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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 13) του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επί

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

Ι Αριθμός 75 του 1985 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙιΔΙιΚΕΥΣιΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑ Σ ΒΝιΕΝΗ ΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΑ Σ 
ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗ-
ΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΒΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝιΕΛΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΜΠΓΑ ΠΕΝΤΕ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις διά πας εκ των δαπτα- Προοίμιο», 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια το έτος το λήγον την 
31 ην Δεκεμβρίου, 1985, δι* ας δεν έχει γίινει πράβλεψις δια νόμου 
ή δεν θα νίνη μετά ταύτα τοιαύτη υφ* οιουδήποτε Νόμου. 

Η Βουλή τον ΑιντυίΓροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο -παρών Νόμος δύναται να αναφέρηιται ως ο περί Ειδικεύ- Sovom«**q 

σεως Συμπληρωματικής Πυστώαεως (Ταμείον ΑΛ/απτύξ)εως) Νόμος τ1τλος· 
(Αρ. 13) του 11985. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθηοαν ήβη νομίμως ως Έγκρισις 
ειΐδιικευθείσαι πυστώσεις δια την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα -πληρωμή? 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τσιαύται δια την f ^ ^ j ^ 
αυτήν χρήσυν, ετ/κρίνειται όπως πληρωθή βκ του λογαριασμού Τα- Ταμείου 
μείου Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρηοϋμοποιηθή διά την Αναπτύξεως 
χρήσυν του έτους του λέγοντος ιτην τροκοατήν πρώτην Δεκεμβρίου, ^I^L-, 
1985, ποσόν μη υπερβαίνον τας ενενήκοντα πέντε χιλιάδας λίρας δ ι ά 1^, 
προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά χρήσιντου 
την περίοδον ταύτη ν. έτους του 

λήγοντος 
την31ην 
Δεκεμβρίου, 
1985. 

3. Το υπό του Άρθρου 2 χορηιγούμενον ποσόν χορηγείται ως ΕΛίχευσις 
ειδιίκευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους «w60™»^* 
ανα<ρεραμένους εις το εν τω Τϊίνακι κειφάλαιον και άρθρον και S2l.VGW 

ποσόν μη υπερβαίνον το εις το κεφάλαυον και άρθρον τούτο ανα- Πίναξ. 
φερόμενσν ποσόν δύναται να χρηστιμοποιηθή και υαιιανηιΟή διά τας 
εν τ ω κεφαλαίω και άρθρω τούτω αναφεραμένας και ειδικώς κα· 
θοριζομένας υπηρεσίας και σκοπούς, 
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Αρ. 

02.02Δ 

Δαπάναι Αναπτύξεως 
Κεφάλαιον 

Ανάτττυξις 
Υδάτων— 
Άρδευσις, 
Αποχέτευσις και 
Υδατοφράκται. 

Αρ. 

841 

Άρθρον 

ίΜείζονα Υδατικά 
Έργα Πάφου. 

Ολικόν . . £ 

Ποσόν 

£ 
95,000 

95,000 

Σκοποί 

Διάθεσις χρημάτων ανα
καίων διά την κάλυψιν εκκρε
μών υποχρεώσεων αι οποίαι 
απορρέουν από την κατα
σκευήν του Μεγάλου Υδατι
κού Έργου Πάφου. 


