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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Τ αμεΐον Αναπτύξεως)
Νόμος (Άρ. 2) του 1968, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον ε φημε 
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 39 του 1968
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ
ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ
ΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑ
ΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ.
ΠροοΙμιον.

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή ττρόβλε ψις διά τάς ε κ των δαπανών της
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια το έτος τό λήγον τήν 31 ην Δε κε μ
βρίου -\4β8, δι* άς δε ν έχε ι ήδη γίνε ι πρόβλε ψις διά νόμου ή δε ν θά γίνη,
μετά ταΰτα τοιαύτη ύφ* οιουδήποτε νόμου.
Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζε ι ώς ακολούθως :

Συνοπτικός
τίτλος.

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό πε ρί Ειδικε ύσε ως
Συμπληρωματικής Πιστώσε ως (Ταμε ΐον Αναπτύξε ως) Νόμος ("Αρ. 2)
του 1968.

"Εγκρισις
πληρωμής
έκτοΟ
Ταμείου
Αναπτύξεως

2. "Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς
είδικευθεΐσαι πιστώσε ις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα με τά
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν αυτήν χρήσιν,
εγκρίνεται δπως πληρωθή ε κ του Ταμε ίου "Αναπτύξε ως τής Δημοκρα
τίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγοντος τήν
τριακοστήν πρώτην Δε κε μβρίου 1968, ποσόν μή υπε ρβαίνον τάς
έξήκοντα ε ννέα χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν πε ρίοδον ταύτην.

ποσοΟ

£69.000
δια την
χρήσιν τοΰ
έτους τοΰ
λήγοντος
την 31 ην
Δεκεμβρίου
1968.
ΕΙδίκευσις
των δοπτανη
θησομένων
ποσών.
ΠΙναξ.

3. Τό υπό τοΰ άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγε ίται ώς ε ίδι
κευθεϊσα πίστωσις διά τάς υπηρε σίας και τους σκοπούς τους αναφε 
ρομένους ε ίς τό ε ν τω Πίνακι κε φάλαιον καΐ άρθρον καί ποσόν μή
υπερβαίνον τό ε ϊς τό κε φάλαιον καί άρθρον τοΰτο άναφε ρόμε νον ποσόν
δύναται νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τω κε φαλαίω καί
αρθρω τούτω αναφε ρόμε νος καί ε ίδικώς καθοριζόμε νος υπηρε σίας
καί σκοπούς.
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ΠΙΝΑ]
Δαπάναι 'Αναπτύξεως
Σκοπός

Αρ.

Ι3Δ

Κεφάλαιον

Τουρισμός.

Άρ.

12

"Αρθρον

^.ενοδοχεΐον «Χίλτον»

Ποσόν

69,000

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά την καταβολήν τοϋ
υπολοίπου συνολικού ποσοϋ
£120,000 το όποιον θά παραχωρηθή είς τήν Κυπριακήν
Έταιρείαν Τουριστικής ' Α ν α 
πτύξεως Λ τ δ . διά 120,000
μετοχάς της 'Εταιρείας αύτης
άγορασθησομένας ύπό της
Κυβερνήσεως.

£69,000

Έτυπώθη έν τφ τυπογραφβΐφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

