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Ό τιερί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Άναπτύξε-
ο>ς) Νόμος (Άρ. 7) του 1967, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τή\ ι'πίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συν
τάγματος. 

'Αριθμός 72 τοΰ 1967 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε1ΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑ
ΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜ
ΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ. 

προοίμιον. ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή ττρόβλεψις διά τάς έκ των δαττανών της 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά το Ετος τό λήγον τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1967, δι" άς δέν έχει ήδη γίνει ττρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά γίνη 
μετά ταύτα τοιαύτη ΰφ" οίουδήττοτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

Συνοπτικός Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως 
τίτλος. Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος (*Αρ. 7) 

τοΟ 1967. 

"Εγχρισις πλη

ρωμής έκ τοΟ 
ΛοναριασμοΟ 
ΤαμίΙου 'Ανα

πτύξεως ποσοΟ 
£30,988 Βιά 
τήν χρήσιν τοΟ 
Ετους τοΟ λή

γοντος τήν 
31.12.1967. 

ΕΙδΙκευσις 
τοΰ δαπάνη
Οηοομένου 
ποοοΰ. 
ΜΙναξ. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεϊσαι τηστωσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά 
τάΟτα δυνατόν νά ψήφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθφ έκ του Λογαριασμού Ταμείου 'Αναπτύξεως 
της Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ έτους τοΟ λή
γοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1967, ποσόν μή υπερβαί
νον τάς τριάκοντα χιλιάδας έννεακοσίας και όγδοη κοντά οκτώ λίρας 
προς κάλυψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά 
την περίοδον ταύτην. 

3. Τό Οπό τοΟ άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τήν ύπηρεσίαν καΐ τον σκοπόν τόν άναφερό
μενον είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον καΐ ποσόν μή υπερ
βαίνον τό είς τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τούτο άναφερόμενον ποσόν δύνα
ται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τήν έν τω κεφαλαίω καί αρθρω 
τούτω άναφερομένην καί είδικώς καθοριζομενην ύπηρεσίαν καί 
σκοπόν. 

"Αρ. 

!6Δ 

ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον | *Αρ. J "Αρθρον 

Άνάτττυξις ΌδικοΟ 
Δικτύου. 

8 'Οδός "Αστρομε
ρ(τουΚαρβουνά. 

Όλικόν 

Ποσόν 

£ 

30,988 

£30,988 

Σκοπός 

Διάθεσις επιπροσθέτου πό
σου χρημάτων αναγκαίων 
προς συνέχισιν τής εργασίας 
διά τήν βελτίωσιν καί άσφάλ
τωσιν τής οδικής αρτηρίας 
ΆστρομερίτουΚαρβοιινά δι
αρκοϋντος τοΰ τρέχοντος ϊ -
τους. 


