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*0 περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) 
Νόμος (*Αρ. 4) του 1971 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρον 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 35 του 1971 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡί Ε Ι Δ Ί Κ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ Τ Α Σ Ε Ι Κ Ο Σ Ι ΜΙΑΝ 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 ΛΗΓΟΝΤΟΣ 
ΤΗΝ ΤΡ1ΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΧΙΛ ΙΑ Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ Ι Α ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ των δαπα- Προοίμιον! 
νών τής Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια τό έτος το λήγον τήν 
3ll]v Δεκεμβρίου 1971, δι* ας δέν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή 
δέν θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύφ* οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπρόσωπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικό». 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
(Άρ. 4) του 1971. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών αιινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή άτινα μετά 
ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ λογαριασμού Ταμείου "Ανα
πτύξεως τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθη διά τήν χρήσιν του 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1971, ποσόν 
μή υπερβαίνον τάς είκοσι μίαν χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των δα
πανών τής Κυδερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτηκ 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοΰ λο

γαριασμού 
Ταμείου 'Ανα

πτύξεως 
ποσοϋ 
£21 ,000 

διά τήν 
χρήσιν τοΰ 
Ετους τοΰ 
λήγοντος 
τήν31 ην 
Δεκεμβρίου 
1971. 

3^ Τό ύπό τοΰ* άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσις 
κεύθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε τώνδαπανη
ρσμένους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον καί άρθρον και ποσόν μή θισ°^ένων 

υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον πο ηΐναρ 
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθη καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας καί είδικώς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 
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Δαπάναι "Αναπτύξεως 
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Κεφάλαιον | "Αρ. | "Αρθρον 

Προκαταρκτικός 
Προγραμματι
σμός. 

6 Άττογραφαΐ καί 
Έττισκοττήσεις. 

Όλικόν 

Ποσόν 

£ 
21,000 

£21.000 

''.■ - «ν κ-

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά την διενέργειαν 
πληρεστέρας έπισκοπήσεως 
καί καταγραφής δλων των 
"Αμπελώνων έν Κύπρω διαρ
κοϋντος τοΰ τρέχοντος* έτους. 

Έτυπώθη tv τψ ΤυπογραφβΙω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λκυκωσΐα. 


