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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρώματος Πιστώσεως (Ταμειον Αναπτύξεως) 
Nouoc ('Αρ. 13) του 1973 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπισημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 106 τοΰ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ 
ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

'Επειδή καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ τών δαπα- πΡοοΐμΐον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το Μτος τό λήγον την 
31ην Δεκεμβρίου 1973, δι ' άς δέν έχει γίνε ι πρόβλεψις διά νόμου ή 
δέν θά γίντ) μετά ταΰτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1 Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
( Ά ρ . 13) τοΰ 1973. 

2 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς Εγκρισις 
είδι'κευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά βρώμης 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά την αυτήν χρη ™ σ * ° ο 0 
σιν εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμού Ταμείου Ανα Ταμε1ου ·Ανο. 
πτύξεως τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του πιύζεως 
έτους τοΰ λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1973, ποσόν ™

σ
°° 

μή υπερβαίνον τάς πεντήκοντα χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των « ^ 
δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταυ xpfl(,lVTOG 
την

 ϊτου<
:
 το

° 
1 λήγοντος 

τήν 31ην 
Δεκεμβρίου 
1973. 

3 Τό ΰπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους άναφε ^ > ™ ' 
ρομένους εις τό έν τω Πινάκι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή ^ ^ 
υπερβαίνον τό εις τό κεφάλαιον και άρθρον τοΰτο άναφερόμενον πο Π(ναξ 
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι Αναπτύξεως 
•Αρ. 

Ι7Δ 

Κεφάλαιον 

Άνάπτυξ ις Ό δ ι κ ο ϋ 
Δικτύου. 

•Αρ. "Αρθρον 

Ό δ ό ς Άστρομερίτου
Καρβουνά. 

Ό λ ι κ ό ν . . 

Ποσόν 

50,000 

Σκοποί 

£50,000 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά την πληρωμήν, 
εντός τοϋ τρέχοντος έτους, 
αποζημιώσεων δι" άπαλλο
τριωθείσας ε[ς τό παρελθόν 
γαίας έν σχέσει προς την 
βελτίωσιν τής οδού Ά σ τ ρ ο 
μερΙτουΚαρβουνα. 

Έτοπώθη ί ν τφ Τυπονραφείψ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λβυκωσία. 


