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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος 
(Αρ. 58) του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 240 του 1987 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ-
ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ-
ΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις διά 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. 58) 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 πρώτην Δεκεμβρίου, 1987 ποσόν μη υπερβαίνον τας 
εξήκοντα χιλιάδας 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 το εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μη 
υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφερόμενον ποσόν 
δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω κεφαλαίο) και 
άρθρω τούτω αναφερόμενος 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 
τους ενασκούντας έλεγχόν επί των κονδυλίων εκ των οποίων χορηγείται 
η ειδικευθείσα πίστωσις καθώς επίσης παν έτερον πρόσωπον ιεραρχικώς 
προϊστάμενον τούτων. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκρισις πλη

ρωμής εκ του 
λογαριασμού 
Ταμείου Ανα

πτύξεως ποσού 
£60,000 διά 
την χρήσιν του 
έτους του 
λήγοντος την 
3Ιην Δεκεμ

βρίου, 1987. 
Ειδίκευσις των 
δαπανηθησο
μένων ποσών. 
Πίναξ. 
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ΠΙΝΑ: 

Δαπάναι Αναπτύξεως 

Αρ. Κεφάλαιον Αρ. Άρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

23.18Δ Αγροτική Ανάπτυ

ξις—Ενοποιημένα 
Σχέδια Αγροτικής 
Αναπτύξεως. 

|Ενοποιημένον Σχέ

διον Αγροτικής 
Αναπτύξεως Κρα

σοχωρίων Λεμε

σού/Πάφου. 

£ 
60,000 Διάθεσις των αναγκαίων πι

στώσεων προς κάλυψιν της 
δαπάνης διά την άμεσην 
έναρξιν της εκτελέσεως του 
Μέρους Ι του έργου Μετα

φοράς Νερού από τον «Μέσα 
Ποταμόν» διά την άρδευσιν 
αμπελώνων σουλτανίνης εις 
τα χωρία Λάνια και Δωρό. 
Επιπρόσθετον ποσόν ύψους 
£64,000 θα παραχωρηθή υπό 
των Δανειστικών Επιτρόπων. 

Ολικόν . . £60,000 


