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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύ
ξεως) Νόμος (Άρ. 6) τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπί-
σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 
τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 76 του 1980 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΙΠΕΡΒΑΙΝϋΝΠΓΟΣ ΤΑ Σ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ
ΔΑ Σ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ. 

'Επειδή καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπα Προοίμιον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον τήν 
31 ην Δεκεμβρίου, 1980, δι' ας δεν έχει γίνει π'ρό'βλεψις διά νόμου· 
ή δέν θά γίνη μετά ταΰτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον 'Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
(Άρ. 6) τοσ 1980. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς -Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν έκτοΰλογα
αύτήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Τα j ^ ^ u 
μείου 'Αναπτύξεως τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν Αναπτύξεως 
χρήσιν του Ιτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, «οσοΟ 
1980, ποσόν μή υπερβαίνον τάς έ'βδομή'κοντα πέντε χιλιάδας λίρας £ 7 5 · 0 0 0 

προς κάλυψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά χοο^ουΤτοίΓ 
τήν περίοΙδον ταύτην. λήγοντος την 

31 ην Δεκεμ
βρίου, 1980. 

3 . Τό Οπό τοϋ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς εΐδι Εΐδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε τώνδαπανη
ρομένους εις τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή δησομένων 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον ποσων· 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα niwa?· 
λαίω καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας και είδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 
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Π Ί Ν Α : 

Άρ. 

23.05Δ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον 

'Αγροτική Άνάπτυ
ξιςΆλλα 'Αγρο
τικά Σχέδια 'Ανα
πτύξεως. 

Άρ. 

613 

"Αρθρον 

Βελτίωσις καΐ Κατα
σκευή 'Αγροτικών 
Όδών. 

Όλικόν . . £ 

Ποσόν 

£ 

75,000 

75,000 

Σκοποί 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά τήν κατασκευήν 
αγροτικών όδών είς τάς πτω
χότερος άμπελουργικάς πε
ριοχάς τών ακολούθων 
'Επαρχιών: 

£ 
Λεμεσού .. 27,000 
Πάφου .. 27,000 
Λευκωσίας .. 16,000 
Λάρνακος . . 5,000 

£ 75,000 


