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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος 
(Αρ. 47) του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 226 του 1987 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ώ Σ Ε Ω ς ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ-

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ 
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑΣ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ-
ΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ 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. 47) του 
1987. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησάν 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 πρώτην Δεκεμβρίου, 1987 ποσόν μη υπερβαίνον τας 
τριακοσίας και τεσσάρας χιλιάδας και τριακοσίας ογδοήκοντα τεσσάρας 
λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της, Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας 
διά την περίοδον ταύτην. 

3.—(Ι) Το υπό του Άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως 
ειδικευθείσα πίστωσις διά τας, υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εις το εν τω Πινάκι κεφάλαιον και άρθρα και ποσόν μη; 
υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και έκαστον άρθρον αναφερόμενον 
ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή; και δαπανη,θή διά τας εν τω κεφαλαίω 
και άρθροις τούτοις αναφερομένας και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
και σκοπούς. 

(2) Η χορηγούμενη; πίστωσις θα χρησιμοποιηθή; και δαπανηθή διά 
τους; εν τω Πινάκι καθοριζόμενους σκοπούς και διά την χρονικήν 
περίοδον την λήγουσαν την 31η̂ ν Δεκεμβρίου 1987. 

(3)ι Οιαδήποτε αδικαιολόγητος καθυστέρησις εκτελέσεως, εντός; της, 
τιθεμένης ως ανωτέρω χρονικής περιόδου, του διά της εξειδικευομένης 
πιστώσεως χρηματοδοτούμενου έργου·, η οποία οφείλεται εις; πράξιν ή 
παράλειψιν δημοσίου λειτουργού, ισοδυναμεί προς παράβασιν των 
καθηκόντων ή; υποχρεώσεων του και ο λειτουργός αυτός υπόκειται εις 
πειθαρχικήν δίωξιν συμφώνως προς, τας διατάξεις του εκάστοτε 
ισχύοντος περί Δημοσίας; Υπηρεσίας; Νόμου. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκρισις πλη
ρωμής εκ του 
λογαριασμού 
Ταμείου Ανα
πτύξεως ποσού 
£304,384 διά 
την χρήσιν του 
έτους του 
λήγοντος την 
3Ιην Δεκεμ
βρίου, 1987: 

Ειδίκευσις των 
δαπανηθησο
μένων ποσών. 
Πίναξ. 
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(4) Εάν η ως προείρηται καθυστέρησις συνεπάγεται αύξησιν του 
κόστους εκτελέσεως του νυν χρηματοδοτούμενου έργου, πάσα ως εκ του 
γεγονότος τούτου προκύπτουσα πρόσθετος δαπάνη βαρύνει προσωπικώς 
τους ενασκούντας έλεγχον επί των κονδυλίων εκ των οποίων χορηγείται 
η ειδικευθείσα πίστωσις καθώς επίσης παν έτερον πρόσωπον ιεραρχικώς 
προϊστάμενον τούτων. 

S 

ΠΙΝΑΞ 

Αρ. 

Δαπάναι Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον Αρ. Άρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

17.47Δ Ανάπτυξις Οδικού 
Δικτύου—Χωριτι-

καί Οδοί. 

17.50Δ Ανάπτυξις Οδικού 
Δικτύου—Χωριτι-

καί Οδοί. 

822 |Βελτίωσις Οδού 
Ξυλοφάγου—Λιο-

πετρίου—Φρενά-

ρους—Δερύνειας— 
Παραλιμνίου. 

822 1Όδός Παραλι

μνίου—Περνέ

ρας—Ακρωτηρίου 
Γκρέκο—Αγίας 
Νάπας. 

17.57Δ Ανάπτυξις 
Δικτύου— 
καί Οδοί. 

17.92Δ Ανάπτυξις 
Δικτύου

Οδοί. 

Οδικού 
Χωριτι

Οδικού 
Άλλαι 

822 

831 

Ασφάλτωσις Οδού 
Παλώδιας—Απαί

σιας—Κορφής— 
Λιμνατίου—Κα

πηλιού—Αγίου 
Μάμαντος—Τρι

μίκλινης. 

ΐΟδοί προς Αρχαία 
Μνημεία. 

£ 
34,000 

249,691 

648 

20,045 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη

μάτων διά την κάλυψιν της 
δαπάνης συμπληρώσεως των 
εργασιών βελτιώσεως της οδού 
Ξυλοφάγου—Λιοπετρίου—Φρε

νάρους—Δερύνειας—Παραλι

μνίου. (Ποσόν £62,107 αποτε

λεί Επαναψήφισιν). 
Διάθεσις επιπρόσθετων χρη

μάτων διά την κάλυψιν της 
δαπάνης βελτιώσεως της οδού 
Παραλιμνίου—Περνέρας— 
Ακρωτηρίου Γκρέκο—Αγίας 
Νάπας ως ακολούθως:— 

(α) Συμπλήρωσις του Τμή

ματος Αγίας Νάπας— 
Κέρμιας, 

(β) Συνέχισις των εργασιών 
εις το Τμήμα Πρωτά

ρα—Παραλιμνίου, 
(γ) Καταβολή αποζημιώ

σεων διά απαλλοτριώ

σεις εις το Τμήμα Αγία 
Νάπα—Ακρωτηρίου— 
Γκρέκο. 

(Ποσόν £237,157 αποτελεί 
Επαναψήφισιν). 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη

μάτων διά την εξόφλησιν του 
τελικού λογαριασμού του 
συμβολαίου διά την κατα

σκευήν της οδού Παλώδιας— 
Απαίσιας—Κορφής—Λιμνα

τίου—Καπηλιού—Αγίου Μά

μαντος—Τριμίκλινης. (Ποσόν 
£477 αποτελεί Επαναψήφισιν). 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη

μάτων διά την κάλυψιν των 
ακολούθων δαπανών:— 

(α) Συμπλήρωσις της βελ

τιώσεως της οδού προς 
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Δαπάναι Αναπτύςεως 

Αρ. Κεφάλαιον Αρ. Άρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

τον Άγιον Ιωάννη ν 
Λαμπαδιστήν εις Κα

λοπαναγιώτην, 
(β) Συμπλήρωσις της νέας 

οδού προσπελάσεως 
προς το Αρχαίον 
Θέατρον Κουρίου, 

(γ) Συμπλήρωσις των εργα

σιών της νέας οδού 
προσπελάσεως προς 
τον Αρχαιολογικόν 
Χώρον Κουκλιών. 

(Ποσόν £41,396 παρέμεινεν 
αδπάνητον κατά την 31.111986.) 

Ολικόν . . . £304,384 


