ 
λήγοντος 
τήν31ην 
Δεκεμβρίου 
1966. 
ΕΐδΙκευσις 
τωνδαπανη
βησομένων 
ποσών. 

Δαπάναι "Αναπτύξεως 

•Αρ. Κεφάλαιον | *Αρ. | "Αρθρον Ποσόν 
Σκοπός 

2Δ 'Ανάτττυξις 
"Υδάτων. 

Ι3Α 

Π ρογραμματισμός 
καί "Ελεγχος 
'Υδάτων: 
t Ό περί "Υδατο

προμηθείας 
(ΕΙδικά Μέτρα) 
Νόμος'Αγορά 
'Εξοπλισμού. 

Όλικόν 

100.000 

£100.000 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά τήν ύπό της Κυ
βερνήσεως αγοράν Μετρη
τών "Υδατος οΐτινες θά έγκα
τασταθώσιν επί φρεάτων καί 
διατρήσεων κειμένων είς 
'Ελεγχόμενος Περιοχάς κη
ρυχθησομένας ώς τοιαύτας 
δυνάμει τών διατάξεων 
τοΟ περί Ύδατοπρομηθείας 
(ΕΙδικά Μέτρα) Νόμου ('Αρ. 
32 τοϋ 1964 καί "Αρ. 3S τοΟ 
1965). 

Έτυπώβη έν τφ ΤυπογρβψεΙφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


