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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (ΤσμεΙον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 15) του 1985 εκδίδεται 5ra δημοσιεύσεως εις την επί* 
σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 62 του 19β5| 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑΣ 
ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣ IN ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 
ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜ
ΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ. 

(ΕΝειβή καθΟοίταται αναγκαία η πρόΰλεψις boot πας εκ των &απτα προοίμια», 
νών της Κυβίερνήαεως της Δημοκρατίας δια τα Φτυς to XYjIyov την 
3 1 ^ Δί&κειμ&ρϋου, 1985, &ι* ας δεν έχει: γίνει ιτρόβλίεψις &υά νόμου 
ή 6ετν» θα γύνη μ^τα ταύτα noittorrj υφ* αιΐόυΙ&ήήοατιε Νώμου. 

Η Βουλή των Α^ντφασ&πκαν ψηφίζει ως ακολούθως :> 
1. Ο mopov Νόμος δόναταιι νια oMaqikprpm «ως ο περί ΕΙ&ΒΚΕΟ Σααιοηκός 

αεως Συμττιληρω(μ)οίΓΐΐκής Πιιστώαεως (ΤαμίεΟσν ΑναΜύξίεως) Νόμος *fc*oo. 
(Αρ. 15) του 1985. 

Ζ, ΕΗτϋττροΌθέΐως ίων -ποσών dtrwa β|ηφ&οθηοαν ή&η νομίμως ως Ένκρκης 
β&ιικίευθ^σα* πϋσΤώιοιεις δια Την χρήαιν της (Δημοκρατίας, ή ώτιΜα ιΛιίρβμής 
μβιόι ιτΟύπα δυνατόν να ψηφυσθώοι ναμήμως ως τοιαύτα* ο«ά την J ^ J ^ j 
οβυΤϋήΙν χρήσιν, εγκρίνεται όπως τβλ!ηρ<*5θήι «κ του λαναοιαοΐιοό Τα T ĴSOO 
μείοϋ Αναπτύξεως της Δημοκρατίας, καιι )(ρηΐσί4ΐο(ποιηΐθή ftua την Ανοπηύξεως 
χρήσιν του έτους Του λήίνάντος την ftjp̂ Kaolwjv πρώτην ΔβκΕμβρΙου, «οσοό 
1985, ποσόν μη υπερβαίνον τα δύο εκατομμύρια διακοσίας χιλιάδας f2.200.ooo 
λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας χρηστού 
δ ι ά τ η ν π ε ρ ί ο δ ο ν ταύτην . £τουςτου 

λήγαηΊος 
τη(ν31ην 

1985. 
Χ To un6 του 'Αρθρου 2 χορηινοΟμιεΜον ποσόν χορητνιείται ως ΕΛΟοΜης 

εόδιικευθεϋσα πΟστωοις δια τας υπηρβσβας και τους σκοπούς τους ™y **"■»
αναφερομένους εις το εν τω Ηίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν ^^^"^ 
μη υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο οτναφερό ntvag.' 
μενον ποσόν δύναται να χρησυμοποιηβή .και δαπανηθή δια τας εν 
τω κιεφολαίω και άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς καθορι
ζόμενος υπηρεσίας ικαΐ1 σκοπούς. 

http://f2.200.ooo
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Αρ. 

02.02Δ 

Δαττάναι Αναπτύξεως 

Κεφά> αιον 

Ανάτττυξις 
Υδάτων— 
Άρδευσις, 
Αποχέτευσις και 
Υδατοφράκται. 

Αρ. 

845 

Άρθρον 

|Μείζονα Υδατικά 
Έργα Βασιλικού— 
Πεντασχοίνου. 

Ολικόν . . £ 

Ποσόν 

£ 
2,200,000 

2,200,000 

Σκοποί 

Διάθεσις των αναγκαίων πι
στώσεων διά να καταστή δυ
νατή η συνέχισις των εργα
σιών εις τα επί μέρους έργα 
του Μεγάλου Υδατικού Έργου 
ΒασιλικούΠεντασχοίνου εν
τός του 1985. 


