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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματ ικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Άνίχπτύξεως) 
Νόμος (*Αρ. 7) του 1971, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημε
ρ ίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τ φ "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος . 

"Αριθμός 48 του 1971 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
- ΥΠΕΡΒΑ1ΝΟΝΤΟΣ Τ Α Σ ΟΓΔΟΗ ΚΟΝΤΑ ΔΥΟ Χ Ι Λ Ι Α Δ Α Σ 

Λ Ι Ρ Α Σ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗ-
ΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 31ην ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ ΕΝ-
ΝΕΑΚΟΣΓΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ. 

Ε Π Ε Ι Δ Η καθίσταται α ν α γ κ α ί α ή πρόβλεψις δια τάς έκ των δαπα Προοίμιον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια τό έτος τό λήγον τήν 
31 ην Δεκεμβρίου 1971, δι* α ς δέν £χει γίνει ττρόβλεψις διά νόμοο ή δέν 
θα γίντ) μετά ταΟτα τοιαύτη ύφ* οίουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώ ς ακολούθως: 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώ ς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικές 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος ('Αρ. 7) τίτλος. 
τοΟ J97I. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμους ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώ ς τοιαύται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοϋ Λογαριασμού Ταμείου "Αναπτύξεως 
τής Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους τοϋ 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1971, ποσόν μή υπερβαί
νον τάς όγδοήκοντο δύο χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών 
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό ύπό τοϋ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώ ς είδικεϋ
θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφερομέ
νους είς τά έν τω Πίνακι κεφάλαια καΐ δρθρα καΐ ποσόν μή υπερβαίνον 
τό είς εκαστον κεφάλαιον καΐ άρθρον άναφερόμενον ποσόν δύναται νά 
χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καΐ αρθρω τούτω 
αναφερόμενος καί είδικώς καθοριζομένας υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

Εγκριαις 
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νωνικοί Ασφα
λίσεις. 
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ΐενοδοχείον 
«Χίλτον». 

Ίνστιτούτον 'Εκπαι
δεύσεως Προσω
πικού Ξενοδοχείων 
καί 'Επισιτιστικής 
Βιομηχανίας— Άνέ
γερσις Κτιρίων. 

Όλικόν 

£ 
2,000 

80.000 

£82,000 

Διάθεσις χρημάτων διά τήν 
ύπό τής Κυβερνήσεως άγό
ράν, είς τήν όνομαστικήν 
αυτών άξίαν, ώρισμένων με
τοχών, κατεχομένων ύπό 
Ιδιωτών, τής Δημοσίας Εται
ρείας τού έν Λευκωσία Ξενο
δοχείου «Χίλτον». 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν συνέχισιν 
τών εργασιών διά τήν άνέ
γερσιν τών κτιρίων τού Ινστι
τούτου 'Εκπαιδεύσεως Προ
σωπικοΟ Ξενοδοχείων καί 
'Επισιτιστικής Βιομηχανίας 
διαρκούντος τοΟ τρέχοντος 
έτους. 


