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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 1) του 1984 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επί-

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

Αριθμός 19 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ MM 

ΥΠΕΡΒΑΙίΝΟΝΤΟΣ ΤΑ Σ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ Τ Ρ Ε Ι Σ ΧΙΛΙΑΔΑΣ 
ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΊΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΕΣ
ΣΑΡΑ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις διά τας εκ των δαπα Προοίμιο*, 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια το έτος το λήγον την 
31ην Δεκεμβρίου, 1984, δι* ας δ1εν έχει γίνει πρό'βλεψις διά νόμου 
ή δεν θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υφ* οιουδήποτε Νό!μου. 

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

σεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
(Αρ. 1) του 1984. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως Έγκρισις 
ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα βρώμης 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την λογαριασμου 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Τα- Ταμείου 
μείου Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την Αναπτύξεως 
χρήσιν του έτους του λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεχεμβρίοσ, π^^000 
1984 ποσόν ιμη υπερβαίνον τας ηι'εντήκοντα τρεις χιλιάδας λίρας προς δια την 
κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά την χρήσιν του 
περίοδον ταύτη ν. έτους toq 

λήγοντος 
την31ην 
Δβκεμβρίου, 
1984. 

3. Το υπό του 'Αρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως Ειδίκευσις 
ειδικευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους των δαπάνη-
αναφερομένους εις το εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν θη°°μένων 
μη υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο <χν<χφερό- π ( ν α / 
μενον ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω 
κεφαλαίω και άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς καθοριζομέ-
νας υπηρεσίας και σκοπούς. 
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Δαπάναι Αναπτύξεως 
Σκοποί 

Αρ. | Κεφάλαιον | Αρ. | Άρθρον Ποσόν 

22.83Δ Υγεία—Άλλα Σχέ
δια και Έργα— 
Νέον Νοσοκο
μείον Λάρνακος. 

722 Αγορά Εξοπλισμού 

Ολικόν 

£ 
53,000 

53,000 

Διάθεσις πιστώσεων διά 
την αγοράν ειδών ρουχι· 
σμού και ασπρορούχων 
διά το Νέον Νοσοκόμε ίο ν 
Λάρνακος. 

Τιπτώβηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


