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•Αρ. I 

ΠΙΝΑΞ 

Τακπκαΐ Δαττάναι 

Κεφάλαιον | Ά ρ . | Αρθρον | Ποσόν 

Ι 

Σκοπός 

66Α Μή 'Επαναλαμ

βανόμενοι Δα

πάναι Δημοσίων 
"Εργων. 

Ά ν έ γ ε ρ σ ι ς 'Ανω

τέρας Σχολής Πο

λεμίου — 'Απαλλα

γή έκ Δανείου και 
Τόκου. 

Ό λ ι κ ό ν 

ΔιάΘεσις χρημάτων αναγκαίων 
διά τήν άποπληρωμήν εκκρε

μούντος δανείου (£17,500) καΐ 
τόκων (£5,999) οφειλομένων ύττό 
τής Σχολικής 'Εφορείας τής "Ανω

τέρας Σχολής Πολεμίου εις τους 
Δανειστικούς 'Επιτρόπους δια τήν 
άνέγερσιν τής 'Ανωτέρας Σχολής 
Πολεμίου. 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύ
ξεως) Νόμος (Άρ. 11) τοΟ 1964, τό κείμενον τοΟ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται 
διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
■πληρωμής 
έκ τοϋ 
Ταμείου 
'Αναπτύξεως 
•ηοσοΟ 
£3 ,770 

διά τήν 
χρήσιν τοΟ 
€τους τοΟ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1964. 

ΕΙδΙκευσις 
των δαπάνη -
θησομένων 
ποσών. 

Αριθμός 55 τοΟ 1964 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ-

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗ-
ΚΟΝΤΑ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗ ΚΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόδλεψις διά τάς έκ των δαπα
νών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον τήν 
31 ην Δεκεμβρίου 1964, δι' άς δεν Κχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου 
ή δέν θά γίνη μετά ταΟτα τοιαύτη ύψ* οιουδήποτε νόμου. 

"Η Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον "Αναπτύξεως) Νόμος ("Αρ. 11) 
τοΟ 1964. 

2. "Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή εκ τοϋ Ταμείου "Αναπτύξεως τής 
Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους τοΟ λήγοντος 
τήν τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου 1964, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
τρεις χιλιάδας έπτακοσίας καΐ έβδομη κοντά λίρας προς κάλυψιν τών 
δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό υπό τοϋ άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τούτο άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καΐ 
αρθρω τούτω άναφερομένας καΐ ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
καΐ σκοπούς. 


