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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 11) του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επί-

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

Αριθμός 63 ιτου 1983 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΐΔΙ'ΚΕΥΣΕΩΣ ΓΙΙΣιΤΩΣΙΕΩ'Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑ Σ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑΣ Ε Β ΔΟΜΗ ΚΟΝΤΑ 
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙ ΡΑ Σ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕ
ΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΈΑΚΟ.Σ ΙΑ ΟΓΔΟ-
ΗΚΟΜιΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

Επειδή καβΟσίοαίικχι οιναϊνικαϋα η πρόβλεψις bv& πας εκ των δκτπο- Προοίμιον. 
νών της Κυ^ρνήοεως της Δτρμακροίτϋας δια τα Φτος το λήϊνον την 
31ήν ΔίόκΒμΦρύου, 1985, οι' <χς δεν έχει: γίνει πρόβλ)εψις &υά νόμου 
ή 6εν θα νίνη μ&νά ταύτα τοιαύτη} υφ* oioulcVjinotuE Νόμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:* 
1, Ο ιποορών Νόμος δύναίται να (xvcapkprpxxi ως ο πειρί ΕΙΟΠΚΕΟ- Συνοπτικός 

αεως ΣυμττληρωίμοίΓΐίκής Πιιοτώοβθως (Ταΐμίεϋον ΑναπίτόςΊεως) Νόμος τίτλος. 
(Αρ. Π) *ου 1985. 

2. Επιπροσθέτως των ποοων anwcc «|ηφ(ίσθηοαν ήβη νομ&μως ως 
ει&υκιευθείισα* ιτϋστώΐσίεις δια την χρήσιν της ιΔτ̂ μοκρίαΐτΟας, ή arcuva 
μιεττόι ιταότα δυνατόν να ψηφιοθώσι νομίμως ως Ιταϋαύται δια την 
αυιτήν χρήοιν, eyiKipuifcfoai όπως πληρωθή «κ του λο^ριαοΐμού Τα> 
'μΕίοΟ Αναπίτύξίεως της Δημοκρατίας, κα* χρηίσιιμοίπυιηθή δια την 
χρήίσιν του Οίους του "Κήγοί^νος την ίοριιακαοΐτήν πρώτην ΔβκΏμιβρΙου, 
1985, ττοοόν μη υπερβαίνον τας οκτακοσΟας εβδοιμήΐκοναα δύο χιλιά
δας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημο
κρατίας διά την περίοοον (ταύτην

X Το οπό του Άρθρου 2 χορηγούμενοι ποσόν χορητ/εΟται ως 
εύδιίκευθεϋσα πΟστωσις δια τας ΜπηρβσΟας και πους σκοπούς τους 
οηΛαφερομέινους εις το εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν 
μη υπερβαίνον τσ εις το κεφάλαιον ικχχι άρθρον τούτο αναφερό
'μενον ποσόν δόνοπαι να χρησυμαποιηβή >και δαπτοβνηθή διά τας εν 
τω κεφαλαίω και άρθρω τούτω οπΛαφερομένας και ειδιικώς καθορι
ζομένας υΐτηρεοΟας ικχχΐ' σκοπούς. 

Έ-γκρνσνς 
πληρωμής, 
βκ του λο
γαριασμού 
Ταμείου 
ΑνοπΚο£εως 
ποοοό 
£872,000 
διά την 
χρήσιν *ου 
έτους,του 
λήγοντος 
τιρ31ημ 
Δεκεμβρίου, 
1985. 

ΕιοΙκκυοις 
Tcavoama· 
νηθηρομένων 
ποσών. 
ΠΙναζ. 
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Π Ί Ν Α : 

Αρ. 

Ι7.02Δ 

Δαπάναι Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον 

Ανάτττυξις Οδικού 
Δικτύου—Οδικαί 
Αρτηρίαι. 

Αρ. 

821 

Άρθρον 

Νέα Οδός Λευκω-
σίας-Λεμεσού. 

Ολικόν 

Ποσόν 

£ 
872,000 

872.000 

Διάθεσις των απαιτουμένων 
χρημάτων διό την αντιμετώ-
πισιν συμβατικών και άλλων 
υποχρεώσεων εν σχέσει προς 
την αποπεράτωσιν της νέας 
οδού Λευκωσίας-Λεμεσού. 

ΤιπτύθηκΕ στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


