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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) 
Νόμος (Άρ. 7)- του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσηιμον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 51 τοΟ 1975 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡ'ΒΑΓΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΒΓΟΝΤΟΣ 
ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

'Επειδή καθίσταται αναγκαία ή ϊφόβλεψις δια τάς έκ των δαπα- Προοίμιον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια το έτος το λήγον τήν 
31 ην Δεκεμβρίου 1975, δι' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή 
δέν θά γίνη- μετά ταύτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Είδικεύσεως Συνοπτικός 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
(Άρ. 7) του 1975. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή άτινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηψισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Ταμείου Ανα
πτύξεως τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1975 ποσόν 
μη υπερβαίνον τάς έξήκοντά χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των δα
πανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεισα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εις τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον καΐ ποσόν μή 
υπερβαίνον τό ε'ις τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τούτο άναφερόμενον πο
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίο) και άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ του λογσ 
ριασμοΰ 
Ταμείου 
'Αναπτύξεως 
ποσοϋ 
£60,000 
διά τήν χρήσιν 
τοϋ Ετους 
τοϋ λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1975. 

ΕΙδΙκευσις 
τών δαπανηθή 
σομένων 
ποσών. 
Πίναξ. 
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ΠΙΝΑΞ 

•Αρ. 

23Δ 

Δαττάναι 'Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον 

'Αγροτική Ά ν ά 
τττυξις. 

Ά ρ . 

7 

"Αρθρον 

Βελτίωσις και Κατα
σκευή "Αγροτικών 
Ό δ ώ ν . 

Ό λ ι κ ό ν 

Ποσόν 

£ 

60,000 

£60,000 

Σκοποί 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων δια τήν κατασκευήν 
αγροτικών όδών εϊς τάς πτω
χότερος άμπελουργικάς πε
ριοχάς τών ακολούθων 
'Επαρχιών :— 

Λεμεσού £21,000 
Πάφου £22,000 
Λευκωσίας £13,000 
Λάρνακος £4,000 

£60,000 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


