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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύ

ξεως) Νόμος ( Ά ρ 6) τοϋ 1982 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπί-

σημον· εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρβρω 52 
τοϋ Συντάγματος. 

^Αριθμός 62 τοΟ 1982 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔ1ΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ώ Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΟ ΕΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΝ ΕΞΑΚΟΣΙΑΣ 
ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 
ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΉΝ 
ΉΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣ ΙΑ 
ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ, 

Επειδή καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπανών προοίμιον. 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου, 1982 δι' ας δέν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν 
θά γινη μετά ταΰτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άνα<|>έρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συ,νόπτ*κός 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον 'Αναπτύξεως) Νόμος τ[τλ·°ς· 
('Αρ. 6) του 1982. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη. νομίμως ώς ·Έγκρισις 
ε'ιδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή ατινα "πληρωμής 
μετά ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν ^ΚΤ0° 
χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Ταμείου *Ανα- Τα^ίου"^00 

πτύξεως της Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του Αναπτύξεως 
Ιτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1982, ποσόν ποσοϋ 
μή υπερβαίνον τό εν έκραομμύριον έξακοσίας έβδομήκοντα χιλιάδας £ 1.670.000 
λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρα- χ £^ν τ ο 0 
τίας διά τήν περίοδον ταύτην. Ετους τοϋ 

λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου, 
1982. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους άνα(|>ε- τώνδοπτανη-
ρομένους είς τά έν τω Πίνακι κεφάλαια καΐ άρθρα και ποσόν μή θΊ°^ ιένων 

υπερβαίνον τό είς Μκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον . 1Ιοσων· 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθώ καΐ δαπανηθρ διά τάς έν τω κεφα- Π1νσξ 

λαίω καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας καΐ είδικώς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 
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Δαπάναι "Αναπτύξεως 

•Αρ. 

02.02Δ 

Κεψάλαιον 

Άνάπτυξις 
Υδάτων— 
"Αρδευσις, 
Άποχέτευσις και 
Ύδατοφράκται. 

02.Ι0Δ 

•Αρ. 

631 

841 

Άνάτττυξις 
Υδάτων— 
"Επισκοπήσεις 
καΐ "Ερευναι.; 

"Αρθρον 

Δικαιώματα 
'Εμπειρογνωμόνων 

Μείζονα 'Υδατικά 
"Εργα Πάφου. 

635 

Ποσόν 

£ 
230,000 

1,350,000 

Σκοποί 

'Επισκοπήσεις και 
"Ερευναι. 

Όλικόν 

90,000 

1,670,000 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς άντιμετώπι
σιν συμβατικών υποχρεώ
σεων έν σχέσει προς την 
συνέχισιν των εργασιών δια
φόρων υδατικών έργων. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς άντιμετώπι
σιν συμβατικών υποχρεώ
σεων έν σχέσει. προς τ̂ήν 
συνέχισιν τών .εργασιών, εν
τός τών πλαισίων'εφαρμογής 
τοϋ μεγάλου Σχεδίου διά

1 την. 
άξιοποίησιν των υδατίνων 
πόρων τής περιοχής Πάφου: 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν δα
πανών τόσον διά την συνέχι
σιν τής καταβολής τών ηΰξη
μένων ημερομισθίων τοϋ εγ
κεκριμένου : προσωπικού, 
δσον καΐ; διά τήν συνέχισιν 
των εργασιών διά την εγκαι
ρον διεκπέραίωσιν τών τοπο
γραφικών καΐ εδαφοτεχνικών 
ερευνών αί όποΐαι χρειά
ζονται διά τα Σχέδια Νοτίου 
Άγωγοϋ, Πόλεως :Χρυσοτ 
χους και ΒασιλικοϋΠεντα
σχοίνου. 

Έτιπτώθη έν τφ Τυπογράφε ί cp της Κυπριακής Δημοκρατίας,, έν Λευκωσία! 


