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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) 
Νόμος (Άρ. Π) του 1970, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνως τφ "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις · 
πληρωμής 
έκ τοΟ 
λογαριασμού 
Ταμείου 
' Αναπτύξεως 
ιτοσοΟ 
t l 0 2 , 7 0 0 

διά τήν 
χρήσιν τοΰ 
έτους τοΟ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
Ι 970. 

ΕΙδίκ'εϋσιζ 
των δαπανη
Οησο'^ένων 
ιιοσΟν. 

rilvdrl».'. 

'Αριθμός 65 τοΰ 1970 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ-
ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ 
ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ-
ΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑ-
ΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή ττρόβλεψις διά τάς έκ των δαπανών τής 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τό Ετος τό λήγον τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1970, οι" άς δέν Εχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά γίντ) 
μετά ταΟτα τοιαύτη ΰφ" οίουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ως ό περί Ειδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον "Αναπτύξεως) Νόμος ("Αρ. II) 
τοΟ 1970. 

2. "Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεϊσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμοΟ Ταμείου "Αναπτύξεως τής 
Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθώ δια τήν χρήσιν τοΟ έτους τοΟ λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτην. Δεκεμβρίου 1970, ποσόν μή υπερβαίνον τας 
εκατόν δύο χιλιάδας επτακοσίας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών 
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδο ν ταύτη ν. 

3. Τό υπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι-
κευθείσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφερο
μένους είςτά έν τω Πίνακι κεφάλαιον καί άρθρα καΐ ποσόν μή υπερ
βαίνον τ6 είς Ικαστον κεφάλαιον καί άρθρον άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθώ καί δαπανηθή διά τάΐς έν τφ κεφαλαίφ καί 
αρθρω τούτω άναφερομένας καί έΐδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
καί σκοπούς. . 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

"Αρ. | Κεφάλαιον | *Αρ. j "Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

Ι6Δ Άνάτττυξις ΌδικοΟ 
Δικτύου. 

28Β 

28Γ 

28Δ 

28Ε 

28ΣΤ 

29Α 

29Β 

33Α 

36Β 

37 

Άσφάλτωσις "ΟδοΟ 
Κυρας-Μόρφου. 

■}·Άσφάλτωσις ΌδοΟ 
"Ασσίνου μέχρι τής 
κυρίας Όδοϋ Λευ· 
κωσίας/Τροόδους. 

Ι'Ασφάλτωσις Ό δ ο ϋ 
Πέρα Χωρίου-Άγί-
ας Βαρβάρας-Μα-
Θιάτη-Λυθροδόντα. 

Άσφάλτωσις ΌδοΟ 
Σκυλλούρας-Άγίου 
Έρμολάου. 

φΒελτίωσις Ό δ ο ϋ 
ΠαχυάμμουΆλευ
καςΜοσφιλίου. 

Άσφάλτωσις Ό δ ο ϋ 
'Αγίου Φίλωνος
"ΑφέντρικαςΡιζο
καρπάσου. 

Άσφάλτωσις Ό δ ο ϋ 
'Αγίου ΉλίαΓερα
νίου. 

φ'Ασφάλτωσις Όδοϋ 
ΜόνηςΜοναγρου
λΙουΆσγάτας
ΒάσαςΣανίδας. 

Άσφάλτωσις Ό δ ο ϋ 
Ψευδά μέχρι της 
κυρίας Ό δ ο ϋ Καλοϋ 
Χορίου/Κόρνου. 

■f-Άσφάλτωσις Όδοϋ 
ΣτρουμπΙου-Κάθη κα 
-Άρόοων-Χρυσο-
χοϋς. 

Όλικόν . . 

8.000 

10,000 

10,000 

14,000 

20,000 

9,600 

7,000 

10,000 

1,100 

13,000 

£102,700 

Διάθεσις χρημάτων δια την 
έκτέλεσιν επιπρόσθετων έργων 
βελτιώσεως καΐ άσφαλτώσεως 
οδών διαρκοΰντος τοϋ τρέ
χοντος ίτους. 

Έτυηώθπ <ν τ© ΤυπογραφβΙω rfic Κυιτοιακίϊς Δημοκρατίας, ίν ΛκυκωσΙα. 


