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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) 
Νόμος (Άρ. 12) του 1970, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημρν εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τφ "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοΰ 
λογαριασμού 
'αμείου 
* Αναπτύξεως 
ποσού 
£34 ,000 

δια τήν 
χρήσιν τοΰ 
Ιτους τοΰ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1970. 

ΕίδΙκευσις 
των δαπάνη 
θησομένων 
ποσών 
Πίναξ. 

'Αριθμός 79 του 1970 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ-
ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ 
ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ-
ΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑ-
ΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΝΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλέψις δια τάς έκ των δαπανών της 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια το έτος τό λήγον τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1970, οι' ας δέν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά γίνη 
μετά ταΰτα τοιαύτη ΰφ* 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. 12) 
τοΰ 1970. 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας,.ή ατινα μετά 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Ταμείου 'Αναπτύξεως τής 
Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγοντος 
τήν τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου 1970, ποσόν μή υπερβαίνοντας 
τριάκοντα τεσσάρας χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών 
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήνπερίοδον ταύτην. 

3. Τό υπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφερο
μένους ε!ς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον καί ποσόν μή υπερ
βαίνον τό είς τό κεφάλαιον καί άρθρον τούτο άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καί 
αρθρω τούτω άναφερομένας και είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
καί σκοπούς. 
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Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον . | "Αρ. 

Άνάτττυξις 'Υδά
των. 
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"Αρθρρν 

Ύδατοττρομήθειαι 
Πόλεων. 

Όλικόν 

Ι 

Ποσόν Ι 

ί 
34.000 

£34,000 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτωντά όποια αποτελούν 
ουσιαστικώς Έπαναψήψισιν 
έκτου Προϋπολογισμού 'Ανα
πτύξεως τών ετών 1968 καί 
1969 καί τά όποια είναι τώρα 
αναγκαία διά τήν έκτέλεσιν 
διαφόρων εργασιών έν σχέσει 
προς τό Σχέοιον Ύδατοπρο
μηθείας τής Πόλεως 'Αμμο

χώστου διαρκοΟντος τοό τοέ
χοντος έτους. 


