
E.E. Παρ. Ι(Π) 
Αρ. 2753, 27.11.92 

1277 Ν. 72(Π)/92 

@ περί Είδιίέ&ίεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείο Αναπτύξεως) Νόμος 
(Αρ. 9) fdu Ϊ992 εκδίδεται μ£ δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα μ*£ fa ' Aftipo 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 72(11) του 1992 
ΝΟΜΟΙ ΪΪΕΙΡΪ Ι1ΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΙΡΕΣ ΠΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕ
ΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ 

ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της 
Κϋβ§§ντ]6έ«ς ττ|ξ Δημοκρατίας για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμ
βρίου, 199/ γ& τίς οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη με νόμο ή δε θα 
γίνει τέτοια αργότερα με οποιοδήποτε Νόμο. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
i« 0 Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικεύσεως Συμπλη

ρωματική Πίστάβέως (Ταμείο Αναπτύξεως) Νόμος (Αρ. 9) του 1992. 
2. Επιπρόσθετα από fa ποσά που έχουν ήδη ψηφιστεί νόμιμα ως 

ειδικευμένες πιστώσεις για τη χρήση της Δημοκρατίας ή που δυνατόν να 
ψηφισθούν αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται 
όπως πληρωθεί από το ,· λογαριασμό του Ταμείου Αναπτύξεως της 
Δημοκρατίας και διατεθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις 
τριάντα μία Δεκεμβρίου, 1992 ποσό που δεν υπερβαίνει το ένα 
εκατομμύριο και τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες λίρες για κάλυψη των 
δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας για την περίοδο αυτή. 

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη 
πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο και στα άρθρα του Πίνακα και ποσό που δεν υπερβαίνει το 
ποσό που αναφέρεται στο κεφάλαιο και κάθε άρθρο αυτό δύναται να 
χρησιμοποιηθεί και να δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς 
που αναφέρονται και ειδικά καθορίζονται στο κεφάλαιο και κάθε άρθρο. 

Προοίμιο. 

Συνοκηκός 
τίτλος. 

Έγκριση χλη-
ρωμής αχό. το 
λογαριασμό 
του Ταμείου 
Αναχτυξεας 
κοσού 
£1.470.000 γιο 
τη χρήση τον 
έτους κου 
λήγει στις 
31 Δεκεμβρίου, 
1992. 
Ειδίκευση 
ταιν κοσών 
κου θα 
οακανηθουν. 
Πίνακας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 3) 

Δαπάνες Αναπτύξεως 

Κεφάλαιο Άρθρο Ποσό 
Σκοποί 

63Δ Ανάπτυξη Οδικού 01.821 
Δικτύου—Οδικές 
Αρτηρίες 

Νέος Δρόμος Λευκωσίας— 
Λεμεσού 

£ 
300.000 

63Δ Ανάπτυξη Οδικού 18.837 Δρόμος Κακοπετριάς — 
Δικτύου—Τέταρτο Αγίου Νικολάου—Παινγουτ 
Σχέδιο Οδικής 
Αναπτύξεως 

120.000 

63Δ Ανάπτυξη Οδικού 32.837 
Δικτύου— Σχέδιο 
Αναπτύξεως Το
μέα Μεταφορών 

Παρακαμπτήριος 
Λάρνακας — Τμήμα Αρα
δίππου—Αερολιμένας 
Λάρνακας 

1.000.000 

63Δ Ανάπτυξη Οδικού 97.247 Βελτίωση και Συντήρηση 
Δικτύου—Αποκα Υφιστάμενων Δρόμων 
τάσταση και 
Βελτιώσεις 

20.000 

30.000 

£1.470.000 

Διάθεση των αναγκαίων 
πρόσθετων πιστώσεων  για. 
τη συνέχιση των εργασιών 
συντήρησης / ενδυνάμωσης 
του τμήματος του αυτοκινη
τόδρομου Λευκωσίας—Λεμε
σού από τον κόμβο Αγίας 
Βαρβάρας μέχρι τον κόμβο 
Παρεκκλησιάς. 

Διάθεση των αναγκαίων 
πρόσθετων πιστώσεων για 
τη συνέχιση των χωμα
τουργικών εργασιών στο 
δρόμο Κακοπετριάς—Αγίου 
Νικολάου—Παινγουτ. 

Διάθεση των αναγκαίων 
προσθέτων πιστώσεων για 
την κατασκευή του κόμβου 
Ριζοελιάς και προσβάσεων 
και την κατασκευή του 
κόμβου Καλού Χωριού και 
προσβάσεων του παρακαμ
τήριου Λάρνακας—Τμήμα 
Αραδίππου και Αερολιμένα 
Λάρνακας. 

Διάθεση των αναγκαίων 
πρόσθετων πιστώσεων για 
την— 
(α) Έναρξη των εργασιών 

κατασκευής νέας γέ
φυρας στην είσοδο του 
χωριού Μένοικο. 

(β) Έναρξη των εργασιών 
ασφαλτόστρωσης υφι
στάμενου Χωματόδρο
μου από την Αλάμπρα 
μέχρι τη συμβολή του 
με το δρόμο Δαλιού— 
Λυμπιών. 


