
582 

Ό περί ΕΙδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύξεως) 
Νόμος ('Αρ. 3) του 1966 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
•πληρωμής έκ 
τοΰ Ταμείου 
'Αναπτύξεως 
ποσόΟ 
£18,450 
διά τήν χρήσιν 
τοΰ Ετους τοΰ 
λήγοντος τήν 
31 ην Δεκεμ
βρίου 1966. 

ΕΙδΙκευσις 
των δαπανη
θησομένων 
ποσών. 

'Αριθμός 46 του 1966 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑ Σ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΑ Σ ΤΕΤΡΑ
ν ΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΛΙ ΡΑ Σ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣ IN ΤΟΥ 

ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΞ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπανών 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 1966, δΥας δέν έχει ήδη γίνει ττρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά 
γίνη μετά ταΰτα τοιαύτη ύφ* οίουδήποτε νόμου: 

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

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον "Αναπτύξεως) Νόμος (Άρ. 3) 
τοΰ 1966. 

2. "Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του Ταμείου "Αναπτύξεως τής Δημοκρα
τίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους τοΟ λήγοντος τήν 
τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου 1966, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
δέκα οκτώ χιλιάδας τετρακοσίας καΐ πεντήκοντα λίρας προς κάλυψιν 
τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον 
ταυτην. 

3. Το υπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς εϊδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφερο
μένους είς τά εν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα καί ποσόν μή υπερ
βαίνον το είς έκαστον κεφάλαιον καί άρθρον άναφερόμενον πόσον δύναται 
νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς εν τοις κεφαλαίοις και αρθροις 
τούτοις αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας και 
σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ. 

Δαπάνα ι "Αναπτύξεως 

Ά ρ . | Κεφάλαιον | 'Αρ. | "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

2Δ 

24Δ 

'Ανάπτυξις 
"Υδάτων 

Κέντρον 
Παραγωγικότητας. 

17 Ύδατοπρομήθειαι 
Χωρίων. 

Κατασκευή 
"Εκπαιδευτικού 
'Επαγγελματικού 
"Εργαστηρίου 

"Ολικόν . . 

£ 
8.450 

10,000 

vit 

£18,450 

Διάθεσις χρημάτων αναγκαίων 
προς κάλυψιν της Κυβερνητικής 
συνεισφοράς Εναντι τής έκ £19,000 
συνολικής δαπάνης διά τήν έκτέ-
λεσιν σχεδίου διανομής ϋδατος 
άπό οΙκίας είς οΐκίαν διά τήν βελ
τίωσιν τής ύδατοπρομηθείας τοΰ 
χωρίου Πόλις τής ΧρυσοχοΟς 
καί τοΰ γειτονικού χωρίου Προ
δρόμι τής "Επαρχίας Πάφου. 

Διάθεσις χρημάτων αναγκαίων 
προς κάλυψιν τής άναθεωρηθείσης 
ηύξημένης δαπάνης διά τήν κατα
σκευήν "Εκπαιδευτικού "Επαγγελ
ματικού 'Εργαστηρίου μετά βοη
θητικών ΑΙΘουσών Διαλέξεων καί 
Γραφείων διά το Κέντρον Παρα
γωγικότητος. 


