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Ποσόν
£

58Α

Χ ο ρ η γ ί α ι και Συνεισψοραί.

15

Εισφορά υπέρ Σε ι 
σμοπλήκτων.

Όλικόν

3,000

Διάθεσις χρημάτων διά-την
παροχήν είσφορας ύπό της
Κυβερνήσεως υπέρ τ ω ν σ ει 
σμοπλήκτων
της ι
Σ κελίας
(£1,000) καΐ τών σει σμοπλή
κτων της 'Ελλάδος (£2,000).

£3,000

Ό ττερί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως)
Νόμος (Άρ. 1) του 1968, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 32 το0 1968
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΤΡΙΑ
Κ Ο Σ Ι Α Σ ΕΙΚΟΣΙ Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α Σ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ
ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ
ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣ ΙΑ
ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ.
ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ τών δαπα Προοίμιον.
νών τής Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια το έτος το λήγον τήν
31 η ν Δεκεμβρίου 1968, δι' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις δια νόμου
ή δεν θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου.
Ή Βουλή τών "Α ντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Α ναπτύξεως) Νόμος ("Α ρ. Ι) τίτλος,
του 1968.
2. "Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά
ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν,
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του Λογαριασμού Ταμείου "Αναπτύξεως
τής Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του Ετους του
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1968, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς εκατόν δέκα χιλιάδας τριακοσίας είκοσι τεσσάρας λίρας
προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά
τήν περίοδον ταύτην.
3. Το υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς εϊδικευ
θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καϊ τους σκοπούς τους αναφερομέ
νους εις τά εν τω Πίνακι κεφάλαια καϊ άρθρα και ποσόν μή υπερβαίνον
το είς εκαστον κεφάλαιον καϊ άρθρον άναφερόμενον ποσόν δύναται νά
χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω και αρθρω τούτω
αναφερόμενος καί ειδικώς καθοριζομένας υπηρεσίας καϊ σκοπούς.

"Εγκρισις
πληρωμής έκ
του Λογαρια
σμού Ταμείου
'Αναπτύξεως
ποσοϋ
£110.324
διά τήν χρήσιν
τοϋ Ετους τοΟ
λήγοντος τήν
31 ην Δεκεμ
βρίου 1968.
ΕΙδΙκευσις
τών δαπάνη 
θησομένων
ποσών.
ΠΙναζ.
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ΠΙΝΑΞ
Δαττάναι "Αναπτύξεως
Σκοποί
"Αρ. |

Κεφάλαιον

| Άρ.

Ι8Δ 'Αερολιμένες.

"Αρθρον

Νέα 'Ακραία Κτίρια
Διεθνούς 'Αερολιμέ
νος Λευκωσίας.
Όλικόν Κεφ. Ι8Δ..

20Δ Πολεοδομία καΐ
Οΐκησις.

10

Σχέδια Πολεοδομίας
Όλικόν Κεφ. 2 0 Δ . .

22Δ 'Αγροτική Άνάπτυ·

26Δ Παιδεία.

| Ποσόν

32,636

Διάθεσις χρημάτων δια τήν
έπαναψήφισιν τών αδαπάνη
των τούτων υπολοίπων ώρι
σμένων σχεδίων αναπτύξεως
32,636 εγκριθέντων ύπό τόν Προϋ
πολογισμόν 'Αναπτύξεως τοϋ
23,955 Ετους 1967 προς συνέχισιν και
συμπλήρωσιν τών σχεδίων
23,955 διαρκοΟντος τοϋ έτους 1968.

Βελτίωσις Kai Κατα
σκευή Χωριτικών
Ό δ ώ ν καΐ "Ατρα
πών.

26,933

Όλικόν Κεφ. 2 2 Δ . .

26,933

Προσθήκαι καΐ "Επε
κτάσεις
Τεχνικών
'Επαγγελματικών
καΐ Γεωργικών Σχο
λών..
Άνέγερσις 'Εργαστη
ρίων Σχολών Γε
νικής Μέσης "Εκπαι
δεύσεως καΐ Προ
μήθεια "Εξοπλισμού.

11,300

15,500

Όλικόν Κεφ. 2 6 Δ . .

26,800

Γενικόν Σύνολον \ . £110,324

Έτυτιώθη έν τώ Τυπογράφε Ιω της Κυπριακής Δημ οκρατίας, έν Λευκωσία.

