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ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΧ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ "Αρ. 167 της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1*62 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τ φ "Αρθρο 52 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ό ΰπό τής Βουλής τών Άκη 

προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματ ικές Πιστώσεως (Ταμείο ν 
"Αναπτύξεως) Νόμος ( Α ρ . 3) τοΟ 1962, το κείμενον τοΟ οποίου ακολουθεί , 
εκδίδεται Οπό του Προίδρου κα' του "Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά δημο
σιεύσεως tU; την έπιοημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 51 τοΟ 1962 
ΜΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔ ΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΊΝΟΝΤΟς ΤΑς ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΛ ΟΚΤΏ ΧΙΛΙΆΔΑς 
ΛΙΡΛΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗ-
ΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΉΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΛ ΕΞΗΚΟΝΤΛ ΚΑΙ ΔΥΟ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκα ία ή πρόβλεψις δια τάς έκ των δα πα- ιΐροοΐμι..ν. 
νών rP]s· Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας ο«ά τό έτος τό λήγον τήν 
31 ην Δεκεμβρίου 1962. δΓ α ς δέν £χει ήδη γίνει πρόβλεψις δια νόμου 
ή δέν θα γίν[) μετά ταΰτα τοιαύτη Οφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :

) . Ό παρών Νόμος δύναται νά αναφ^ρητα» ώς ό περί Είδικεύσεως Συνοτπ(«»ς 
Συμπληρωματ ικής Πιστ6>σεως (Ταμρϊον Αναπτύξεως) Νόμος τ'τλο*· 
("Αρ. 3) του 1962. 

2 . Επιπροσθέτως τών ποσών oh ι να εψηφίσθησαν ήδη νομίμως "Ενκρ»ο.ς 
ώς είδικευθεϊσαι πιστώσεις διά την )(ρήσιν τής Δημοκρατίας ή "ληρ<ομης 
όντινα μετά ταΟια δυνατόν να ψηψιοΟώαι νομίμως ώς ιυιαυτίΑΐ τ * τ 

διά τήν αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή έκ τοΟ Ταμείου Ανοητη^ω*. 
"Αναπτύξεως της Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθή διά τήν χρ^σιν ™t>ou 
του ^τους του λήγοντος τΑν τριακυστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1962, Κ7θ.«>ύθδιΛ 
ποσόν μή υπερβαίνον τάς έβδομήκοντα οκτώ χ ιλ ιάδας λίρας προς ^ 2 ^ ° ' " 
κάλυιυιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν *οθ λήγοντος 
περίοοον ταύτην. ^ν3Την 

Α*>4)ΐ6ρ(οι> 

3 . Τό ύπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Etouwo* 
κευθεϊσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καί ιούς σκοπούς τους άνα τ

*νβα«ονη. 
Φερομένους είς τά έν τφ Πίνακι κεφάλαιον KOtt άρθρο? καί ηοοόν μή •nowM**"·»· 
υπερβαίνον τό εΙς τό κεφάλαιον καί άρθρα ταΟτα άναφερομενον

 1"*,βν· 
ττοσόν δύναται νά χρησιμοποιηθώ καί δοπτανηθβ Βιά τάς έν τ ο κεφα-

λά(ω καί Λρθροις τούτοις άναφερομένας καί εΐβικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι "Αναπιάξεως 

*Αρ. | Κίφάλαιον | Ά ρ . | 

Ι2Δ Άνάπτυζις 
'Οδών. 

Αρθρον j Ποσόν 

Νέα 'Οδός Λευκω
σίας Άμμοχι*κπο« 

Βελτίωσις Ό 6 ο ΰ 
Λάρ^ακοςΚοφΙ

Όλικόν 

Σκοττος 

Διάθεσις χρημάτυν δια. την συμ
πλήρωσα προσθέτου εργασίας σχε
τιζόμενης με τήν κατασκευήν τής 
νέας οδοΟ ΛευκωοΙαςΆμμοχώστου. 

Διόθεσις χρημάτων διά την συμ
πλήρωσα προσθέτου εργασίας οχβ
τιζομένης μέ τΛν βελτίωσα τής όδοΟ 
ΛαρνακοςΚοφίνου. 

Έτυπώθη *ν τφ Γυπο-νραφβΙφ τ(\ς KunptaKffc Δημοκρατίας, *ν ΛβυκακΗα. 


