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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 9) του 1984 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επί-

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

Αριθμός 74 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑ Σ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ-
ΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΓΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑίΚΟΣ ΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α 
Επειδή καθίσταται αναγκαίια ηι πρόδλεψις διά τας εκ των δοοπανών Προοίμιον. 

της Κυβερνήσεως της Δηΐμσκρατί'ας διά το έτος το λήγσν την 31ην 
Δεκεμβρίου, 1984, δι' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις δια νόμου ή δεν 
θα γινη μετά ταύτα τοιαύτη υφ' οιουδήποτε Νόμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο πάρων Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος τ1τλ°ζ· 
(Αρ. 9) του 1984. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινκχ εψηφίσθησαν ήδηι νσμβμως ως Έγκρισις 
ειδικευθείΐσαι πιστώσεις δια την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμής 
μειτα ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τουαύτιαι διά τηιν βκΤουλ°Υα
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Τα Ταμείου 
με ίου Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησίίμοποιηθή διά την Αναπτύξεως 
χρήσιν του έτους του λήγοντος την τιριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, ""κ*700 

1984 ποσόν μη υπερβαίνον τας τριακοσίας δεκαοκτώ χιλιάδας f̂ 18^000 

λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρα χρήσιν 
τίας διά την περίοδον ταύτην. TOO έτους 

του λήγοντος 
τηιν31ην 
Δεκεμβρίου, 
1984. 

3. Το υπό του 'Αρθρου 2 χορηγούιμενον ποσόν χορηγείται ως Ειδίχευσις 
ειδικευθείσα πίατωσις διά τας υπηρεσίίας και τους σκοπούς τους των δαπάνη· 
αναφερομένους εις το εν τχο Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον κιαι ποσόν f?ô fVC0V 

μη υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφερόμενον πίναξ. 
ποισόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω κεφα
λαίο και άρθρω τούτω αναφερσμένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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Αρ. 

21Δ 

Δαπάναι Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον 

Πολεοδομία και 
Οίκησις. 

Αρ. 

867 

Άρθρον 

Σχέδια Πολεοδομίας 

Ολικόν 

Ποσόν 

£ 
318,000 

318,000 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων αναγκαίων διά την 
συνέχισιν των εργασιών 
βελτιώσεως της Λεωφόρου 
Στροβόλου (μέχρι της δια
σταυρώσεως Αλεξανδρουπό
λεωςΠύθωνος) κατά το 
τρέχον έτος. 
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Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


