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Συμφώνως χ& "Αρθρο 52 τοΟ Συντάγματος δ ύπό τίϊς Βουλής τών 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 
Άνοπττύζεως) Νόμος ("Αρ. 7) τοΟ 1962, το κείμενον τοΟ δποίου ακολουθεί, 
εκδίδεται ύπό τοΟ Προέδρου καΙ τοΟ Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά 
δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τ ί τλος. 

" Εγκρ ισ ις 
πληρωμής έκ 
τοΰ Ταμε ίου 
" Ανοσττύί,εως 
τιοσοΰ 
V I 54 .000 5.α 
τήν χρήσιν 
τοΟ έτους τοϋ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκρμβρίου 
1962 . 

Ε ίδ Ι κ ι υο ι ς 
των δαττανηϋη

σο μένων 
ποσών. 

•Αριθμός 70 του 1962 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥηΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ Τ Α Σ ΕΚΑΤΟΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ Τ Ε Σ 
Σ Α Ρ Α Σ ΧΙΛ ΙΑΔΑΣ Λ Ι Ρ Α Σ ΔΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕ
ΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗ
ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπα
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό £τος το λήγον τήν 
31 ην Δεκεμβρίου 1962, δι* ας δέν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου 
ή δέν θά γίνη μετά ταΰτα τοιαύτη ΰφ' οίουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1 . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς δ περί Ειδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος 
( Ά ρ . 7) του 1962. 

2. "Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως 
ώς είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή 
όχτινα μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται 
διά τήν αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή έκ του Ταμείου 
"Αναπτύξεως τής Δημοκρατίας καΙ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν 
του έτους του λήγοντος τήν τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου 1962, 
ποσόν μή υπερβαίνον τάς εκατόν και πεντήκοντα τεσσάρας χιλιάδας 
λίρας προς κάλυψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας 
διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεϊσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους ανα
φερομένους ε!ς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καί άρθρον τούτο άναφερόμενον 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω καί άρθρω τούτω άναφερομένας καί ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ. 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

Ά ρ . 

Ι3Δ 

Κεφάλαιον | Ά ρ . | "Αρθρον 

Λιμένες καί 'Αερο
λιμένες. 

I< iv) 'Ανάτττυξις Λιμένος 
"Αμμοχώστου— 'Εξοπλι
σμός Λιμένος καί Παρά
κτιοι 'Εγκαταστάσεις. 

Όλικον 

Ποσόν 
£ 

154.000 

£154,000 

Σκοπός 

Διάθεσις χρημάτων 
διά τήν άγοράν ενός 
ΡυμουλκοΟ καί μι&ς 
ΠλοηγΙδος καί διά 
τήν έγκατάστασιν 
φωτισμού ναυσι
πλοΐας είς τήν εΐσο
δον τοϋ λιμένος καί 
προσθέτου φωτισμού 
έν τω λιμένι έν σχέσει 
μέ τόν Νέον Λιμένα 
'Αμμοχώστου. 
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