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ή της τοποθετήσεως της γνωστοποιήσεως ό Ιδιοκτήτης καΙ 
ό( κάτοχος παραλείψουν να δώσωσιτήν σογκατάθεσίν των 
ή συγκαιατεθώσιν υπό δρους προς τους οποίους τό Συμ-
βούλιον ένίσταται, ό "Επαρχος δύναται νά συγκατατεθώ 
διά τήν τοποθέτησιν τοιούτων σωλήνων ή τήν κατασκευήν 
τοιούτου αύλακος, ή τήν έπιδιόρθωσιν τοιούτων σωλήνων 
ή αϋλακος, εϊτε άνευ δρων εϊτε έπιβάλλων τοιούτους δρους, 
της πληρωμής αποζημιώσεως συμπεριλαμβανομένης, οίους 
θεωρεί εύλογους, καΐ ή τοιαύτη συγκατάθεσις θά είναι 
επαρκής έξουσιοδότησις διά τήν τοποθέτησιν τω ν σωλήνων 
ή τήν κατασκευήν υπογείου αύλακος ή διά τήν έπιδιόρθωσιν 
ή άντικατάστασιν τούτων, τηρουμένων τών τυχόν έπιβληθη
σομένων ώς άνω δρων». 

10. Τό άρθρον 54 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολού
θως : 

(α) Διά της αντικαταστάσεως τών λέξεων «είς τόν Κυβερνήτην», 
οπουδήποτε αύται απαντώνται, διά τών λέξεων «είς τόν 
Ύπουργόν». 

(β) Διά της έν τή παραγράφω (d) του εδαφίου (1) αντικαταστά
σεως τών λέξεων «οίουδήποτε ποσού υπερβαίνοντος τάς δύο 
λίρας» (πρώτη καΐ δευτέρα γραμμαί) διά τών λέξεων «οίου
δήποτε πόσου υπερβαίνοντος τάς πέντε λίρας». 

(γ) Διά της διαγραφής τών έν τω τέλει τοΰ εδαφίου (1) λέξεων 
«του όποιου ή άπόφασις έπί ταύτης θά είναι τελική καΐ αναμ
φισβήτητος». 

Ό περί Είδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) 
Νόμος ('Αρ. 3) του 1969, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος 

'Αριθμός 32 του 1969 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Π Ι Σ Τ , Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ Τ Α Σ ΕΝΝΕΑΚΟΣΓΑΣ ΔΕΚΑ Λ Ι Ρ Α Σ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣ1Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ 
ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΧΙΛ ΙΑ Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ Ι Α ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ τών δαπα
νών τής Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά' τό έτος τό λήγον τήν 
31 ην Δεκεμβρίου 1.969, δι* ας δέν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν 
θά γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύφ* οίουδήποτε νόμου.. ' 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς Ακολούθως: 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί ΕΙδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος (*Αρ. 3) 
του 1969. 

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 πληριοθή έκ τοΰ Λογαριασμού Ταμείου 'Αναπτύξεως 
τής Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοϋ 2τους τοΟ 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1969. ποσόν μή υπερβαί
νον τάς έννεακοσίας δέκα λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυ
βερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδόν ταύτην. 

Τροποποίησις 
τοΟ άρθρου 54 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκριοις 
πληρωμής έκ 
τοΟ 
Λογαριασμού 
Ταμείου 
"AvaitTuttoc 
τοσοϋ 
£ 9 1 0 
διά τήν χρήοιι 
τοΟ Ιτους τοϋ 
λήγοντος
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3. Τό ύττό τοΟ Αρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ είδίκβυσις 
θεΤσα πίστωσις δια τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφέρομε *θν δαπάνη 
νους είς τά έν τω Πίνακι κεφαλαιον καΐ δρθρα καΐ ποσόν μή υπερβαίνον ^ 2 t *"* 
τό εις εκαστον κεφαλαιον καί άρθρον όναφερόμενον ποσόν δύναται νά πΐνσζ. 
χρησιμοποιηθώ καί δαπανηθη διά τάς έν τω κεφαλαίω καί αρθρω τούτω 
αναφερόμενος καί είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καί σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι Αναπτύξεως 

*Αρ. | Κεφαλαιον | *Αρ. "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

23Δ 'Εργασία καί Κοι
νωνικοί 'Ασφα
λίσεις. 

42Α 

42Β 

Άνώτερον Τεχνολσ-
γικόν ΊνστιτοΟ
τον—'Οδοιπορικά. 

Άνώτερον Τεχνολο
γικόν ΊνστιτοΟ
τον—Ύποτροφίαι. 

Όλικόν 

100 

810 

£910 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά τήν άντιμετώπισιν 
τών 'Οδοιπορικών εξόδων 
λειτουργών τοΰ 'Ανωτέρου 
Τεχνολογικού 'Ινστιτούτου 
διαρκοϋντος τοΰ τρέχοντος 
Ετους. 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά τήν άντιμετώπισιν 
τής δαπάνης δι* υποτροφίας 
παραχωρηθησομένας ύπο 
τοΰ "Ανωτέρου Τεχνολογι
κού "Ινστιτούτου διαρκοϋν
τος τοΟ τρέχοντος Ετους. 

Έτυπώθη έν τφ ΤυπογραφβΙφ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


