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3 Ν. 2/92 

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 2 του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 
ΤΗΝ ΕΓΓΎΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΕΠΕΙΔΗ με βάση τους περί Ασκήσεως Ωρισμένων Δημοσιονομικών Προοίμιο. 
Εξουσιών της Βουλής Νόμους του 1985 και 1986 απαιτείται να κυρώνον *

 του )*£ 
» · . · ■ · . » , , , , 63 του 1986 

ται με νόμο ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών που αφορούν τη σύναψη 
δανείων και 

ΕΠΕΙΔΗ ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού προήλθε σε συμφωνία 
με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ για τη χρηματοδότηση από 
την Τράπεζα αυτή με εγγύηση του Υπουργού Οικονομικών του έργου 
της κατασκευής του μεγάλου κλειστού αθλητικού κέντρου Λευκωσίας με 
το ποσό των δύο εκατομμυρίων λιρών και 

ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αρ. 35.260 
και ημερομηνία 21 Μαρτίου 1991 αποφάσισε: 

(α) Να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 18 των περί Κυπριακού 
Οργανισμού Αθλητισμού Νόμων του 1969 έως 1985, τη σύναψη 
δανείου ύψους £2,000,000 από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλη
τισμού για την κατασκευή του «Palais Des Sports Λευκωσίας» με 
τον όρο ότι το έργο θα εναρμονισθεί πλήρως με τα πρότυπα της 
ΕΟΚ για τέτοια έργα, η αίθουσα θα είναι πολλαπλής χρήσης με 
όλους τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους και θα κληθούν 
ξένοι εμπειρογνώμονες ως ειδικοί σύμβουλοι για την κατασκευή 
του έργου· και 

(β) να εξουσιοδοτήσει, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, τον Υπουργό 
Οικονομικών να αποφασίσει την πηγή του δανείου και να 
εγγυηθεί την αποπληρωμή του, σύμφωνα με τον τρόπο και τους 
όρους που θα καθορίσει* και 

ΕΠΕΙΔΗ ο Υπουργός Οικονομικών εγγυήθηκε διά και εκ μέρους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας την αποπληρωμή του δανείου των £2,000,000 
(δύο εκατομμυρίων λιρών) που παραχωρήθηκε στον Κυπριακό Οργανι
σμό Αθλητισμού από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ. 

Γι' αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγυήσεως της Χρηματο Συνοκηκός 

δοτήσεως του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Κυρωτικός) Νόμος ***««· 
του 1992. 



Ν. 2/92 
Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο— 

«Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ» σημαίνει τη Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα Ατδ· 

«Συμφωνία» σημαίνει την από τον Υπουργό Οικονομικών διά και εκ 
μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας εγγύηση της αποπληρωμής 
δανείου ύψους δύο εκατομμυρίων λιρών που συνήφθη μεταξύ του 
Κυπριακού Οργατισμού Αθλητισμού και της Συνεργατικής Κεντρικής 
Τράπεζας Λτδ. 

Κύρωση της 3. Η συμφωνία με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται. 
συμφωνίας. 


