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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Άρ. 7) τοϋ 1981 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπί-

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

Αριθμός 76 του 1981 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΙΚΕΥιΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥίΠΕΡιΒΑΙ'ΝΟ'ΝιΤΟΣ ΤΑΣ ΒΚΑΤΟίΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΧΙΑΙΑ-
ΙΔΑΣ ΑΙίΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣ UN ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗίΠΟίΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΈΤΟΥ!Σ ΧΙΆ1Α ΕΝΙΝΒΑΚΟ'ΣϋΙΑ ΟΙΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΣ., 

'Επειδή ικαθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς εκ των δαπανών προοίμιον. 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος το λήγον την 31ην 
Δεκεμβρίου, 1981, δι' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή ίδέν θά 
γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε Νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόιμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Βίδικεύ- Συνοπτικός 

σεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως), Νόμος τίτλος. 
'('Αρ. 7) του 1981. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη; νομίμως ώς Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας,, ή ατινα πληρωμής 
μετά ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθωσι νομίμως ώς τοιαυται διά την έκτου 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληίρωθΐ) έκ του λογαριασμού Τα λογαριασμού 
μείου 'Αναπτύξεως τής Δηίμοκρατίας <καί χρησιμοποίηση διά τήν χρή «Αναπτύξεως 
σιν του έτους του λήγοντος τήν τριοοκοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1981, πσσοϋ 
ποσόν μή υπερβαίνον τάς έΐκατόν πεντήικοντα χιλιάδας λίρας προς £ΐ5θ,οοο 
κάλυψιν τών δαποονών τής (Κυβερνήσεως τής .Δημοκρατίας διά τήν οι*τιΊν 

περίοδον ταύτην, τΐοϊουςτοΰ 
λήγοντος 
την31ην 
Δεκεμβρίου, 
1981. 

3. Τό οπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς ειδι ΕΙδ[κευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναψε των δαπανη
ρό μένους εΐς τό εν τω nivoCKi ίκεφάλαιον και άρθρον κα! ποσόν, μή θησομένων 
υπερβαίνον τό ε'ις τό .κεφάλαιον και αρίθρον τούτο άνοκρερόιμενον ποσων· 
ποσόν δύνοπαι νά χρησιμοποιηθή και δαπανηΐθή διά τάς έν τω κε Πίνα^· 
φαλαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας κα! σκοπούς. 
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Π Ί Ν Α : 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

Ά ρ . 

23.Ι0Δ 

Κεφάλαιον 

'Αγροτική Ά ν ά 
τττυξις—"Αλλα 
'Αγροτ ικά Σχέδια 
"Αναπτύξεως. 

Άρ. 

613 

"Αρθρον 

Βελτίωσις και Κατα
σκευή 'Αγροτ ικών 
Ό δ ώ ν . 

Ό λ ι κ ό ν . . 

Ποσόν 

150,000 

150,000 

Σκοποί 

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

Λεμεσοϋ 
Πάφου . . 
Λευκωσίας 
Λάρνακος 

£ 
54,000 
54,000 
32,000 
10,000 

150,000 


