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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος 
(Αρ. 46) του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 225 του 1987 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ-

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΑΣ, 
ΕΠΤΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ-
ΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις δια τας εκ των δαπανών 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον την 31ην 
Δεκεμβρίου, 1987, δι' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δεν θα 
γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υφ' οιουδήποτε Νόμου. 

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

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος (Αρ. 46) του 
1987. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως 
ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα μετά 
ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Ταμείου Αναπτύξεως της 
Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν του έτους του λήγοντος 
την τριακοστήν πρώτη ν Δεκεμβρίου, 1987 ποσόν μη υπερβαίνον τας 
εκατόν ογδοήκοντα πέντε χιλιάδας, επτακοσίας και εβδομήκοντα δύο 
λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας 
διά την περίοδον ταύτην. 

3.—(1) Το υπό του Άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως 
ειδικευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εις τα εν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μη 
υπερβαίνον το εις έκαστον κεφάλαιον και άρθρον αναφερόμενον ποσόν 
δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν εκάστω κεφαλαίω 
και άρθρω αναφερομένας και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας και 
σκοπούς. 

(2) Η χορηγούμενη πίστωσις θα χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά 
τους εν τω Πίνακι καθοριζόμενους σκοπούς και διά την χρονικήν 
περίοδον την λήγουσαν την 31ην Δεκεμβρίου 1987. 

(3) Οιαδήποτε αδικαιολόγητος καθυστέρησις εκτελέσεως, εντός της 
τιθεμένης ως ανωτέρω χρονικής περιόδου, του διά της εξειδικευομένης 
πιστώσεως χρηματοδοτούμενου έργου, η οποία οφείλεται εις πράξιν ή 
παράλειψιν δημοσίου λειτουργού, ισοδυναμεί προς παράβασιν των 
καθηκόντων ή υποχρεώσεων του και ο λειτουργός αυτός υπόκειται εις 
πειθαρχικήν δίωξιν συμφώνως προς τας διατάξεις του εκάστοτε 
ισχύοντος περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου. 

(4) Εάν η ως προείρηται καθυστέρησις συνεπάγεται αύξησιν του 
κόστους εκτελέσεως του νυν χρηματοδοτούμενου έργου, πάσα ως εκ του 
γεγονότος τούτου προκύπτουσα πρόσθετος δαπάνη βαρύνει προσωπικώς 
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τους ενασκούντας έλεγχον επί των κονδυλίων εκ των οποίων χορηγείται 
η ειδικευθείσα πίστωσνς καθώς επίσης παν έτερον πρόσωπον ιεραρχικός 
προϊστάμενον τούτων. 

ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι Αναπτύξεως 

Αρ. Κεφάλαιον Αρ. 'Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

15.02Δ Αρχαιότητες— 876 Αναστήλωσις και 
Αρχαία Μνημεία. Αποκατάστασις 

Αρχαίων Μνη

μείων. 

17.13Δ Ανάπτυξις Οδικού 821 Οδός Αεμεσού— 
Δικτύου—Οδικαί Σαϊττά. 
Αρτηρίαι. 

£ 
10,000 

9,517 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη

μάτων διά την κάλυψιν της 
δαπάνης επισκευής του Προ

μαχώνος Flatro εις την Ενο

ρίαν Αγίου Κασιανού εις 
Λευκωσίαν. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη

μάτων διά την κάλυψιν των 
ακολούθων δαπανών εν σχέσει 
με την βελτίωσιν της οδού 
Λεμεσού—Σαϊττά: 

(α) Αποζημιώσεις δι* 
απαλλοτριώσεις £9,017 

(β) Εδαφολογικοί 
Έρευναι . . 500 

£9,517 

17.38Δ Ανάπτυξις Οδικού 822 Βελτίωσις Οδού 
Δικτύου—Χωριτι Γουρρίου—Φικάρ

καί Οδοί. δου. 

17.60Δ Ανάπτυξις Οδικού 822 Οδός Μαλλιάς— 
Δικτύου—Χωριτι ' Αρσους—Αγίου 
καί Οδοί. Νικολάου. 

17.98Δ Ανάπτυξις Οδικού 
Δικτύου—Απαλ

λοτριώσεις. 

801 Απαλλοτρίωσις Γης 
δι' Αποπερατω' 
θέντα Σχέδια. 

42,255 Διάθεσις επιπρόσθετων χρη

μάτων διά την κάλυψιν της 
δαπάνης συμπληρώσεως των 
εργασιών βελτιώσεως της οδού 
Γουρρίου—Φικάρδου (Ποσόν 
£48,255 αποτελεί επαναψήφι

σιν). 
64,000 Διάθεσις μέρους του αδα

πάνητου υπολοίπου αντιστοί

χου κονδυλίου του Προϋπο

λογισμού Αναπτύξεως του 
1986 διά την συμπλήρωσιν 
των εργασιών ολοκλήρου του 
τμήματος Π.Β—68 της οδού 
Μαλλιάς — Άρσους — Αγίου 
Νικολάου. 

60,000 Διάθεσις επιπρόσθετων χρη

μάτων διά την καταβολήν 
αποζημιώσεων διά Απαλλο

τριώσεις γης δι* αποπερατω

θεντα οδικά σχέδια μέχρι 
τέλους του τρέχοντος έτους. 

Ολικόν . . . . £185,772 


