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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 5) του 1984 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επί-

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

Αριθμός 42 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙ Σ ΤΩ Σ ΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΓΝΟ'ΝΤΌΣ ΤΑ Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑ-
ΚΟΣΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΌΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ-

ΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΒΝΝΐΒΑΙΚ0!Σ ΙΑ ΟΓιΔΟΗΚίΟιΝιΤΑ ΤΐΒΣίΣ ΑΡΑ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία ηι πρόβλεψις διά τιας εκ των δαπανών Προοίμιον. 
της Κυβερνήσεως της Δηΐμοκρατί'ας διά το έτος το λήγον την 31-ην 
Δεκεμβρίου, 1984, δι' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δεν 
θα γίνη, μετά ταύτα υφ' οιουδήποτε Νόμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόιμος δύναται να αναφέρηιται ως ο περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως ([Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
(Αρ. 5) του 1984. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψη,φίισθηίσαν ήδηι νομίμως ως Έγκρίοις 
ειδικευθείισαι πιστώσεις δια την χρήσιν της ΔηιμοκρατίΙας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύιτα δυνατό ν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την ε*τουλογα-
αυτήν χρήίσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή- εκ του λογαριασμού Τα- χ ^ [ ^ 
μείου Αναπτύξεως της Δηιμοκρατίας και χρηίσιμοποιηθή διά την Αναπτύξεως 
χρήσιν του έτους του λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεκε'μ- ποσού 
βρίου, 1984 ποσόν ίμη; υπερβαίνον τα τέσσαρα εκατομμύρια, τρία- £4,34θ,οοο 
κσσίας τεσσαράκσντα χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών χρή^ 
της Κυ'βερνήΐσεως της Δημοκρατίας διά την περίοΐδον ταύτην. του έτους 

του λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου, 
1984. 

3. Το υπό του 'Αρθρου 2 χορηγοόμενον ποσόν χορηγε ί τα ι ως Ειδΰκευσις 
ειδικευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους των-δαπάνη -
αναφερομένους εις το εν τίο Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν ^ σ ώ ν ^ ^ 
μη υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο οη/αφερόμενον πίναξ. 
ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω κίεφα-
λα ίω και άρθρω τούτω αναφέρομενας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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Δαπάναι Αναπτύξεως 

Αρ. 

Ι7.02Δ 

Κεφάλαιον 

Ανάτττυξις Οδικού 
Δικτύου— 
Οδικαί Αρτηρίαι 

Αρ. 

821 

Άρθρον 

Νέα Οδός Λευκω
σίαςΛεμεσού 

Ολικόν . . £ 

Ποσόν | 
Σκοποί 

4,340,000 

4,340,000 

Διάθεσις των απαιτουμέ
νων επιπρόσθετων χρημάτων 
διά την αποπεράτωσιν της 
κατασκευής της νέας οδού 
Λευ κωσίαςΛεμεσού. 


