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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) 
Νόμος ('Αρ. 5) του 1966 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως έίς την έπίσημον έφημ& 
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τόΰ Συντάγματος. 

Αριθμός 56 του 1966 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Γ Ή Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟν ΜΗ 

ΥΠ F Ρ Β Α Ί Ν Ο Ν Τ Ο ς ΤΑ Σ ΤΕ Σ ΣΑΡ ΑΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ
ΔΑΣ Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ Ι Α Σ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ Λ Ι Ρ Α Σ ΔΙΑ 
ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ 
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΞ. 

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

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

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος (*Αρ. 5) τΙτλο<: 
του 1966. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταϋτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ Ταμείου 'Αναπτύξεως τής Δημοκρατίας 
και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του δτους του λήγοντος τήν τριακο-
στήν πρώτην Δεκεμβρίου 1966, ποσόν μή υπερβαίνον τάς τεσσαρά-
κοντα πέντε χιλιάδας έννεακοσίας και πεντήκοντα λίρας προς κάλυψιν 
τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον 
ταύτην. 

3. Τό υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ-
θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφερομένους 
είς τά έν τω Πίνακι κεφάλαια καί άρθρα καί ποσόν μή υπερβαίνον 
τό είς Εκαστον κεφάλαιον καί άρθρον άναφερόμενον ποσόν δύναται νά 
χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τοις κεφαλαίοις καί αρθροις 
τούτοις αναφερόμενος καί είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καί 
σκοπούς. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοΟ 
Ταμείου 
'Αναπτύξεως 
ποσοϋ 
£45.950. 
διά την 
χρήσιν τοΟ 
Ετους του 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
ΔεκεμβρΙοι 
1966. 
ΕΙδΙκευσις 
τών δαπάνη-
θησομένων 
ποσών. 
Πίναζ. 
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Ό δ ό ς "Αστρομε

ρίτουΚαρβουνά. 

Αγορά Εξοπλισμού 

Ολικόν 

Ποσόν 

£ 
36,000 

9.950 

£45.950 

Σκοποί 

Διάθεσις χρημάτων αναγ

καίων διά τήν κατασκευήν 
νέας γέφυρας και διά τήν 
εύθυγράμμισιν καί άσφάλ
τωσιν ενός περίπου μιλίου 
της παρά τό χωρίον Κουτρα
φάς όδοϋ επί της οδού 
ΆστρομερίτουΚαρβουνά. 

Διάθεσις προσθέτου ποσοϋ 
χρημάτων αναγκαίων διά τήν 
αγορά ν προσθέτου αριθμού 
Μηχανοκινήτων Κλιμάκων 
δ ι ' . Έπιβάτας 'Αεροσκαφών 
και τρόλλεϋ διά τόν Διεθνή 
'Αερολιμένα Λευκωσίας. 


