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ΠίΝΑΞ 
Δαττάναι Άταπτύξεως 

Ά ρ . | Κεφάλαιον | "Αρ. | "Αρθρον 

26Δ 

ΙΟΔ 

Παιδεία 

Πιστοδότησις 'Ανα

πτύξεως. 

5 

... ι 

"Ανέγερσις Σχολικών 
Κτιρίων Στοιχει
ώδους 'Εκπαιδεύ
σεως. 

Πιστοδότησις 'Ανα

πτύξεως. 

Όλ ικόν . . 

: ■ - . 

Ποσόν ι 

£ 
6,090 

820 

£6.910 

Διάθεσις πιστώσεως διά 
τήν παραχώρησιν, ύπό τύπον 
χορηγίας, άντϊ τοϋ ήμίσεος 
τής αξίας της κρατικής γης 
είς Άμμόχωστον προς τήν 
Σχολική ν Έφορείαν 'Αμμο
χώστου προς άνέγερσιν Δημο
τ ικού Σχολείου και δημιουρ
γίαν Γηπέδου 'Αθλοπαιδιών. 

Διάθεσις πιστώσεως διά 
τήν παραχώρησιν δωρεάν, 
ύπό τύπον χορηγίας, κρατικής 
γης εις 'Αμμόχωστον προς 
τον Δήμον 'Αμμοχώστου προς 
κατασκευήν Δημοσίας Ό δ ο ΰ 
Προσπελάσεως προς το ώς 
&νω άναφερόμενον Δημοτικόν 
Σχολεϊον. 

Ό περί Είδικεύσεως ' Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξε
ως) Νόμος ('Αρ. 13) του 1968, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συν
τάγματος. 

ΠροοΙμιον 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκτου 
Λογαριασμού 
Ταμείου 
"Αναπτύξεως 
ιτοοοΟ 
ί 65,000 
διά τήν 
χρήσιν τοΟ 
§τουςτοϋ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1968. 

Αριθμός 117 τοϋ 1968 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟν ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑ Σ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ Χ Ι Λ Ι Α Δ Α Σ 
Λ Ι Ρ Α Σ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗ
ΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ Χ Ι Λ Ι Α ΕΝΝΕΑΚΟΣ ΙΑ Κ Α Ι ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς·έκ τών δαπανών τής 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τό έτος το λήγον τήν 3 Ιην Δεκεμ
βρίου 1968, οι* ας δέν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά γίνη 
μετά ταβτά τοιαύτη ΰφ* οΙούδήποτε νόμου." 

Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
Ι. Ό παρών.Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς 6 περί Είδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος ("Αρ. 13) 
του 1968. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών άτίνα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τριαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του Λογαριασμού Ταμείου Αναπτύξεως τής 
Δημοκρατίας καΐ χρησιμοπόιηθή διά τήν χρήσιν τοό έτους του λήγοντος 
τήν τριακοστή ν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1968 ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
έξήκοντά/πέντε χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 
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3. Τό υπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ Ειδίκευα̂  
θεϊσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφέρομε ω̂νδοητανη
νους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή υπερβαίνον π^ν.

ν ω ν 

τό εις τό κεφάλαιον καΐ δρθρον τοΰτο άναφερόμενον ποσόν δύναται νά πίναζ. 
χρησιμοποιηθη καΐ δαπάνηθη διά τάς έν τω κεφαλαίω καΐ άρθρω τούτω 
άναφερομένας καΐ είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

0 
ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

Ά ρ . | Κεφάλαιον | Ά ρ . "Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

Ι6Δ "Ανάπτυξις Όδικοϋ 
Δικτύου. 

Όδός Άστρομερίτου

Καρβουνά. 

Όλικόν 

65,000 

£65,000 

Διάθεσις επιπροσθέτου πο
σού χρημάτων αναγκαίου διά 
την βελτίωσιν, διαρκοΰντος 
τοϋ τρέχοντος έτους, τμήματος 
τής Όδοϋ Άστρομερίτρυ
Καρβουνά έκτεινομένου άπό 
τής διασταυρώσεως τής όδοΰ 
Σπηλιών μέχρι τοϋ σημείου 
άπό τό όποιον πρόκειται νά 
άρχίση ή παρακαμπτήριος 
όδός Κακοπετριάς. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία


