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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 12) του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επί-

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

ίΑριίθμός 67 του 1985 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙιΔΙΚΈΥΣιΕΩΣ ΠΙ 'ΣΤΩΣ ιΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

.ΥΠΕΡΒΆΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑ Σ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑ-
Δ Α Σ Λ Ι Ρ Α Σ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία η ττρόβλΕψις διά ιτας ΒΚ των δαπια- Πραοίμιον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον την 
31ην Δεκεμβρίου, 1985, δι* ας δεν έχει γίνει πρόδλεψις δια νόμου 
ή δεν θα γίνη 'μετά ταύτα τοιαύτη οφ* οιουδήποτε Νόμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναψερηιται ως ο περί Ειδικεύ

σεως Συμπληρωματυκής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος 
(Αρ. 12) του 1985. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως 
ειδιίκευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή βκ του λογαριασμού Τα
μείου Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την 
χρήσιν του έτους του λήγοντος την τρυακαατήν πρώτη ν Δεκεμβρίου, 
1985, ποσόν μη υπερβαίνον τας εκατόν πεντήκοντα χιλιάδας λίρας 
προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά 
την περίοδον ταύτη ν. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκρισις 
πληρωμής 
εκ του λο
γαριασμού 
Ταμείου 
Ανατπύξεως 
ποσού 
£150,00.0 
διά την 
χρήσιν του 
έτους του 
λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου, 
1985. 

3. Το υπό του Άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως Ειδίκευσις 
εϋδιικευθείσα πίστωσις διά τας·«πηρεσίας και τους σκοπούς τους των δοιποιν,ι
αναφερσμένσυς εις το εν τω Πινάκι κεφάλαιον και άρθρον και ^ών™ 
ποσόν μη υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο ανα ΓΚναζ. 
φερόμενσν ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαακ»ντ|)θή διά τκχς 
εν τω κεφαλαίω και άρθρω τούτω αναφεροιμένας και ειδικώς κα
θοριζαμενας 'υπηρεσίας και σκοπούς. 
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Αρ. 

22.83Δ 

Δαττάναι Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον 

Υγε ία—Άλλα 
Σχέδια και 
Έργα—Νέον 
Νοσοκομείον 
Λάρνακος. 

Αρ. 

813 

Άρθρον 

Οικοδομικά Έργα 

Ολικόν . . £ 

Ποσόν 

£ 
150,033 

150,000 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά την κά\υψιν απαι
τήσεων εργολάβων σχετ ικά 
με το Νέον Νοσοκομείον 
Λάρνακος. 


