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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείο Αναπτύξεως) Νόμος (Αρ. 11) 
του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Προοίμιο. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκριση πλη
ρωμής από το 
λογαριασμό 
του Ταμείου 
Αναπτύξεως 
ποσού 
£634.621 
για τη χρήση 
του έτους που 
λήγει στις 
3! Δεκεμβρίου 
1994. 
Ειδίκευση 
των ποσών 
που θα 
δαπανηθούν. 
Πίνακας. 

Αριθμός 60(11) του 1994 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡ

ΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΛΙΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 
1994 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη με νόμο ή δε θα γίνει τέτοια 
αργότερα με οποιοδήποτε νόμο. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:. 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής 

Πιστώσεως (Ταμείο Αναπτύξεως) Νόμος (Αρ.. 11) του 1994. 
2. Επιπρόσθετα από τα ποσά που έχουν ήδη ψηφισθεί νόμιμα ως 

ειδικευμένες πιστώσεις για τη χρήση της Δημοκρατίας ή που δυνατόν να 
ψηφισθούν αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως 
πληρωθεί από το λογαριασμό του Ταμείου Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και 
διατεθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου 1994 
ποσό που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες και 
εξακόσιες είκοσι μία λίρες για κάλυψη των δαπανών της Κυβερνήσεως της 
Δημοκρατίας για την περίοδο αυτή. 

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη 
πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα κεφάλαια 
και άρθρα του Πίνακα και ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται 
στο κάθε κεφάλαιο και άρθρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δαπανηθεί 
για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και ειδικά καθορίζονται 
στο κάθε κεφάλαιο και άρθρο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 3) 

Δαπάνες Αναπτύξεως 

Κεφάλαιο Άρθρο Ποσό 
Σκοποί 

£ 
12.02.3 Τμήμα Γεωργίας— 35.896 Προστασία Φυτών—Σχέ 12.000 

Γεωργία διο για την Πιστο
ποίηση Φυτικού Πολ
λαπλασιαστικού Υλικού 

12.06.3 Τμήμα Αναπτύξεως Υδά 22.841 Μείζονα Υδατικά Έργα 151.271 
των—Ανάπτυξη Υδάτων Πάφου 

21.07.3 Δημόσια Κτίρια 07.811 Αστυνομία—Βελτιώσεις 93.516 
και Επεκτάσεις Αρχη
γείου Αστυνομίας στην 
Αθαλάσσα 

12.811 Πυροσβεστική Υπηρε
σία—Ανέγερση και Επε
κτάσεις Πυροσβεστικών 
Σταθμών 

40.000 

21.812 Δικαστική Υπηρεσία— 67.000 
Επεκτάσεις Ανωτάτου/ 
Επαρχιακού και Άλλων 
Δικαστηρίων στη Λευ
κωσία 

Διάθεση πρόσθετων πι
στώσεων για τη συμπλή. 
ρωση των εργασιών ανέ
γερσης ιολογικού εργαστη
ρίου και βοηθητικών υπο
στατικών στην Αθαλάσσα 
για την εφαρμογή του 
Σχεδίου Πιστοποίησης Φυ
τικού Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού. 

Διάθεση πρόσθετων πι
στώσεων για πληρωμή 
στον ιδιώτη Εργολάβο που 
κατασκεύασε το Φράγμα 
Ασπρόκρεμμου μέρος του 
ποσού που επιδικάστηκε 
από το Διαιτητή. 

Διάθεση πρόσθετων πι
στώσεων για τη·/ συμπλή
ρωση των εργασιών ανέ
γερσης κτιρίου για τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
του Αρχηγείου Αστυνομίας 
και δεύτερου ορόφου για 
εξειδικευμένες αίθουσες. 
διδασκαλίας πάνω από το 
κτίριο αιθουσών διδασκαλίας 
της Αστυνομικής Ακαδημίας. 

Διάθεση πρόσθετων πι
στώσεων για τη συμπλή
ρωση των εργασιών ανέ
γερσης του Νέου Πυροσβε
στικού Σταθμού Πάφου 
(£25.000) και αντικατάσταση 
έξι θυρών αμαξοστασίου 
στον Πυροσβεστικό Σταθμό 
Ορόκλινης (£15.000). 

Διάθεση πρόσθετων πι

στώσεων για τη διευθέ

τηση του τελικού λογα

ριασμού. 
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54.819 Τμήμα Ταχυδρομικών 
Υπη ρεσιών—Βελτιωτικά 
Έργα σε Επαρχιακά και 
' Αλλα Ταχυδ ρομικά 
Γραφεία 

81.819 Κυβερνητικά Κτίρια— 
Ανέγερση Νέων Κυβερνη
τικών Κτιρίων στη 
Λευκωσία 

22.07.3 Υγεία 

19.26.3 Διάφορα 

61.813 |Αγροτικό Νοσοκομείο 
Πόλεως—Δευτερεύουσες 
Βελτιώσεις Υφιστάμενων 
Κτιρίων 

349 Συμβατικές Υποχρεώσεις 
μη άλλως Προνοούμενες 

41.000 Διάθεση πρόσθετων πι

στώσεων για τη συνέχιση/ 
συμπλήρωση των εργασιών 
για αξιοποίηση του ημι

υπόγειου και για βελ

τιώσεις/ αναδιαρύθμιση του 
ισογείου, ανακαίνιση της 
ηλεκτρικής εγκατάστασης 
και εγκατάσταση συστή

ματος κλιματισμού στο 
Ταχυδρομικό Γραφείο Πλα

τείας Ελευθερίας στη 
Λευκωσία. 

99.962 Διάθεση πρόσθετων πιστώ

σεων για: 
(α) Διευθέτηση του τελι

κού λογαριασμού της 
ανέγερσης του τετρα

ώροφου . κτιρίου που 
στεγάζει το Γραφείο 
Προγραμματισμού και 
τη Γραμματεία του 
Υπουργικού Συμβου

λίου (£66.000)· και 
(β) συνέχιση των εργα

σιών και εγκατάσταση 
ανελκυστήρα στο Γρα

φείο Τύπου και Πλη

ροφοριών (£33.962) 
29.872 Διάθεση πρόσθετων πιστώ

σεων για τη συμπλήρωση 
εργασιών ανέγερσης καν

τίνας και χημείου στο Αγρο

τικό Νοσοκομείο Πόλεως. 
100.000 Για μεταφορά σε διάφορα 

Άρθρα για κάλυψη συμβα

τικών υποχρεώσεων όταν 
παραστεί ανάγκη. 

Ολικό £634.621 

\ 


