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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 7) του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επί

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

Αριθμός 43 του 1985 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΟΕΡΒΑΙΝΟΗΤΟΣ ΤΑ ΕΞ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑΣ 
ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑΣ ΟΓΔΟ
ΗΚΟΝΤΑ Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α Σ ΛΙΡΑ Σ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ 
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΙΚΟΣΤΗΝ 
«ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΑΊΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ 
ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

ιΕπειδή κο$ίισταται αναγκαία η προΦλεψις διά τας εκ των δαπα ΠΡ«>ι»1ιον· 
νών της ΚυΦερνήοεως της Δημοκρατίας δια το έτος το λήινον την 
31 ην ΔεικειμΦρίου, 1985, δι* ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόΐμου 
ή βεν θα νίνη μετά ταύχχχ τοιαύτη υψ* οιουδήίποτε Νόμου. 

Η Βουλή των Ανΐιπροοώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1, Ο παρών Νόμος δύναται να ανοοφέρηταη ως ο περί Ειδικεύ- Συνοπτικός 

οεως Συμπληρωματικής Πιο+τώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος· 
(Αρ. 7), του 1985.1 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίοθηοαν ήδη νοιμίιμως ως 
ειδυκευθείισαι: πϋοηχόίοίεις διά την χρή'σιν της Δημοκρατίας, ή άτινα 
μΐείτά ταύτα δυνατόν να ψηφιισθώισι νάμίίμως ως ταιαύται διά την 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή ιεικ του λογαριασμού Τα
μείου Αναπτύξεως της Δημοκρατίας, και χρηίσιιμοποιηθή διά την 
χρήίσιν του έτους του λήγοντος την τριακοοιτήν πρώτην ΔβκίΘμΦρίου, 
1985, ποσόν μη υπερβαίνον τα εξ εκατομμύρια είπταΐκοσίας πεντή
κοντα πέντε χϋλιάδας τριακοσίας ογδοήΐκοντα τεσσάρας λίρας προς 
κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήισεως της Δημοκρατίας διά την 
περίοδον ταύτην., 

' Εγκριοις 
πληρωμής 
βκ του λο

γαριοσμού 
Τ<χμεΙου 
Ανοπίτύξ^ως 
ποσού 
£6.755,384 

διά TTJV 
χρήοιν*του 
έτους του 
λήγοντος 
τηιν31τ|ν 
Δεκεμβρίου, 
1985. 

3 Το υπό ίου 'Αρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως Ειδίκευοίς 
ειδυκευθείισα πΟοτωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους τωνδαπα
αναφερομενους εις τα εν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα κκχι ποσόν } 2 ^ έ ν ω ν 

μη* υπερβαίνον τσ εις έκαστον κεφάλαιον και άρθρον αναφερόιμενον πίναξ. 
ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή ικαι δαπανηθή διά τας εν τω κε
φαλαίω και άρ&ρω τούτω αναφεροίμένας και ειδϋκώς καθοριζομε
νας υπηρεσίας και σκοπούς* 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι Αναπτύξεως 

Αρ. 

Ι5.32Δ 

Ι7.Ι9Δ 

34Δ 

Κεψάλαιον Αρ 

Αρχαιότητες— 
Απαλλοτρίωσις 
Περιουσίας και 
Χώρων. 

Ανάτττυξις Οδικού 
Δικτύου—Οδικαί 
Αρτηρίαι. 

Μη Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
Αποθεματικόν. 

801 > 

821 

348 

Άρθρον 

|Απαλλοτρίωσις 
Περιουσίας και 
Χώρων, 

Οδός Σαϊττά
Καρβουνά. 

Μη Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και Απο
θεματικόν. 

Ολικόν 

Ποσόν 

3,886,498 

169,016 

2,699,870 

6,755,384 

Σκοποί 

Επαναψήφισις του αδαπά
νητου υπολοίπου της εγκε
κριμένης προνοίας υπό το 
αντίστοιχον κονδύλιον του 
Προϋπολογισμού Αναπτύξε
ως του έτους 1984 προς κάλυ
ψιν της δαπάνης διά την κατα
βολή ν αποζημιώσεων δι' 
απαλλοτριώσεις ακινήτου 
περιουσίας, δι' αρχαιολογι
κούς σκοπούς. 

Επαναψήφισις του αδαπά
νητου υπολοίπου της εγκε
κριμένης προνοίας υπό το 
αντίστοιχον κονδύλιον του 
Προϋπολογισμού Αναπτύξε
ως του έτους 1984, προς 
κάλυψιν της δαπάνης διά την 
συνέχισιν των εργασιών διά 
την συμπλήρωσιν του οδικού 
έργου ΣαϊττάΚαρβουνά. 

Επαναψήφισις του αδαπά
νητου υπολοίπου της εγκε
κριμένης προνοίας οι" απο
ζημιώσεις, υπό το αντίστοι
χον κονδύλιον του Προϋπο
λογισμού Αναπτύξεως του 
έτους 1984, διά την καταβο
λή ν αποζημιώσεων δι* απαλ
λοτριώσεις ακινήτου περι
ουσίας, εν σχέσει προς την 
εκτέλεσιν διαφόρων αναπτυ
ξιακών έργων. 


