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ΠΙΝΑΞ
Τακτικοί
•Αρ. |

Κεψάλαιον

Δαπάναι

| "Α ρ. |

Α" ρθρον

Ποσόν
£

73Α

Παιδεία

Ι9Α

Τεχνική Σχολή Πά
φου :
(0 Συντήρησις. Καθαρι
στής και "Εκτακτα.
(-0 Φωτισμός, θέρμανσις
καΐ
Τέλη
"Υδα
τος.
(iii)· Ημερομίσθια
( i v ) 'Εργαστήρια καΐ "Επο
πτικά Μέσα.
(ν) 'Ενοίκια
Όλικόν

. 120
80

Διάθεσις χρημάτων δια τήν
άντιμιετύπτισιν δαπανών λει
τουργίας της άρτι Ιδρυθείσης
Τεχνικής Σχολής Πάφου διό
τήν
περίοδον
άπό
Ι ης
Σεπτεμβρίου μέχρι 31ης Δ ε 
κεμβρίου, 1969.

220
380
200
£1,000

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως)
Νόμος (Άρ. 8) του 1969 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 70 του 1969
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑ Σ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ
ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ
ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ
31ην ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ.
ΠροοΙμιον.

Συνοπτικός
τίτλος.

"Εγκρισις
πληρωμής έκ
τόΰ
ΛογαριασμοΟ
Ταμείου
"Αναπτύξεως
ποσοΟ ·
£198,832
διά τήν χρήσιν
τοΟ Ετους τοΟ
λήγοντος τήν
31 ην Δεκεμ
βρίου 1969.
ΕΙδΙκβυσις
των δαπάνη
θησομένων
ποσών.
Πίναζ.

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπα
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έ'τος τό λήγον τήν
31ην Δεκεμβρίου 1969, δι* άς δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν
θά γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύφ* .οιουδήποτε νόμου.
Ή Βουλή των "Α ντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Α ναπτύξεως) Νόμος ("Α ρ. 8)
τοΟ 1969.
2. Επιπροσθέτως τών ποσών δτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή δτινα μετά
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθωσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν αυτήν χρήσιν,
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ Λογαριασμού Ταμείου "Α ναπτύξεως
της Δημοκρατίας καϊ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ Ετους τοΟ
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1969, ποσόν μή υπερβαί
νον τάς εκατόν ένενήκοντα οκτώ χιλιάδας όκτακοσίας τριάκοντα δύο
λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας
διά τήν περίοδον ταύτην.
3. Τό υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ
θεϊσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καϊ τους σκοπούς τους αναφερομέ
νους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον καϊ άρθρον καϊ ποσόν μή υπερβαίνον
τό είς τό κεφάλαιον καΧ άρθρον τοΟτο άναφερόμενον ποσόν δύναται νά
χρησιμοποιηθή καϊ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καϊ δρθρω τούτω
αναφερόμενος καϊ εϊδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καϊ σκοπούς.
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ΠΙΝΑΞ
Δαηάναι Αναπτύξεως
Σκοποί
Άρ. |

Κεφάλαιον

| "Αρ. |

"Αρθρον

| Πο σόν
£

2Δ

Άνάτττυξις "Υδάτων

17

Ύδατοπρομήθειαι Πό
λεων.

Όλικόν

198,832

Διάθεσις χρημάτων, ως
επιπρόσθετος Έπαναψήφισις
έκτου Προ ϋπολογισμού 'Α να
πτύξεως τοΰ ίτους 1968, διά
την συνέχισιν των εργασιών
διά τό Σχέδιον "Υδατοπρο
μηθείας της Πόλεως 'Α μμο
χώστου διαρκούντος τοΟ τρέ
χοντος έτους 1969.

£198,832

Έτυπώθη ίν τ φ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας., έν Λιυκωοία

