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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύ
ξεως) Νόμος (Άρ. 7) τοϋ 1978 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπί-
σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 
τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 79 του 1978 

ΝΟΜΟΣ.ΠΕΡΙ Ε1Δ1ΚΕΥΣΕΩΣ Π1ΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡ-

ΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑΣ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ 
ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝ'ΝΕΑΚΟΓνΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ των δαπα- προοίμιον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια το έτος το λήγον την 
31 ην Δεκεμβρίου, 1978, δι' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις δια νόμου η 
δέν θα γίντ] μετά ταύτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως £υνοπτιΚ5ς 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον 'Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
(Άρ. 7) του 1978. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς -Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά πληρωμής 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρή- έκτοϋλονσ-
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ λογαριασμού Ταμείου Άνα- j ^ ° ^ 
πτύξεως τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του -Αναπτύξεως 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1978 ποσόν ποσοϋ 
μή υπερβαίνον τάς πεντακόσιας χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των £5θθ,οοο_ 
δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίόδον ταύτην. το0|τ^υ
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3 . Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- Εΐδίκευσις 
κευθεισα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τόύς άναφε- τώνδαπανηθη 
ρομένους είς τό έν τώ Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή α°μένων 
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υπερβαίνον τό εις τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφερόμενον πο- πίναξ. 
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα-
λαίω καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καΐ ,σκοπούς. . 
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Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων δια την συνέχισιν 
της εκτελέσεως των 'Υδατι
κών "Εργων Πάψου διαρ
κοϋντος τοϋ τρέχοντος έτους. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


