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533 Ν. 20/76 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύξεως) 
Νόμος (Άρ. 1) του 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

'Αριθμός 20 του 1976 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔ1ΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
Υ Π Ε Ρ Β Α Ί Ν Ο Ν Τ Ο ς Τ Α ς Δ Ι Ά Κ Ο ς Ι Α ς Ε Ξ Β Κ Ο Ν Τ Α Χ Ι Λ Ι Ά 

Δ Α ς ΛΙΡ1ΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΆΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ιΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ Ε;ΝΝΕΑΚΟΣ ΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΕΞ. 

'Επειδή καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς εκ των δαπα Προοίμιον. 
νών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας δια το έτος το λήγον την 
31ην Δεκεμβρίου 1976, δι* ας δεν έχει γίνει πρόδλεψις δια 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 Ειδικεύσεως Συνοπτικός 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον 'Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
(Άρ. 1) του 1976. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ λογαριασμού Ταμείου 'Ανα
πτύξεως τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1976 ποσόν 
μή υπερβαίνον τάς διακοσίας έξήκοντα χιλιάδας λίρας προς κάλυ
ψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν πε
ρίοδον ταύτην. 

3 . Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εις τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή 
υπερβαίνον τό εις τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον πο
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοΰ λογα
ριασμού 
Ταμείου 
'Αναπτύξεως 
ποσοϋ 
£260,000 
διά τήν χρήσιν 
τοΰ fτους 
τοΟ λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1976. 

ΕΙδΙκευσις 
των δοπανηθη 
σομένων 
ποσών. 
Πίναξ. 

ΠΙΝΑΞ 

Ά ρ . 

Ι9Δ 

Δαπάναι "Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον 

'Αερολιμένες 

•Αρ. 

2 

"Αρθρον 

Διεθνής Άερολιμήν 
Λάρνακος. 

Όλικόν 

Ποσόν 

£ 
260,000 

£260,000 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά τήν έκτέλεσιν επι
πρόσθετων έργων είς τόν 
Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακος 
διαρκοϋντος τοΰ τρέχοντος 
έτους. 

Έτυττώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


