
Ε Ε., Παρ. Ι, 795 Ν, 60/81 
Ά ρ . 1730, 6.11.81 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 5) τοϋ 1981 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπί-

σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 
τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 60 τοΟ 1981 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΓ ΕΙΔΙίΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

,ΥΠΕΡΒΑΙΝΟίΝΤΟΣ ΤΑ Σ ΕΞΑΚΟΣΙΑιΣ ΤΕιΣΣΑΡ ΑΚΟΝΤΑ 
ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΊΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑΣ ΕΞΗΚΟΝΤΑ Τ Ρ Ε Ι Σ 
ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗ-
ΓΌΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΙΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
|ΕΤΟΥ!Σ ΧΙΛΙΑ ΕΝίΝΕΑ,ΚΟΣ ΙΑ ΟΠΔΟΗιΚΟ'ΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ. 

'Επειδή καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπανών Προοίμιον. 
της Κυβερνήσεως της Δηιμοκρατίας διά το έτος το λήγον την 31ην 
Δεκεμβρίου, 1981, δι^ ας δεν έχει γίνει πρόιβλεψις διά νόμου ή δεν θά 
γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύψ" οίουδήποτβ Νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόιμος δύναται νά άναψέρη,ται ώς ό περί Είδικευ- Συνοπτικός 

σεως Συμπληιρωίματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον 'Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
('Αρ. 5) του 1981. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηιφίσθηισαν ήδη: νομίμως ώς -Εγκρισις 
εΐδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δηιμοκρατίας,, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηκρισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν έ κ τ ο° 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληιρωθή εκ του λογαριασμού Τα- Τ^Υ^ουσμου 

μείου 'Αναπτύξεως της Δηιμοκρατίας >καί χρησιμοποιηιθή διά τήν χρή- Αναπτύξεως 
σιν του έτους του λήγοντος τήν τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου, 1981, πσσοϋ 
ποσόν μή υπερβαίνον τάς έξοίκοσίας τεσσαράκοντα τρεις χιλιάδας £643,463 
τετρακοσίας έξήκοντα τρεις λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της J%J^y 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. τοθ έτους τοϋ 

λήγοντος 
τήν 31ην 
Δεκεμβρίου, 
1981. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΙ τους σκοπούς τους άναψε- τώνδοπιανη-
ρομένους ε/Ίς τά έν τω Πίνακι κεφάλαια καΙ άρθρα καΙ ποσόν μή βησομένων 
υπερβαίνον τό ε'ις εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναψερόμενον πΤΤ 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς εν τω κε-
ψαλαίω καΙ άρθρω τούτω άναφερομένας και ειϊΐδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καΙ σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικαι Δαπάναι 

•Αρ. 

02.02Δ 

02,10Δ 

Κεψάλαιον 

Ανάπτυξις 'Υδά
των—"Αρδευσις, 
Άποχέτευσις και 
Ύδατοφράκται. 

' Ανάπτυξις "Υδά
των. 

•Αρ. 

845 

635 

"Αρθρον 

Μείζονα Υδατικά 
"Εργα—Βασιλικοΰ
Πεντασχοίνου. 

Επισκοπήσεις και 
"Ερευναι. 

Ποσόν 

£ 
553,000 

90,463 

Σκοποί 

Διάθεσις . επιπρόσθετων 
χρημάτων προς άντιμετώ
πισιν συμβατικών υποχρεώ
σεων έν σχέσει προς την 
συμπλήρωσιν τών εργασιών 
δια την μεταψοράν ύδατος 
δια τάς άνάγκας της Λευκω
σίας άπό το Σύστημα Ύδα
τοπρομηθείας ΛευκάρωνΧοι
ροκοιτίας. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν δα
πανών τόσον δια την συνέχι
σιν της καταβολής τών ηύξη
μένων ημερομισθίων τοΰ εγ
κεκριμένου προσωπικού και 
τών άλλων δαπανών τής 
υπηρεσίας ταύτης, όσον και 
δια την κάλυψιν υπερωριακής 
αμοιβής διά τήν εγκαιρον 
διεκπεραίωσιν τών τοπογρα
φικών και εδαφοτεχνικών 
ερευνών πού χρειάζονται 
διά τα Σχέδια Νοτίου "Αγω
γού και Πόλεως Χρυσοχοΰς. 

Όλικόν ..£ 643,463 


