
E.E. Παρ. I, 633 Ν. 24/82 
Ά ρ . 1778, 14.5.82 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Άναπτύ-

Εεως) Νόμος (Αρ. 1) τοϋ 1982 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπί-

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

'Αριθμός 24 του 1982 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ Ε Π Τ Α Κ Ο Σ Ι Α Σ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ 
ΕΠΤΑ Χ Ι Λ Ι Ά Δ Α ς Κ Α Ι Ο Κ Τ Α Κ Ο ς Π Α ς Λ Ί Ρ Α ς Δ Ι Α Τ Η Ν 
ΧΡΗΣΙ'Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ-
ΚΟΣΤΗΝ Π Ρ ΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΒΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ. 

'Επειδή, καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπανών προοίμιον. 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια το £τος το λήγον την 31 ην 
Δεκεμβρίου, 1982, δι' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις δια νόμου ή δέν θά 
γίνη μετά ταύτα τοιαύτη 6<j>* οιουδήποτε Νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. cO παρών Νόιμος δύναται νά άναφ,έρηται ώς ό περί ΕΙίδικεύ- Συνοπτικός 

σεως, Συμπλη,ρωιματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον 'Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
('Αρ. 1) του 1982., 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηιφίοθηισαν ήδη: νομίμως ώς "Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διό: τήν χρήσιν της Δηιμοκρατίας,, ή ατινα πληρωμής 
μετά: ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν έκτου 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πλη,ρωθί) έκ του λογαριασμού Τα λογαριασμού 
μείου 'Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθη διά τήν χρή «Αναπτύξεως 
σιν του έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1982, πσσοΟ 
ποσόν μή υπερβαίνον τάς έπτακοσίας πεντήκοντα επτά χιλιάδας και £757,800 
όκτακοσίας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της δ,^τ'Ίν 

Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτη ν. ϊοΟίτουςτοϋ 
λήγοντος 
τήν 31ην 
Δεκεμβρίου, 
1982. 

3. Τό ύπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναψε των δαπανη
ρό μένους εις τό έν τω Πίνα'κι κεφάλαιον και άρθρον καΐ ποσόν μή θισ^μένων 

υπερβαίνον τό ε'ις τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον U[vac 
ποσόν ]δ.ύναται. νά ̂ χρησιμοποιηθη καΐ δαπανηθη διά τάς έν τω κε
φαλαίω κάΐάρθρώ τούτω^άναφερομένας κάί ειδικώς .καθο^ιζομέϋας. ;. 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

'Αρ. 

02.05Δ 

Δαττάναι 'Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον 

'Ανάπτυξις 
'Υδάτων. 

Ά ρ . 

606 

"Αρθρον 

Ι'Υδατροπρομηθειαι 
Πόλεων. 

Όλικόν. . . .£ 

Ποσόν 

£ 
757,800 

757,800 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν των 
δαπανών δια την αμεσον 
έκτέλεσιν σειράς έργων έν 
σχέσει προς την ύδατοπρο
μήθειαν των περιοχών Λευ
κωσίας, Λάρνακος και 'Αμμο
χώστου λόγω τής έφετεινης 
ανομβρίας. 

Έτυττώθηέν τφ Τυττόγραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσίφ. 


