
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ "Αρ. 604 τής 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1967 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξε

ως) Νόμος (Άρ. 5) του 1967, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμψώνως τω "Αρθρω 52 του Συν
τάγματος. 

Αριθμός 67 του 1967 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

Υ Π Ε Ρ Β Α Ί Ν Ο Ν Τ Ο ς ΤΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ Δ Υ Ο Χ Ι Λ Ι Ά Δ Α ς 
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑ
ΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕ
ΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗ
ΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ των δαπα προοίμιον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια τό έτος τό λήγον την 
31 ην Δεκεμβρίου 1967, δι' <?χς δέν έχει γίνει πρόδλεψις δια νόμου 
ή δέν θά γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος ("Αρ. 5) τ1τλο<:· 
του 1967. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς -Εγκρισις 
εϊδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά πληρωμής έκ 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν αυτήν χρήσιν, τουΛ°ΥαΡια-
έγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του Λογαριασμού Ταμείου 'Αναπτύξεως ν ^ ^ ΰ ζ ^ ς 
τής Δημοκρατίας καϊ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του ποσοο 
λήγοντος τήν τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου 1967, ποσόν μή ύπερ £42,900 
βαΐνον τάς τεσσαράκοντα δύο χιλιάδας έννεακοσίας λίρας προς κάλυ ^ ^ ο ^ ^  ^ 
ψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίο λήγ0™ος τήν 
δον ταύτην. 31ην Δεκεμ

βρίου 1967. 
3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ Είδίκευσις 

θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καϊ τους σκοπούς τους αναφέρομε τώνδαπανη
νους εις τά εν τω Πίνακι κεφάλαια καϊ άρθρα και ποσόν μή υπερβαίνον ^σο^νων 
τό εϊς £καστον κεφάλαιον καϊ άρθρον άναφερόμενον ποσόν δύναται νά ^ £ ν ' 
χρησιμοποιηθή καϊ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καϊ αρθρω τούτω 
αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαττάναι 'Αναπτύξεως 

Άρ. Κεφάλαιον Ά ρ . "Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

ΝΔ 

Ι6Δ 

Ι9Δ 

Έμπόριον και Βιο
μηχανία. 

Άνάπτυξις Όδικοϋ 
Δικτύου. 

Δημόσια Κτίρια 

63 

ΙΑ 

Βιομηχανικοί Περιο
χαί. 

Δευτερεύοντα Όδικά 
Σχέδια. 

Νέος 'Αστυνομικός 
Σταθμός εις Γερμα
σόγειαν. 

Όλικόν ., 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων δια την άπαλλοτρίωσιν 
ιδιωτικής γης εις Λάρνακα 
προς τον σκοπόν Ιδρύσεως 
βιομηχανικής περιοχής είς 
τήν πόλιν ταύτην. 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά τήν κάλυψιν επι
προσθέτου δαπάνης διά τήν 
άσφάλτωσιν των οδών Γαλα
ταριάςΚοιλίνιας, Φοινίου
Κάτω Πλατρών και Αύλώνας
Άκακίου. 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά τήν άγοράν τεμα
χίου γής είς Γερμασόγειαν 
και τήν Ιπ* αύτοΰ άνέγερσιν 
νέου 'Αστυνομικού Σταθμού 
ώς καΐ δύο 'Αστυνομικών 
Κατοικιών. 


