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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικαΐ Δαπάναι 

Άρ. | Κεφάλαιον | 'Αρ. | "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

59Α 

59Α 

Διάφορα 

Διάφορα 

6 

25 

Φιλοξενία 

ΝαΟλοι και Ά λ λ α 
"Εξοδα διά Συνέ
δρια, "Αττοστολάς 
καΐ 'Αδείας έττί 
Καβήκοντι είς το 
Έξωτερικόν. 

Όλικόν 

£ 
10.000 

30.000 

£40.000 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη -
μάτων διά την άντιμετώπισιν 
τών ηΰξημένων δαπανών διά 
Φιλοξενίαν διαρκοΟντος τοΟ 
τρέχοντος έτους. 

Διάθεσιςεπιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τών ηΰξημένων δαπανών διά 
Ναύλους καΐ άλλα "Εξοδα διά 
Συνέδρια, Άποστολάς καΐ 
'Αδείας επί Καθήκοντι είς τό 
Έξωτερικόν διαρκοΟντος τοϋ 
τρέχοντος Ετους. 

Ό περί ΕΙδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον 'Αναπτύξεως) 
Νόμος (Άρ. 10) του 1971 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα 
τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τ(τλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοΟ λογα-

ριασμοΟ 
Ταμείου 
'Αναπτύξεως 
ποσοΟ 
£86,100 διά 
τήν χρήσιν 
το0 6τους 
τοΟ λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1971. 
ΕΙδίκευσις 
τωνοβπανηθη-

αομενων 
ποσών. 
πίνας. 

'Αριθμός 61 του 1971 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔ ΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΊΝΟΝΤΟς Τ Α ς ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΕΞ ΧΙΛΙΆΔΑς 
ΕΚΑΤΟΝ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 
ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜ
ΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΕΝΟΣ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία Λ πρόβλεψις διά τάς έκ τών δαπανών 
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τό έτος, τό λήγον τήν 31ην 
Δεκεμβρίου 1971, δι* άς δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά 
γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύφ* οίουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον 'Αναπτύξεως) Νόμος 
(Άρ. 10) του 1971. 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηΦίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή ατινα 
μετά ταΟτα δυνατόν νά ψηΦισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν αυ
τήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθη έκ τοΟ λογαριασμοΟ Ταμείου 
Αναπτύξεως της Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθη διά τήν χρήσιν 
τοΟ Ετους τοΟ λήγοντος τήν τριακοστή ν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1971, 
ποσόν μή υπερβαίνον τάς όγδοήκοντα £ξ χιλιάδας εκατόν λίρας προς 
κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν 
περίοδον ταύτην. 

3 . Τό Οπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστώσις διά τάς υπηρεσίας κάΙ τους σκοπούς τους άνοόΦε
ρομένους εϊς το έν τφ Πίνακι κεφάλαιον καί άρθρον κοά ποσόν μΐ| 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καί άρθρον τούτο άναφερόμενον 
ποσόν δύνατοα. νά χρησιμοποιηθώ καί δαπανηθτϊ διά τάς έν χφ κεΦα
λαίφ καί αρθρφ τούτω άνοοφερομένας καί ειδικώς κ< " 
υπηρεσίας κσΛ σκοπούς. 



m 
ΠΙΝΑΞ 

"Αρ. 

Ι6Δ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον 

Άνάπτυξις Όδικοϋ 
Δικτύου. 

•Αρ. 

57 

"Αρθρον 

Άσφάλτωσις Όδών 
Προσπελάσεως άττό 
Χωρία μέχρι τών 
Κυρίων Όδών. 

Όλικόν 

Ποσόν 

£ 

86,100 

£86.100 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά την άσφάλτωσιν 
διαφόρων όδών προσπελά
σεως άπό χωρία μέχρι τών 
κυρίων όδών διαρκοϋντός τοΰ 
τρέχοντος έτους. 

Έτυπώθΐ) έν «φ Τυπογραφείο τί}ς Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


