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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύξεως) 
Νόμος (*Αρ. 4) του 1966 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 47 του 1966 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ
ΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑ
ΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗ ΚΟΝΤΑ ΕΞ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ των δαπανών της Προοίμιον. 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος τό λήγον τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1966, δι* ας δέν έχει ήδη γίνει ττρόβλεψις διά νόμου ή δέν θα γίνη 
μετά ταΟτα τοιαύτη ύφ° οιουδήποτε νόμου. 

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

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύξεως) Νόμος (*Αρ. 4) τ1*λος. 
τοΟ 1966. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται όπως πληρωθή έκ του Ταμείου "Αναπτύξεως τής 
Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ έτους τοϋ λήγοντος 
τήν τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου 1966, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
πεντήκοντα χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνή
σεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό ΰπό τοΟ άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ-
θεΐσα πίστωσις διά τήν ύπηρεσίαν καΐ τόν σκοπόν τόν άναφερόμενον 
είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή υπερβαίνον 
τό είς τό κεφάλαιον καί άρθρον τοΟτο άναφερόμενον ποσόν δύναται νά 
χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τήν έν τω κεφαλαίω καϊ αρθρω τούτω 
αναφερομένη ν καί ειδικώς καθοριζομένη ν ύπηρεσίαν καί σκοπόν. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκτου 
Ταμείου 
'Αναπτύξεως 
ποσοϋ 
£50,000 
διά τήν 
χρήσιν τοΟ 
Ετους του 
λήγοντος 
τήν 31ην 
Δεκεμβρίου 
1966. 
ΕΙδΙκευοις 
τωνδαπανη-
θη σο μένω ν 
ποσών. 

ΠΙΝΑΞ 

Δαπάνα ι 'Αναπτύξεως 

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

Ι6Δ Άνάπτυξις 
ΌδικοΟ Δικτύου 

14 'Οδός Λευκωσίας-
Μύρτου-Λαπήθου-
Κυρηνείας 

Όλικόν 

£ 
50,000 

£50,000 

Διάθεσις προσθέτου ποσοϋ 
χρημάτων αναγκαίων διά τήν 
βελτίωσιν τής όδοϋ Λευκωσίας-
Μύρτου - Λαπήθου - Κυρηνείας, 
ήτις καλύπτει τό τμήμα τής 
όδοϋ άπό τοϋ 11 ου μιλιοδεί-
κτου καθ* όδόν προς τό χωρίον 
Μύρτου έκ Λευκωσίας μέχρι τοϋ 
9,5 περίπου μιλιοδείκτου έξωθι 
τοϋ χωρίου Λάπηθος. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογράφε (ω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκ<ΛσΙα. 


