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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος 
(Αρ. 35) του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το 'Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 175 του 1987 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ-

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΟΚΤΑΚΟ-
ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 
ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟ-
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑ-
ΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις διά τας εκ των δαπανών 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον την 31 ην 
Δεκεμβρίου, 1987, δι' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δεν θα 
γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υφ' οιουδήποτε Νόμου. 

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

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος (Αρ. 35) του 
1987. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως 
ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα μετά 
ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Ταμείου Αναπτύξεως της 
Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν του έτους του λήγοντος 
την τριακοστήν πρώτη ν Δεκεμβρίου, 1987 ποσόν μη υπερβαίνον τάς 
διακοσίας τριάκοντα χιλιάδας, οκτακοσίας και πεντήκοντα πέντε λίρας 
προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά την 
περίοδον ταύτην. 

3. Το υπό του Άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως ειδι
κευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εις το εν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μη 
υπερβαίνον το εις έκαστον κεφάλαιον και άρθρον αναφερόμενον ποσόν 
δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν εκάστω κεφαλαίω 
και άρθρω αναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας υπηρεσίας και 
σκοπούς. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκρισις πλη

ρωμής εκ του 
λογαριασμού 
Ταμείου Ανα

πτύξεως ποσού 
£230,855 διά 
την χρήσιν του 
έτους του 
λήγοντος την 
3Ιην Δεκεμ

βρίου, 1987. 

Ειδίκευσις των 
δαπανηθησο
μένων ποσών. 
Πίναξ. 
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Αρ. 

02.02Δ 

06.35Δ 

13.20Δ 

14Δ 

1138 

ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον 

Ανάπτυξις Υδάτων— 
' Α ρδευσις, Αποχέ

τευσις και Υδατο

φράκται. 

Κτηνοτροφία' Αλλα 
Κτηνοτροφικά Σχέ

δια. 

Εμπόριον και Βιο

μηχανία—Βιομηχα

νία. 

Τουρισμός 

Αρ. 

841 

620 

869 

868 

Άρθρον 

|Μείζονα Υδατι

κά ' Εργα Πά

φου. 

1*Ίδρυσις Κτηνο

τροφικών Περι

οχών. 

| Βιομηχανικοί 
Περιοχαί. 

Τουριστικά Σχέ

δια. 

Ποσόν 

£ 
66,485 

20,500 

100,000 

43,870 

Σκοποί 

Διάθεσις των αναγκαίων 
προσθέτων πιστώσεων προς 
κάλυψιν της δαπάνης εφαρ

μογής του Σχεδίου Επεκτάσε

ως του Αρδευτικού Δικτύου 
Ανατολικής Περιοχής εις την 
πε'ριοχήν Τίμης. 

Διάθεσις των αναγκαίων 
προσθέτων πιστώσεων διά 
την κάλυψιν των ακολούθων 
δαπανών: 
(α) Συμπλήρωσιν εργασιών εις 

την Κτηνοτροφικήν Περι

οχήν Ορμήδειας. 
(β) Έναρξιν εργασιών εις 

τας Κτηνοτροφικάς Περιο

χάς Λιοπετρίου και Αργά

κας. 
Διάθεσις των αναγκαίων πι

στώσεων προς κάλυψιν της 
δαπάνης διά την καταβολήν 
αποζημιώσεων διά την απαλ

λοτρίωσιν ιδιωτικής ακίνητης 
περιουσίας διά την δημιουρ

γίαν της νέας Βιομηχανικής 
Περιοχής Λεμεσού. 

Διάθεσις των αναγκαίων 
πιστώσεων προς κάλυψιν της 
δαπάνης διά την συνέχισιν 
και συμπλήρωσιν του δρόμου 
προσπελάσεως εις την περιο

χήν «Ladies' Mile» Λεμεσού. 

Ολικόν £230,855 


