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\6·ν hamavr\-

θησομένων 
ποσών. 
Πΐιαξ 

3. Το υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ
θεισα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφερομέ
νους εις τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον και ποσόν μή υπερβαίνον 
τό είς τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τοϋτό άναφερόμενον ποσόν δύναται να 
χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κέφαλαίω καΐ δρθρω τούτω 
αναφερόμενος καΐ είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

Τακτικαϊ Δαττάναι . . . 

•Αρ. | Κεφάλοιον | Ά ρ . | "Αρθρον | Ποσάν 
Σκοποί 

58Α Χορηγίαι και 
Συνεισφορά!. 

20 Χορηγία ττρός τό 
Ταμεΐον Προνοία'

Πληγέντων Παρα

γ ω γ ώ ν . 

Ό λ ι κ ό ν 

£ 
200,000 

£200.000 

Διάθεσις χρημάτων διά τήν 
καταβολήν ύ"ό της Κυβερνή

σ ε ω ς χορηγίας ττρός τό Τα

μεΐον Προνοίας Πληγέντων 
Παραγωγών διά νά καταοτή 
δυνατή ή παροχή βοηθείας 
προς τους έκ της ανομβρίας 
πληγέντος γ ε ω ρ \ ο ύ ς . 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον * Αναπτύξεως) 
Νόμος (Άρ. 10) του 1968, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Ι ΙμοοΙμι.ον 

Συνοπτικός 
ιίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμές 
έκ τοϋ 
Ταμείου 
"Αναπτύξεως 
ηοσοΟ 
£22 ,000 
δια τήν 
χρήσιν το0 
έτους του 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1968. 

'Αριθμός 105 του 1968 
ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ-

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΑΣΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 
ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ τών δαπανών τής 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1968, δι' ας δέν έχει ήδη γίνει ττρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά 
γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύφ" οίουδήττοτε νόμου. 

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

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος (*Αρ. 10) 
τοϋ 1968. 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα 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 όπως πληρωθή έκ του Ταμείου Αναπτύξεως τής Δημοκρατίας 
καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοϋ έτους του λήγοντος τήν 
τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου 1968, ποσόν μή υπερβαίνοντας είκοσι 
δύο χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής 
Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 
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3. Τό ύπό τοΟ Αρθρου 2 χορηγούμενο ν ποσόν χορηγείται ώς είδι- Ειδίκευση 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους άναφερο-

 τών δστ:αν
η-

μένους είς τό έν τω Πίνακι κεψάλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή π^^,
έ ν ω ν 

υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καϊ άρθρον τοΰτο άναφερόμενον ποσόν πίναξ. 
δύναχαι νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καϊ 
άρθρω τούτω αναφερόμενος καϊ ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
καϊ σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι "Αναπτύξεως 

Αρ. 

Ι6Δ 

Κεψάλαιον | Ά ρ . | "Αρθρον 

"Ανάπτυξις 
ΌδικοΟ 
Δικτύου. 

20 Παρακαμπτήριος 
Όδός Κυθρέας. 

Όλικόν 

Ποσόν 

£ 

22.000 

£22.000 

Σκοπός 

Διάθεσις επιπροσθέτου πό
σου χρημάτων αναγκαίων διά 
τήν συμπλήρωσιν τής κατα
σκευής της παρακαμπτηρίου 
δδοϋ Κυθρέας διαρκοΰντος 
τοϋ τρέχοντος Ετους. 

Έτοπώθη έν τφ ΤυπσνραφβΙφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λβυκωσία. 


