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ΠΙΝΑΞ. 

Τακτικαι ,Δαττάναι 

Ά ρ . 

59Α 

59Α 

Κεφάλαιον | Άρ. j "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

Έτϊΐστροφαΐ 
Χρημάτων 
καΐ Δασμών. 

Επιστροφαι 
Χρημάτων και 
Δασμών. 

Έττιστροφα'ι 
Χρημάτων-
νεία. 

-Τελω-

Έττιστροφαι 
Δασμών—Τελωνεία 

Όλικόν 

£ 
150.000 

10,000 

£160,000 

Διάθεσις προσθέτου ποσού 
χρημάτων αναγκαίων δι* έπι-
σιροφάς είσαγωγικοϋ δασμοϋ 
και φόρου καταναλώσεως 
ύπό του Τμήματος Τελωνείων 
διαρκοΰντος τοϋ τρέχοντος 
έτους. 

Διάθεσις προσθέτου ποσοϋ 
χρημάτων αναγκαίων δι' έπι
στροφάς δασμών ύπό τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων διαρ
κοΰντος τοϋ τρέχοντος έτους. 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξε
ως) Νόμος (Άρ. 7) του 1966, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συν
τάγματος. 

Προοίμιον. 

Συνοητιχός
τίτλος. 

*Έγκρισις 
■πληρωμής 
έκ τοΰ 
Ταμείου .■ 
"Ανατιτύξεως 
ποσοΰ 
£12,000 
διά τήν 
χρησιν τοΰ 
ϊτους τοδ 
λήγοντος 
τήν 31ην 
Δεκεμβρίου 
1966. 

'Αριθμός 68 τοϋ 1966 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ .ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡ-
ΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ-
ΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑ-
ΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΞ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπανών της 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1966, δι* ας δεν έχει ήδη γίνει ττρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά γίνη 
μετά ταϋτα τοιαύτη υφ* οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
5. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Είδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον "Αναπτύξεως) Νόμος {'Αρ. 7) 
του 1966. 

2. "Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρησιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταϋτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρησιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ Ταμείου "Αναπτύξεως της 
Δημοκρατίας και χρησιμοττοιηθή διά τήν χρησιν τοϋ έτους τοϋ λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1966, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
δώδεκα χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών της Κυβερνήσεως 
της Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 
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3. Το ύπό τοϋ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι είδίκευσις 
κευθεϊσα πίστωσις δια τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε τ β ν 6 α π α ν η 
ρομενους εις το εν τω Πινάκι κεφαλαιον και άρθρον και ποσόν μη ηοσών

ΰπερβαΐνον το εις το κεφαλαιον και άρθρον τοϋτο άναφερόμενον ποσόν Πίνσζ. 
δύναται να χρησιμοποιηθη και δαπανηθή δια τάς. εν τω κεφαλαίω και 
αρθρω τούτω αναφερόμενος καΐ ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
καϊ σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ. 

Δαπάναι "Αναπτύξεως 

"Αρ. | Κεφαλαιον | "Αρ. | "Αρθρον | Ποσόν | 
Σκοπός 

Ι6Δ Άνάπτυξις 
'Οδικού Δικτύου 

12 'Οδός .=.εροΰΠρο
δρόμου. 

Όλικόν 

£ 
12,000 

£12,000 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά τήν άσφάλτωσιν 
της όδοϋ ΠεντάγυιαςΚαλοί» 
Χωρίου της άγούσης προς 
τήν Μαραθάσαν και αποτε
λούσης μέρος τοϋ γενικοί 
μείζονος σχεδίου βελτιώσεως 
της όδοϋ ΞεροϋΠροδρόμου. 

"Εισπώθη έν τφ ΤαπογραφεΙφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν ΛεοκωσΙα. 


