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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 9) του 1985 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επί-

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

Αριβμός 58 του 1985 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΙΔΙΚΕΎΣΙΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Ν ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΊΝΟΝΤΟς Τ Α ς ΕΞ ΧΙΛ ΙΆΔΑς ΚΑΙ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ 
ΕΝΝΕΑ ΛΙΡΑΣ Δ Ι Α ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 
ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΜ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜ
ΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Χ Ι Λ Ι Α ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις διά τας εκ των δαπα προοίμιον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δηιμοκροοτίιας διά το έτος το λήγον την 
31 ην Δεκεμβρίου, 1985, δι' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις δια νόμου 
ή δεν θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υφ' οιουδήποτε Νόμου. 

Η Βουλή τον Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος δύναΐται να αναχρέρηίται ως ο περί Ευδικεύ- Συνο^κός 

σεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Τοομείον Αναπτύξεως) Νόιμος τ1τλ<*· 
(Αρ. 9) του 1985. 

2. Επιπροσθέτως των πασών άτίνα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως Έγκριση 
ειδιικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την £ΚΤουλο ' , 

_i J. ' . \ \ Λ ! % » τ · γαριοκ>μου 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εικ του λογαριαομου Τα ταμ£ΐοο 
με ίου Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιιμσποιηιθή διά την Ανο.τ«όξεως 
χρήσιν του έτους του λήγοντος ιτην τρυακαατήν πρώτην Δεκεμβρίου, ποσού 
1985, ποσόν μη υπερβαίνον τας» εξ χιλιάδας και ογδοήκσντα εννέα ^ά'™ 
λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δηιμοκρα ΧΡήσιντου 
τίας διά την περίοδον ταύτην. έτους του 

λήγοντος 
ττ|ν31ην 
Δεκεμβρίου, 
1985. 

3. Το υπό του Άρθρου 2 χορηγούμιενον ποσόν χορηγείται ως Ει·δΐχευσ»ς 
ειδιικιευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους των οαπκχνη. 
αναφερομένους εις το ©ν τω Πίνακα κε<|>αλαιον και άρθρον και ^^f*™" 
ποοόν ιμη υπερβαίνον το εις το κΕφάλαιον και άρθρον τούτο ανα πίναζ. 
φερόμενον ποσόν δύναιται να χρησιιμοποιηθή και δαπανηθή δϋά τας 
εν τω κιεφαλαίω και άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς κα
θοριζόμενος υπηρεσίας και σκοπούς. 
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Αρ. 

34Δ 

Δαπάναι Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον 

Μη Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
Αποθεματικόν. 

Αρ. 

348 

'Αρθρον 

Μη Προβλεπόμενοι 
Δαπάνα! και 
Αποθεματικόν. 

Ολικόν 

Ποσόν 

ι 
6,089 

6,089 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κατανομή ν 
εις τα Άρθρα 214 «Έξοδα 
Λειτουργίας Γραφείου—Κα
θαριότης Γραφείου» και 215 
«Έξοδα Λειτουργίας Γρα
φείου—Ενοίκια» των διαφό
ρων Κεφαλαίων του Προϋπο
λογισμού Αναπτύξεως 1985 
προς κάλυφιν των ολικών 
συμβατικών υποχρεώσεων 
των κονδυλίων τούτων. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


