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Συμφώνως τώ "Αρθρω 52 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ό ύπό της Βουλής των Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Ταμείου 'Αναπτύξεως και Ειδικεύσεως Συμπληρω
ματικής Πιστώσεως ( Ά ρ . 1) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1961, το κείμενον του 
όποιου ακολουθεί, εκδίδεται υπό του Προέδρου και τοΰ Αντιπροέδρου τής 
Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς την 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. 

'Αριθμός 64 τοΟ 1961 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΝ 
('Αρ. Ι) ΤΟΥ 1961. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : — 

Συνοπτικός Ι. "Ο παρών νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ταμείου 'Αναπτύξεως 
τίτλος. κ αΊ Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Άρ. Ι) (Τροποποιη

τικός) Νόμος του 1961 και θα άναγινώσκηται όμοϋ μετά τοΰ περί Ταμείου 
Αναπτύξεως και Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμου 

19 τοΟ 1961. (Άρ . Ι) τοΰ 1961 (εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

Τροποποίη 2. Τό Παράρτημα Ι τοΰ Πίνακος τοΰ βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος 
σις τοΰ Πα τροποποιείται ώ ς ακολούθως :— 
ραρτήμάτος 1 
τοΟΠίνακος (α) διά τής εν τούτω ένθέσεως ύπό τήν επικεφαλίδα «'Επαρχία 
τοϋβασικοϋ Λευκωσίας» και αμέσως μετά τό εδάφιον 9 τοΰ ακολούθου 
" ό^ ο υ νέου εδαφίου :— 

«10. Χαμίτ Μάνδρες £736», 
καί διά τής αντικαταστάσεως τοΰ άριθμοϋ «£74.900» άντιπροσω

πεΰοντος τό εν αύτω όλικόν ποσόν διά τοΰ άριθμοϋ «£75.636»· 
(β) διά τής έκ τούτου άπαλείψεως των έναντι των έδαφίουν 7, 8, 9, 

10 καί Ι Ι καί ύπό τήν επικεφαλίδα «'Επαρχία Α μ μ ο χ ώ 

στου» έμφαινομένων αριθμών καί αντικαταστάσεως τούτων 
διά τών ακολούθων αριθμών αντιστοίχως :— 

«7. £17,452 
8. 8.104 
9. 5.828 

10. 8.880 
11. 8.000» 

καί διά τής αντικαταστάσεως τοΰ άριθμοϋ «£Ι 10,820» άντιπρο
σωπεύοντος τό έν αυτώ όλικόν ποσόν διά τοϋ άριθμοϋ 
«£116.084» 

(γ) διά τής έκ τούτου άπαλείψεως τοϋ εδαφίου 14 «Μουττα
γιάκα (Τ) £6,000» έμφαινομένου ύπό τήν επικεφαλίδα « Ε π α ρ 
χία Λεμεσού» και τής αντικαταστάσεως τοϋ άριθμοϋ 
«£149,000» άντιπροσωπεύοντος τό έν αύτω όλικόν ποσόν διά 
τοϋ άριθμοϋ «£143,000». 

Ημερομηνία 3. "Ο παρών νόμος θά θεωρήται ότι ετέθη έν εφαρμογή τήν 8ην ήμέραν 
ένώρζεως. T O Q Μαΐου τοϋ 1961. 


