ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
υπ /Αρ. 760 της 21ης Ν ΟΕΜΒΡΙΟΥ 1969

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι.
Ό περί Ε ιδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως)
Νόμος ('Αρ. 11) του 1969, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος:
'Αριθμός 78 τοϋ 1969
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑΣ ΕΝ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΠΕΝ ΤΑΚΟΣΙΑ!
ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝ ΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝ ΤΟΣ
ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝ ΤΑ ΕΝ Ν ΕΑ.
ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή ττρόβλεψις δια τάς εκ τών δαπανών της
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον την 3Ιην Δεκεμ
βρίου 1969, δι* ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις δια νόμου ή δεν θά γίνη
μετά ταύτα τοιαύτη ύφ* οιουδήποτε νόμου.

Ι ΙροοΙμιοι·

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ε ιδικεύσεως ζυνοητικΛι.
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος (Άρ. II) τίτλος.
τοϋ 1969.
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς κ*,,,,,.
ε'ιδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα μετά ■
' ■>·.(ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρήσιν, ί ο υ
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Ταμείου 'Αναπτύξεως τής AcyopiciOji
! ■ μ;:ίου
Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοϋ έτους τοϋ λήγοντος ' ια-.ιτύί,ι-ι.
τήν τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου 1969, ποσόν μή υπερβαίνον τάς ν,οοου
τετρακοσίας ένδεκα χιλιάδας πεντακόσιας λίρας προς κάλυψιν τών .1 4 I l . V ' . i '
δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. ■ > ι κ ι ή ν
Λ

·:ρ, ' Λ Ί . , ι .
Ti'jV "11 ην

Δεκέμβριοι
1969.

3. Τό υπό τοϋ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφερομένους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον καΐ ποσόν μή
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τοΰτο άναφερόμενον ποσόν
δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω και
άρθρω τούτω αναφερόμενος καΐ είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας
καΐ σκοπούς. , · . . . .
(815)
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Λιμένες

Άνάπτυξις
Λιμένρς
Λάρνάκος.

Όλικόν

411.500

Διάθεσις
επιπρόσθετων
χρημάτων αναγκαίων διά την
άπρόσκόπτον και όμαλήν συνέχισιν των λιμενικών έργων
Λάρνακος εντός τοϋ πλαισίου
αναληφθείσης ήδη συμβατικής
υποχρεώσεως.

£411,500

Έτυπώθη ί.ν τώ Τυ-πονραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία:·

