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Ψήφιοις 
διαθέσεως 
£34 .500 έκ 
τοΰ λογαρισ-
σμοΟ παγίου 
ταμείου bia 
τήν χρήσιν 
ιοΰ Ετους 
toO λήγονι<><. 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
I960 

Έζειδίκευσις 
των δαπάνη-
θησομένων 
ποσών. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη κατά νόμον 
ώς είδικαΐ πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή δυνατόν 
νά ψηφισθώσι κατά νόμον ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, ψηφί
ζεται δπως διατεθή έκ τοΰ λογαριασμού παγίου ταμείου τής Δημο
κρατίας καΐ χρησψοποιηθή είς τήν χρήσιν τοΰ δωδεκαμήνου τοΟ 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτη ν ήμέραν τοΰ Δεκεμβρίου, I960, 
οίονδήποτε ποσόν μή υπερβαίνον ι ό ποσόν των τριάκοντα τεσσάρων 
χιλιάδων και πεντακοσίων λιρών διά τήν κάλυψιν των οφειλών τής 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό υπό τοΰ άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν παρέχεται ώς 
ειδική Λτίστωσις διά τους κατά κεφάλαια είς τό Δελτίον άναγε
γραμμένους σκοπούς, καΐ ποσόν μή υπερβαίνον τό δι* έκαστον 
κεφάλαιον ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά 
τους είς τό κεφάλαιον τοΟτο αναφερομένους καΐ είδικώς καθο
ριζόμενους σκοπούς. 

•Αρ. 

8Δ 

Ι6Δ 

Κεφάλαιον 

Γεωργία 

Δημόσια "Εργα . . 

ΔΕΛΤΙΟΝ. 

Δαπάναι 
'Αναπτύξεως | 

£4.500 

£30,000 

Σκοποί 

Συντήρησις τών 
Τσιφλικιών Πάφου. 

Προς κάλυψιν μέρους 
τής ολικής δαπάνης 
διά τήν κατασκευήν 
νέας όδοΟ μεταξύ 
Λευκωσίας καΐ 
Αμμοχώστου. 

Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος 6 υπό τής Βουλής τών 
'Αντιπροσώπων ψηφισθείς «περί Τραπεζικών 'Αργιών (Τροποποιητικός) 
Νόμος τοβ I960», τό κείμενον τοΟ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται Οπό του 
Προέδρου καΐ του 'Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως είς 
τήν "Επίσημον 'Εφημερίδα τής Δημοκρατίας. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 123 
3 4 τ ο 0 1 9 5 9 . 

Αριθμός 9 του I960. 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ 
ΑΡΓΙΩΝ ΝΟΜΩΝ. 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:— 

Ι. Ό παρών νόμος δύναται νά αναφέρεται ώς 6 ττερί Τραπεζικών 
Αργιών (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ I960, θά αναγινώσκεται 
δέ όμοΟ μετά τοό περί Τραπεζικών "Αργιών Νόμου (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «τοθ βασικοΟ Νόμου»). 



35 

J4 ί ο υ Γ>!>9. 

2. To άρθρον 5 του βασικού Νόμου, ώς εκτίθεται είς το ΐροι.οκοίπ.ης 
άρθρον 2 του περί Τραπεζικών Α ρ γ ι ώ ν (Τροποποίησις "Αρ. 2) ^τοίβα^κοο 
Νόμου τοΟ 1959, τροποποιείται ώδε ώς ακολούθως:— Νόμου. 

(α) Διά της αντικαταστάσεως της τελείας εϊς το τέλος της 
παραγράφου (i) διά κόμματος καΐ της αμέσως κατόπιν 
τούτου προσθήκης «ή, εάν ή ήμερα αύτη είναι Κυριακή 
τότε ή επομένη ήμερα, έκτος εάν ή έν τη παραγράφω (j) 
αναφερομένη ήμερα συνέβη νά είναι πρώτη και συνέπεσε 
νά είναι Κυριακή, κατά τό αυτό έτος.» 

(β) Διά της αντικαταστάσεως της τελείας είς τό τέλος της 
παραγράφου (j) διά κόμματος και της αμέσως κατόπιν 
τούτου προσθήκης «ή, έάν ή ημέρα αυτή είναι Κυριακή 
τότε ή επομένη ήμερα, έκτος έάν ή ήμερα είς τό (ί) 
ανωτέρω συνέβη νά είναι πρώτη καί συνέπεσε νά είναι 
Κυριακή, κατά τό αυτό έτος.». 

Έτυπώθη *ν τφ ΤυπογραφεΙφ rffc Κυπριακής Δημοκρατίας. £ν Λευκωσία. 


