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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 9) του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επί-

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

Αριθμός 89 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

.ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑ Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΙ 
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑΣ Ο'ΓΔΟΗΚΟΝΤΑ Τ Ρ Ε Ι Σ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ 
ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΟΚΤΏ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕ
ΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν Π Ρ Ω Τ Η Ν 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ 
ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις διά τας εκ των δαπανών Προοίμιον. 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον την 31ην 
Δεκεμβρίου, 1983, 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 Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 

Συμπληρωματικής'Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος (Αρ. 9) τίτλος. 
του 1983. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως Έγκρισις 
ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα -πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την *ΚΤου 

_ί. J. ι z ι aj. \ 'τ ' λογαριασμού 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Ταμείου ταμείου 
Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν Αναπτύξεως 
του έτους του λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1983, ποσοΰ 

ποσόν μη υπερβαίνον τα τέσσαρα εκατομμύρια και τετρακοσίας δ ι α ' ° 
ογδοήκοντά τρεις χιλιάδας και τριάκοντα οκτώ λίρας προς κάλυψιν Χρήσΐν 
των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά την περίοδον του έτους 
ταύτην. ' του λ Λ ν ο ν τ °ζ 

την 31 ην 
Δεκεμβρίου, 
1983. 

3. Το υπό του Άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως Ειδίκευα ις 
ειδικευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους τωνδαπσνη-
αναφερομένους εις τα εν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ζ£°?νων 

ποσόν μη υπερβαίνον το εις έκαστον κεφάλαιον και άρθρον ανα- πίναζ. 
φερόμενον ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας 
εν τω κεφαλαίω και άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς καθο-
ριζομένας υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Αρ. 

04.36Δ 

Ι7.02Δ 

23.04Δ 

34Δ 

Δαπάναι Αναπτύξεως 

Κεψάλαιον 

Γεωργία—Παρα
γωγή Σπόρων. 

Ανάπτυξις Οδικού 
Δικτύου—Οδικαί 
Αρτηρίαι. 

Αγροτική Ανά
πτυξις—Ενοποι
ημένον Σχέδιον 
Αγροτικής Ανα
πτύξεως Πιτσι
λιάς. 

Μη Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
Αποθεματικόν. 

Αρ. 

310 

821 

881 

348 
ι 

Άρθρον 

Παραγωγή Πιστο
ποιημένων Σπόρων. 

*Νέα Οδός Λευκω
σίας—Λεμεσού. 

*Ενοποιημένον Σχέ
διον Αγροτικής 
Αναπτύξεως 
Πιτσιλιάς. 

Μη Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και Απο
θεματικόν. 

Ολικόν .. . ..£ 

Ποσόν 

£ 
230,000 

3,300,000 

350,000 

603,038 

4,483,038 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων αναγκαίων διά την 
παραγωγήν Βελτιωμένων 
Πιστοποιημένων Σπόρων Σι
τηρών υπό του Τμήματος 
Γεωργίας διαρκούντος του 
τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων  διά την κάλυψιν 
των δαπανών διά την σύνέ
χισιν των, εργασιών κατα
σκευής της νέας Οδού Λευ
κωσίας  Λεμεσού ■ μέχρι τέ
λους του τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων αναγκαίων διά την 
συνέχισιν των εργασιών του 
Ενοποιημένου Σχεδίου Αγρο
τικής Αναπτύξεως Πιτσιλιάς 
μέχρι τέλους τού έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κατανομή ν, 
όπου παρίσταται ανάγκη, εις 
διάφορα κονδύλια του Προ
ϋπολογισμού Αναπτύξεως. 


