
500 

_16ικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) 
ι. 3^jkoG 1969, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον έφημε-
υπώκακής Δημοκρατίας συμφώνως τφ "Αρθρω 52 του Συντάγματος 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

' Εγκρισις 
-ληοωμης έκ 
τοΟ 
Λογαριασμού 
Ταμείου 
"Αναπτύξεως · 
τόσου 
£61,775 
6ιά τήν χρήσιν 
τοΰ βίους τοϋ 
λήγοντος τήν 
31 ην Δεκεμ

βρίου 1969. 

ΕΙδΙκβυσις 
τών δαπάνη 
θησομένων 
ποσΩν. 
ΠΙναζ. 

'Αριθμός 20 του 1969 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Π 1 Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡβΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑ Σ ΕΞΗΚΟΝΤΑ Μ Ι Α Ν ΧΙΛ ΙΑΔΑ Σ 
Ε Π Τ Α Κ Ο Σ Ι Α Σ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ Λ Ι Ρ Α Σ Δ Ι Α ΤΗΝ 
Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΉΝ ΤΡΙΑ-
ΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ 
Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ Ι Α ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διό: τάς έκ τών δαπα
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια τό Ιτος τό λήγον τήν 
31 ην Δεκεμβρίου 1969, δι* ας δεν έχει γίνει πρόβλεψης διά νόμου ή δέν 
θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύφ' οΙουδήποτέ νόμου. 

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

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (ΤαμεΤον "Αναπτύξεως) Νόμος (Άρ. Ι) 
του 1969. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών δτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή δτινα μετά 
ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοό Λογαριασμού Ταμείου 'Αναπτύξεως 
τής Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθη διά τήν χρήσιν τοϋ έτους τοΰ 
λήγοντος τήν τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου 1969, ποσόν μή υπερβαί
νον τάς έξήκοντά μίαν χιλιάδας έπτακοσίας έβδομη κοντά πέντε λίρας 
προς κάλυψιν τών δαπανών τής .Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά 
τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό ύπό τοϋ δρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ
θεΐσα. πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καί τους σκοπούς τους αναφερομέ
νους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον καί δρθρον καί ποσόν μή υπερβαίνον 
τό εις τό κεφάλαιον καί δρθρον τοΰτο άναφερόμενον ποσόν δύναται νά 
χρησιμοποιηθη καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καί δρθρω τούτω 
αναφερόμενος καί ειδικώς καθοριζομένας υπηρεσίας καί σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

Δαττάναι "Αναπτύξεως 

Άρ. | Κεφάλαιον •Αρ. | "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

20Δ Πολεοδομία καί 
Οΐκησις. 

Σχέδια ΟΙκήσεως 

Όλικόν 

Διόθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά τήν άγοράν γης 
καί τήν έττΐ ταύτης άνέγερ
σιν 30 κατοικιών χαμηλοΟ 
κόστους είς Όμορφίταν δια
τεθησομένων είς άστεγους 
οΙκογενείας τής Μείζονος 
Λευκωσίας μέ σχετικώς χα
μηλά είσοδήματα διά τοΟ 
συστήματος ένοικιαγορας. 

Έτυττώθη, έν τφ ΤυηογραφεΙφ της Κυπριακής ΔΛψιοκρατΙας, έν Λευκωσ'ςι 


