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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 11) του 1984 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επί-

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

Αριθμός 87 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

Υ Π Ε Ρ Β Α Ί Ν Ο Ν Τ Ο ς ΤΟ ΕΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΝ ΑΙΑΚΟΣ Ι ΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 
ΤΡ1ΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α . 

Εττειδή καθίσταται αναγκαία ηι πράβλεψις διά τας εκ των δαπανών Προοίμιον. 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον την 31ηιν 
Δεκεμβρίου, 1984, δι* ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά ν&μου ή δεν 
θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υφ' οιουδήποτε Νόμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
L Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος τΙΛθ(:· 
(Αρ. 11) του 1984. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως Έγκρωις 
ειδικευθείααι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την εκτουλ°Ϋα-
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Τα- χ ^ [ ^ 
μείου Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την Αναπτύξεως 
χρήσιν του έτους του λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, ηοσού 

1984 ποσόν μη υπερβαίνον το εν εκατομμύριον διακοσίας τέσσαρα- 5^' '°0° 
κοντά δύο χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνή- χρήσιν 
σεως της Δημοκρατίας διά την περίο'δον ταύτην. του έτους 

του λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου, 
1984. 

3. Το υπό του 'Αρθρου 2 χορηγούιμενον ποσόν χορηγείται ως ΕιδΟκευσις 
ειδικευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους τωνδαπανή-
αναφερομένους εις τα εν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν θ η

σ ^ ν 

μη υπερβαίνον το εις έκαστον κεφάλαίσν και άρθρον αναφερόμενο ν πίναξ. 
ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω κεφα-
λαίω και άρθρω τούτω αναφέρομενας και ειδικώς καθοριζσμένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Αρ. 

02.02Δ 

04.36Δ 

Δαπάναι Αναπτύξεως 

Κεψάλαιον 

Ανάπτυξις Υδά
των—Άρδευσις, 
Αποχέτευσης και 
Υδατοφράκτάϊί 

Γεωργία—Παρα
γωγή Σπόρων. 

Αρ. 

847 

310 

Άρθρον 

|Μείζονα Υδατικά 
Έργα Χρυσοχούς. 

Παραγωγή Πιστοποι
ημένων Σπόρων. 

Ολικόν 

Ποσόν 

£ 
852,000 

390,000 

1,242,000 

— — ι 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την κάλυφιν 
των δαπανών διά την συνέ
χισιν των εργασιών κατα
σκευής του Υδατικού Έργου 
Χρυσοχούς μέχρι τέλους του 
τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων αναγκαίων διάτην 
παραγωγήν Βελτιωμένων 
Πιστοποιημένων Σπόρων 
Σιτηρών υπό του Τμήματος 
Γεωργίας διαρκούντος του 
τρέχοντος έτους. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


