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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 8) του 1982 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επί

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

Αριθμός 73 του 1982 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙ)ΚΕΥ!Σ£ΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΙΝΟ'ΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑ
ΔΑ Σ ΛΙ ΡΑ Σ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣ ΙΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΑΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΙΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝ'ΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ. 

Επευδή καθίσταται αναγκαία, η πρό^βλεψις διά τας εκ των δαπα Προοίμιον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον την 
31ην Δεκεμβρίου, 1982, δι' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου 
ή δεν θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υφ' οιουδήποτε Νόμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόιμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Ειοοκ'εύ- Συνοπτικός 

σεως Συμπληρωμαΐτιικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος τ[τλ°ζ· 
(Αρ., 8) του 1982. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφί'σθηισαν ήδη νομίμως ως Έγκρισις 
ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφυσθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την ^ Ο γ ° ρ 1 0 Κ > μ ο ύ 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Τα- Ταμείου 
μείου Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χιρηίσιμοποιηθή διά την Αναπτύξεως 
χρή!σύν του έτους του λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου·, ποσού 

1982, ποισόν μη υπερβαίνον τας εικατόν πεντήκοντα χιλιάδας λίρας f l 5 ^ 0 0 

προς κάλυψιν των δαπανών της ΚυβερνήΙσεως της Δημοκρατίας διά ΧΡήσιντου 
την περίθ6ον ταύτην. έτους του 

λήγοντος 
την 31ην 
Δεκεμβρίου, 
1982. 

3. Τό υπό του Άρθρου 2 χορηγούμενον ποισόν χορηγείται ως Ειδίκευσις 
ει'δικευθείσα πίστωισις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους των δαπάνη-
αναφερομένους εις το εν τω Πίνοοκι κεφάλαιον ικαι άρθρον και πσσόν ποσώίΓνων 

μη υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφερόμενον πίναξ. 
ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω κε-
φαλαίω και άρθρω τούτω άναψερομένας και εϋδυκώς κοοθοιριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι Αναπτύξεως 

Αρ. 

23.05Δ 

Κεψάλαιον 

Αγροτ ική 
Ανάπτυξις— 
Ά λ λ α Αγροτικά 
Σχέδια 
Αναπτύξεως. 

Αρ. 

613 

Άρθρον 

Βελτίωσις και 
Κατασκευή 
Αγροτικών Οδών. 

Ολικόν . . £ 

Ποσόν 

£ 
150,000 

150,000 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά την κατασκευήν 
αγροτικών οδών εις τας πτω
χότερος αμπελουργικάς πε
ριοχάς των ακολούθων Επαρ
χιών :— 

£ 
Λεμεσού . . 54,000 
Πάφου . . 54,000 
Λευκωσίας . . 32,000 
Λάρνακος 10,000 

£150,000 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


