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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 3) του 1984 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επί-

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

Αριθμός 29 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΈΡΒΑΙίΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ Ε'ΚΑΤΟ'Ν ιΕΝΕΝίΗΚΟ'ΝΤΑ ΧΙΛΙΑ-
ΔΑΣ ΛΙΡΑ'Σ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡιΗΣ US ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΆΗΓΟΝΤιΟ'Σ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΙΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙ ΑΙΑ ΕΙΝΝΕΑΚΟΣ ΙΑ ΟιΓΔΟΗΚΟΝΤΑ Τ.ΕΣ-

. ΣΑΡΑ. 
Επειδή καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις διά τας εκ των δαπα- Προοίμιον. 

νών της Κυβερνήσεως της Δηιμοκρατίας διά το έτος το λήγον την 
31ην Δεκεμβρίου, 1984, δι' 'άς δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νό'μου 
ή δεν θα γίνη μετά ταύτα υφ' οιουδήποτε Νόμου. 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
■ 1. Ο παρών 'Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Ειδι'κεύ- Συνοπτικός 
σεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
(Αρ. 3) του 1984. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ή'δη νοιμίμως ως Έγκρισις 
ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφίσθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την ε κ τ ο υ 

/ /. / / Λ λ ' ·\ ' τ - , λογαριασμού 
αυτήν χρήσιν, 'εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Τα- Τ ' (OU 
μείου Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την Αναπτύξεως 
χρήσιν του έτους του λήγοντος την τριακσστήν πρώτην Δεκεμβρίου, ποσού 
1984, ποσόν μη υπερβαίνον τας εκατόν ενενήκοντα χιλιάδας λίρας 
προς κάλυψιν των δαπανών της (Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά χρήσιν 
την περίοδον ταύτην. του έτους 

του λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου, 
1984. 

3. Το υπό του Άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως Ειδίκευσις 
εϋδικευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους των o o f I t o : V T i -
αναφερομένους εις το εν τω Πίνακι κεφάλαιο·^ και άρθρον και ^^ν

ναν 

ποσόν μη υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφε- Πίναξ. 
ρόμενον ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν 
τω κεφαλαίω και άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς καθορι-
ζομένας υπηρεσίας και σκοπούς. 

£190 ,000 
διά την 
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Δαπάναι Αναπτύξεως 

Αρ. 

02.02Δ 

Κεφάλαιον 

Ανάπτυξις Υδά
των—'Αρδευσις, 
Αποχέτευσις και 
Υδατοφράκται. 

Αρ. 

841 

Άρθρον 

f Μείζονα Υδατικά 
Έργα Πάφου. 

Ολικόν 

Ποσόν 

£ 
190,000 

190,000 
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Διάθεσις 
σεων διά 
δαπάνης 
αναγκαίων 

Σκοποί 

προσθέτων πιστω

τή ν κάλυψιν 
κατασκευής 

έργων διά 

της 
των 
την 

ένταξιν 1,000 σκαλών γης της 
περιοχής του χωρίου Ανα
ρίτα εις το Μεγάλον Αρδευ
τικών Έργον Πάφου. 


