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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμειον Αναπτύξεως) 
Νόαος ("Αρ. 9) τοΟ 1973 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπισημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 89 τοΰ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π1ΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΊΝΟΝΤΟς ΤΑς ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΆΔΑς ΛΊΡΑς 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ 
ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

'Επειδή καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπα- προοίμιον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος τό λήγον την 
31ην Δεκεμβρίου 1973, δι' ας δέν έχει γίνει πρόδλεψις δια νόμου ή 
δέν θά γίντ) μετά ταΰτα τοιαύτη ύφ' οίουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1 Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Κοπτικός 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμειον 'Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
('Αρ. 9) τοΰ 1973. 

2 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς -Εγκρκκς 
είδι'κευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή άτινα μετά πληρωμής 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρη ™ °ο0 
σιν εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμού Ταμείου Ανα Τ α μ ε ( ο υ · Α ν α 
πτύξεως τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του νύξεως 
δτους τοΰ λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1973, ποσόν ™°°° 
μή υπερβαίνον τάς έξήκοντά χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των £ £ £ » 
δαπανών της Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταυ χ Ρησ ι ν τ ο 0 
την. Ετους τοΰ 

λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1973. 

3 Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Εΐδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε g ^ g ^ » 
ρομένους εις τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή ^ 7 
υπερβαίνον τό εις τό κεφάλαιον και άρθρον τοΰτο άναφερόμενον πο Π(ναζ 
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίφ και άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι Αναπτύξεως 
"Αρ. | Κεφάλαιον | Ά ρ . | "Αρθρον Ποσόν 

Σκοποί 

23Δ "Αγροτική Άνά
πτυξις. 

7 Βελτίωσις και κατα
σκευή αγροτικών 
οδών. 

Όλικόν 

£ 

60,000 

£60,000 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά τήν κατασκευήν 
αγροτικών οδών εις τάς 
περισσότερον πληγείσας έκ 
της ανομβρίας άμπελουργικάς 
περιοχάς τών ακολούθων 
"Επαρχιών :— 

Λεμεσού . . £24,000 
Πάφου . . £23,000 
Λευκωσίας . . £ 8,000 
Λάρνακος . . £ 5,000 

£60,000 

Έτυπώθη έν τφ Τυπονραψείφ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λΐιικωσία. 


