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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) 
Νόμος ('Αρ. 7) τομ 1970, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημογ εφημε
ρίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τφ "Αρθρω $2 το5 Σμντάγματος. 

'Αριθμός 43 τοΟ 1970 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠίΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ
ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ 
ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ
ΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑ
ΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή ττρόβλεψις διά τάς έκ των δαπανών τής Προοίμιον. 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τό ί τος τό λήγον τήν 31 ην Δεκεμ
βρίου 1970, οι* ας δέν έχει γίνει ττρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά γίνη 
μετά ταΟτα τοιαύτη όφ* οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως ΣυνρπτικΛς 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος ("Αρ. 7) τίτλος. 
τοΟ 1970. 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών ίίτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθείσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ λογαριασμοΟ Ταμείου 'Αναπτύξεως τής 
Δημοκρατίας καΐ χρησιμρποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ 2τους τοΟ λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1970, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών 
τής Κυβερνήσεως Trie Αημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό ΰπό του άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ώς είδι-
κευθεΐσα πίστωσις οιά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους άναφερο-
ένους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον καΙ ποσόν μή 
περβαϊνον τό είς τό κεφάλαιον καΐ δρθρον τοΟτο άναφερό μενον ποσόν 

δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καΐ 
αρθρω τούτω αναφερόμενος καΐ είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
καΐ σκοπούς. 

"Εγκρ ισ ι ς 
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Ταμε ίου 
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ποσοΟ 
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Δαπάναι "Αναπτύξεως 

•Αρ. 

Ι8Δ 

Κεφάλαιον 

'Αερολιμένες 

| "Αρ. | "Αρθρον 

3(0 Διεθνής Άερολ ιμήν 
Λευκωσίας—Έπέ
κτασις καΐ Φω
τισμός Κυρίου 
Διαύλου. 

Ό λ ι κ ό ν 

Ποσόν 

£ 
250,000 

£250,000 

Δ ιάθεσις επιπρόσθετων χρη 
μάτων διά τήν άνοράν Ιδιω
τικής γής αναγκαίας διά έττέ
κτασιν τοϋ κυρίου διαύλου 
προσγειώσεως καΐ άπογειώ
σεως αεροσκαφών είς τόν 
Διεθνή 'Αερολιμένα Λευκω
σίας;. 


