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Ό τιερί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) 
Νόμος (Άρ. 2) τοΰ 1974 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 31 τοΰ 1974 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε1Α1ΚΕΥΣΕΏΣ Π1ΣΤΩΣΕΏΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑ1ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΤΡ1ΑΚΟΣ1ΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣ.ΣΑ
ΡΑΣ ΧΙΛ1ΑΔΑΣ Λ1ΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑ
ΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ 0 Σ : Τ Η Ν Π Ρ Χ Π Ή Ν ΔΕ
ΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣ1Α ΕΒΔΟΜΗ
ΚΟΝΤΑ Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α . 

Επειδή καθίσταται αναγκαία ή τιρόΒλεψις δια τας 1κ τών δαπανών Προοΐμ»ον. 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια τό Ιτος τό ληγον την 3Την 
Δεκεμβρίου 1974 δι' ας δεν §χει γίνει πρόβλεψις δ ώ νόμου ή* δεν θα 
γΐν?] μετά ταΒτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε vojxoo. 

*Η Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει &ς ακολούθως : 

Χ. *0 τιαρών Ηόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως .ΐΣυνοιπικός 
Σΐυμπληρω^χατικης Πιστώσεως (Ταμεΐσν Αναπτύξεως) Νότιος τίτλος. 
(Άρ. .2) τοΰ 1974. 

2 . Έτιιπροσθετως τών ττοσών ατινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι ταστώσεις δια τήν χρησιν της Δημοκρατίας, ή στινα πληρωμής 
μετά ταΰτα δυνατόν να φηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται δια τήν αύ p*J™0G°Ya 

τήν χρησιν, .εγκρίνεται δπως πληρωθη εκ του λογαριασμού Ταμείου ταμείου 
Άναπτύ^ως της Δημοκρατίας και χρησψσποιηθη διά τήν χρησιν Αναπτύξεως 
του έτους τοΰ λήγοντος τήν τριακοστήν τιρώτην Δεκεμβρίου 1974 ^χ»"· 
ποσόν μη υπερβαίνον τάς τριακοσίας είκοσι τεσσάρας χιλιάδας λί &ιο:την χρησιν 
ρας προς κάλυψιν τών δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας τ0ϋ£τους 
δια τήν περίοδον ταύτη ν. τοΰ λήγοντος 

τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1974. 

3 . Τό ύπό τοΰ άρθρον 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- εΐοΐκίοσις 
κευθεΐσα πίστωσις δι,ά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναψε- τωνοεπτανηθη 
ρομένους είς τά έν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή σοι^νων 

υπερβαίνον τό είς εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον "^°£"' 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθη και δαπανηθη δια τάς έν τω κεφα-
λαίω και &ρβρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένσς 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 
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ΠΙΝΑί 

Δ,απάναι Αναπτύξεως 

•Αρ. Κεφάλαιον Άρ. "Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

4Α 

Ι7& 

Γεωργία 

'Ανάπτυξις Όδι
κσΰ Δικτύου 

62 Βελτιωμένοι Πιστο
ποιημένοι Σπόροι 
δι' 'Εγχώρκ>ν Πω 
λησιν. 

Όδσς 'Αοτρομερίτοϋ 
Κάρβουνα. 

ΌΑικόν . . 

264,000 

6QJQ0Q 

024,000 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων αναγκαίων διά 
τήν άγοράν, καβαρισμόν και 
πωλησιν εις τους γεωργούς 
βελτιωμένων πιστοποιημένων 
σπόρων σιτηρών ύπό τοΰ 
Τμήματος Γεωργίας διαρ
κοΰντοςτοΰ τρέχοντος έτους. 

Διάθεατς έτππροσβέτων 
χρημάτων διά την. πληρώ
μην,, εντός του τρέχοντος 
έταιις, αποζημιώσεων δι* 
άπαλλοτριωθείσας εϊς το 
παρελθόν γαίας εν σχέσει 
πρδς την βελτίωσιν της 
σδοΰ Άστρομερίτου-Καρβου-

Έτυπώθη έν τώ 'Γυττογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


