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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 7) του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επί-

σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 69 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΊΝΟΝΤΟς ΤΑς ΤΡΙΑΚΟςΙΑς ΚΑΙ ΕΝΕΝΗ
ΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗ
ΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ 
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙ'ΛΓΑ Ε'ΝΝΕΑΚΟΣΙΑ 
ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία η πρόδλεψις διά τας εκ των δαπα Προοίμιον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον την 
31ην Δεκεμβρίου, 1983, δι* ας δεν έχει γίνει πρόδλεψις διά νόμου 
ή δεν θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υφ* οιουδήποτε Νόμου. 

Η Βουίλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόιμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Ειδικεύ- Συνοπτικός 

σεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
(Αρ. 7) του 1983. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως Έγκριση 
ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηψισθώσι νομίμως ως τοιαύτα ι διά την *κτου 

αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Τα- ΐο^Γου0110" 
μείου Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιμοττοιηθή διά την Αναπτύξεως 
χρήσυν του έτους του λήγοντος την τριακαστήν πρώτην Δεκεμβρίου, ποσού 

1983, ποσόν μη υπερβαίνον τας τριακοσίας ενενήκοντα οκτώ χιλιάδας s
£f98,755 

επτακοσίας πεντήκοντα πέντε λίρας προς κάλυψιν των δοτπανών της χρήσ^του 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά την περίοδον ταύτην. έτους του 

λήγοντος 
την31ην 
Δεκεμβρίου, 
1983. 

3. Το υπό του 'Αρθρου 2 χορηγούμενσν ποσόν χορηγείται ως Ειδίκευσις 
^δικευθεΐσα πίστωσις. διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους Υ™ 6ofTavTi
α^αφεροιμένους εις το εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν 2 2 1 . v c w 

μή '^ερδα ίνον το εις το κεψάλαιον και άρθρον τούτο αναφερό πίνας. 
μενονί^Ερσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω 
κεφαλα|ρί) και άρβρω τούτω αναφερσμένας και ειδικώς καθοριζόμε
νος υπτΡίξίίας καΐ;ατκοποός: 
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Αρ. 

02.02Δ 

Δαπάνα ι Αναπτύξεως 

Κεφάλα.ιον 

Ανάπτυξις Υδάτων-
Άρδευσις, 
Αποχέτεύσις και 
Υδατοφράκται 

Αρ. 

846 

Άρθρον 

Μείζονα Υδατικά 
'Εργα Νοτίου 
Αγωγού 

Ολικόν .. £ 

Ποσόν 

£ 
398,755 

398,755 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διό την κάλυψιν 
των δαπανών διά την εγκα
τάστασιν μέρους των τμημά
των του Νοτίου Αγωγού 
εντός του 1983. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


