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Ο περί Ειδικειίσεακ: Συμπληρωματικήα Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 5) του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επί-

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

Αριβμός 60 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑίΙΝΟΝτΟιΣ ΤΑΣ Π Β Ν Τ Α Κ Ο Σ ΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑ-
(ΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΑΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗ'ΣΊΝ ΤΟΥ 
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧϋΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ 
ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις διά τας εκ των δαπα- Προοίμιον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον την 
31 ην Δεκεμβρίου, 1983, δι* ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου 
ή δεν θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υφ* οιουδήποτε Νόμου. 

Η Βουλή τον Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόιμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Ειδικεύ- Συνοπτικός 

σεως Συμπληρωμαιτικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
(Αρ. 5) του 1983, 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως Εγκρισις 
ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δηιμοκρατίας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την ο̂γαριαομού 
αυτήν χρήσιν, εγκρίίνιεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Τα- ταμπού 
μείου Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την Αναπτύξεως 
χρήσιν του έτους του λήγοντος την τρκχκοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, ποσού 

1983, ποσόν μη υπερβαίνον τας πεντακόσιας τεσσαράκοντα πέντε gj*45^000 

χιλιάδας λίρας προς καλιυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της ΧΡήσιντου 
Δημοκρατίας διά την περίοδον ταύτην. έτους του 

λήγοντος 
την 31ην 
Δεκεμβρίου, 
1983. 

3. Τσ υπό του Άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως Ειδίκευσις 
ειδικευβείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους Ι ω ν δ Τ ^ η 

αναφεροιμένους εις το εν τω Πίνακι κεχράλαιον και άρθρον και ποσόλ TOOAV. 
μη υπερβράνον το εις το κε<|>ιάίλαιον και άρθρον τούτο αναφερό Πίναζ. 
μενον ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω 
κεφαλαία» και άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς καθοριζόμε
νος υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαττάναι Αναπτύξεως 

Αρ. 

02.02Δ 

Κεψάλαιον 

Ανάπτυξις Υδά
των—Άρδευσις, 
Αποχέτευσις και 
Υδατοψράκται. 

Αρ. 

841 

Άρθρον 

Μείζονα Υδατικά 
Έργα Πάψου. 

Ολικόν 

Ποσόν 

£ 
545,000 

£545.000 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την κάλυψιν 
των δαπανών Εκτελέσεως/ 
συνεχίσεως των εργασιών 
του Μεγάλου Υδατικού 
Έργου Πάψου διαρκούντος 
του 1983. 


