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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) 
Νόμος ('Αρ. 6) του 1967, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 68 του 1967 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΚΑΙ ΟΓΔΟΗ ΚΟΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΑΣ 
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΗ ΚΟΝΤΑ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ 
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩ

ΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΞΗ ΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς εκ των δαπανών της προοίμιον. 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον την 31ην Δεκεμ
βρίου 1967, δι" ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά γίνη 
μετά ταύτα τοιαύτη ύφ' οίουδήποτε νόμου. 

"Η Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Ι. "Ο παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος (Άρ . 6) τίτλος. 
του 1967. 

2. "Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του Λογαριασμού Ταμείου "Αναπτύξεως 
τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του λή
γοντος τήν τριακοστή ν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1967, ποσόν μή υπερβαί
νον τάς εκατόν και όγδοη κοντά τρεις χιλιάδας τετρακοσίας καΐ έξή
κοντα λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δη
μοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Το ΰπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς εϊδικευ Είδίκειχπς 
θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφέρομε τώνδαπανη
νους εις τά εν τω Πίνακι κεφάλαια καΐ άρθρα καΐ ποσόν μή υπερβαίνον ^ ^ ,

έ ν ω ν 

το εις εκαστον κεφάλαιον και ΰρθρον άναφερόμενον ποσόν δύναται νά πίναξ. 
χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καΐ άρθρω τούτω 
αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

"Εγκρισις πλη
ρωμής έκ τοΰ 
Λογαριασμοί) 
Ταμείου 'Ανα
πτύξεως ποσοΟ 
£183,460 διά 
τήν χρήσιν τοΟ 
Ετους τοΰ λή
γοντος τήν 
31.12.1967. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

Άρ. | Κεφάλαιον | "Αρ. | "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

ΝΔ 

Ι6Δ 

Έμττόριον και Βιο
μηχανία. 

Άνάπτυξις Όδικοϋ 
Δικτύου. 

23 

Βιομηχανικοί ττεριο
χαί. 

Παλαιά Ό δ ό ς Λευκω
σίας* Αμμοχώστου 
Πύλη Ξηράς, "Αμ
μόχωστος. 

Όλικόν 

£ 

172,964 

10,496 

£183,460 

Διάθεσις προσθέτου ποσοϋ 
χρημάτων αναγκαίων προς 
κάλυψιν των άναθεωρηθεισών 
υποχρεώσεων έν σχέσει προς 
τήν ϊδρυσιν Βιομηχανικών 
Περιοχών εις Λευκωσίαν κα'ι 
Λεμεσόν. 

Διάθεσις προσθέτου ποσοϋ 
χρημάτων αναγκαίων διά την 
καταβολήν αποζημιώσεως διά 
γαίας άπαλλοτριωθείσας έν 
σχέσει με τήν πάλαιαν όδόν 
Λευ κωσίας — 'Αμμοχώστου— 
Πύλη Ξηράς, 'Αμμόχωστος. 

Έτυπώθη έν τφ ΤυπογραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


