ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟ Υ ΕΦΗΜΕΡΙΑΟ Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑΣ
υπ' Άρ. 737 τής 18ης ΙΟ ΥΛΙΟ Υ 1969

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
"Ο περί Είδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως)
Νόμος (Άρ. 6) του 1969 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 53 του 1969
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Δ Α ς ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣ1Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ
^ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΪλ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ.
ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόδλεψις δια τάς έκ των δαπα- Προοίμιον
νών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον τήν
31ην Δεκεμβρίου 1969, δι* ας δέν t/ει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν
θά γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύφ* οΙουδήποτε νόμου.
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναψέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος (Άρ. 6) τ1τλο<:·
τοΟ 1969.
2. 'Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώ ς
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή άτινα μετά
ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν,
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ Λογαριασμού Ταμείου 'Αναπτύξεως
τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ έτους τού
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1969, ποσόν μή ύπερβαΐ
νον τάς τεσσαράκοντα μίαν χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην.
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3. Τό ΰπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ Εΐβίκβυσις
θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφέρομε ιώνδαποτνη
νους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον καί άρθρον καί ποσόν μή υπερβαίνον βη00!****»*
τό εις τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τούτο άναφερόμενον ποσόν δύναται νά i^^
χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καί άρθρω τούτω
αναφερόμενος καί είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καί σκοπούς.
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Έτυπώθη έν τφ Τυτιογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

