
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ' 'Αρ. 732 της 20ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1969 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μ Ε Ρ Ο ς ι ; 
Ό περί ΕΙδικεύσεως Συμπληρωματ ικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Α ν α π τ ύ ξ ε ω ς ) 

Νόμος ( Ά ρ . 5) του 1969, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος . 

'Αριθμός 44 τοϋ 1969 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ
ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 
ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ 

•ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ. 
ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς εκ των δαπανών της 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια το έτος το λήγον τήν 3Ιην Δεκεμ
βρίου 1969, δι* ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά γίνη 
μετά ταϋτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώ ς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώ ς ό περί Ειδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος (*Αρ. 5) 
τοϋ 1969. 

2. "Επιπροσθέτως των π ο σ ώ ν ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώ ς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταϋτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώ ς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δ π ω ς πληρωθή εκ τοϋ λογαριασμού Ταμείου 'Αναπτύξεως τής 
Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοϋ έτους τοϋ λήγοντος 
τήν τριακοστή ν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1969, ποσόν μή υπερβα ίνοντας 
δέκα χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής 
Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Το ύπό τοϋ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώ ς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφερο
μένους εις το εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή 
υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς εν τω κεφαλαίω καΐ 
αρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
και σκοπούς. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τΙτΚος. 

"Εγκριθις 
πληρωμής 
έκ τοϋ 
λογαριασμού 
Ταμείου 
'Αναπτύξεως 
ποσοϋ 
£10 .000 
διά την 
χρήσιν τοΰ 
έτους it ϋ 
λήγοντας, 
τήν 31 <\\· 
Δεκέμβριοι" 
1969. 
Είδίκευσις 
των δστ.ανι 
θησομένων 
ποσών. 
ΓΚνσζ. 
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ΠΙ Ν Α ϊ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

*Αρ. | Κεφάλαιον | Ά ρ . "Αρθρον | Ποσόν 
Σ κοττο ι 

Ι6Δ Ανάπτυξις "Οδικού 
Δικτύου. 

57Δ Κατασκευή Ό δ ο ΰ 
Προσπελάσεως 
προς το Μεταλλεΐον 
Κάμπιων. 

Όλικόν 

10,000 

£10.000 

Διάθεσις χρημάτων διά 
την άντιμετώπίσιν τής συν
εισφοράς (40%) της Κυβερ
νήσεως έναντι τής δλης 
δαπάνης (£25,000; διά τήν 
διάνοιξιν καΐ κατασκευήν 
(ούχι δμως άσφάλτωσιν) 
όδοΰ προσπελάσεως προς 
το μεταλλεΐον της Εταιρείας 
C Y T E C H N O L td · είς Κάμ
πια. 

t iunoy i i έν τφ I uftoy pa<j>tigj της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία 


