
E.E., Πορ. I, 761 Ν. 61/82 
Αρ. 1814, 30.10.82 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 5) του 1982 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπί-

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

'Αριθμός 61 του 1982 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕιΙΔΙίΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙ:ΣΤΩΣ<ΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ 
ΟΚΤΑΚΟΣΙΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑ
ΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗ
ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ. 

'Επειδή 'καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς εκ των δαπανών Προοίμιον. 
της Κυβερνήσεως της Δηιμσκρατίας διά το έτος τό λήγον τήν 31ηιν 
Δεκεμβρίου, 1982, δι' ας δέν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δεν θα 
γίνη μετά ταΟτα τοιαύτη όφ* οΙουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί ΒΙδικεύ- Συνοπτικός 

σεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
(Άρ. 5) του 1982. 

2 . Ε π ι π ρ ο σ θ έ τ ω ς των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν ^(ρήσιν τής Δημοκρατίας , ή ατινα πληρωμής 
μετά: ταύτα δυνατόν να^ψη^ισθωσι νομΟμως ώς τοιαυται δ ι ά τήν *ΚΤ0° 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται δ π ω ς πλη1ρωθ¥| έκ του λογαρ ιασμού Τα Τ „ ^ ( ^ σ μ ο υ 

μείου 'Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθη διά τήν χρή ·Ανοπττύζεως 
σιν του §τους του λήγοντος τήν τριακοστή ν πρώτη ν Δεκεμβρίου, 1982, ποσοο 
ποσόν μή υπερβαίνον τ ά ς δεκατρείς χ ιλ ιάδας καΐ δκτακοσίας λίρας £ 1 3·8°ο 
π ρ ο ς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά ^ ^ ν

ν 

τήν περίοδον ταύτην. τοΟετουςτοΟ 
λήγοντος 
τήν31ην 
Δεκεμβρίου, 
1982. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι ΕΙδίκβυσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΙ τους σκοπούς τους άναφε *8νδοπκχνη
ρομένους ε'Ις τό έν τω Ήίνακι ίκεφάλαιον καΙ άρθρον καΙ ποσόν μή ίΏ**™" 
'υπερβαίνον τό εις τό κεφάλαιον καΙ άρθρον τούτο άναφερόμενον ΠΙνβ^' 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθη καΙ δαπανηθη διά τάς έν τω κε
φοολαίω καΙ άρθρω τούτω άναφερομένας καΙ εΙΙδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καΙ σκοπούς. 
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*Αρ· 

Ι7.22Δ 

Δαπάναι Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον 

Άνάτττυξις 
ΌδικοΟ 
Δικτύου. 

Άρ. 

821 

"Αρθρον 

Όδός 
"Αστρομερίτου-
Καρβουνά. 

Όλικόν .. £ 

Ποσόν 

£ 
13,800 

13,800 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων αναγκαίων διά την 
κάλυψιν της δαπάνης δια την 
μετακίνησιν και ασφαλή το-
ποθέτησιν τοϋ Πύργου ΰπ* 
άρ. 435 της 'Αρχής Ηλεκτρι
σμοί) εις άλλον ση μείον έπ'ι 
της όδοϋ Άστρομερίτου
Καρβουνά. 


