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Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των Άντι-
ί Συνάψεως Δανείου έκ της Εθνικής Κτηματικής Τρα-

μος του 1963, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, έκδί-
υ καΐ του Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας δια δημοσι-

έφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

'Ερμηνεία. 

Έξουσιοδό-
τησις προς 
σύναψιν 
δανείου. 

Αριθμός 86 του 1963 
ΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΙΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑ

ΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙ

ΑΔΩΝ ΔΡΑΧΜΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕ

ΝΟΥ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ ΠΡΙΓΚΙΠ1ΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡ. 3, ΨΥ 
ΧΙΚΟΝ, ΑΘΗΝΑΙ, ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΙΝ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 

Δεδομένου δτι είναι αναγκαία ή κτήσις του έν τη Όδω Πριγκιπίσ-
σης Νικολάου 'Αρ. 3, Ψυχικόν, 'Αθήναι, οικήματος δια την στέγασιν 
τής έν Ελλάδι Πρεσβείας τής Δημοκρατίας. 

Δεδομένου δτι απαιτείται ποσόν 2,650,000 δραχμών διά την άγοράν 
αύτου. 

Και δεδομένου δτι ή 'Εθνική Κτηματική Τράπεζα Ελλάδος συνεφώ-
νησεν δπως χορήγηση το έν λόγω ποσόν ύπό τους συμπεφωνημένους 
δρους καΐ προϋποθέσεις : 

ΝΟν, διά ταύτα, ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολού
θως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συνάψεως 
Δανείου έκ τής 'Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος Νόμος 
του 1963. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κει
μένου : 

«Οίκημα» σημαίνει οίκημα κείμενον έν τη Όδω Πριγκιπίσσης 
Νικολάου Άρ. 3, Ψυχικόν, 'Αθήναι. 

«Πάγιον Ταμεΐον» σημαίνει Πάγιον Ταμεΐον τής Δημοκρατίας. 
«Πρεσβεία» σημαίνει τήν έν Ελλάδι Πρεσδείαν τής Δημοκρατίας. 
«Τράπεζα» σημαίνει τήν Έθνικήν Κτηματικήν Τράπεζαν τής Ελ

λάδος, Α.Ε., άνώνυμον Έταιρείαν, ής ή έδρα κείται έν 'Αθήναις. 
«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Οικονομικών. 

. 3 . Ό 'Υπουργός διά τοΰ παρόντος εξουσιοδοτείται δπως συνάψη 
δάνειον έκ τής Τραπέζης διά το ποσόν τών δύο εκατομμυρίων εξα
κοσίων πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών, ύπό τους ακολούθους δρους 
και προϋποθέσεις : 

(α) το ποσόν του δανείου θά χρησιμοποιηθή διά τήν άγοράν και 
τήν έν ονόματι τής Δημοκρατίας μεταγραφήν του οικήμα
τος, διά τήν έν αύτώ στέγασιν τής Πρεσβείας" 

(6) το ποσόν του δανείου θά άποπληρωθή διά δεκαπέντε ίσων 
ετησίων δόσεων, με τόκον εξ έπί τοις εκατόν^ τής πρώτης 
δόσεως καθισταμένης πληρωτέας 'έν 'έτος μετά τήν σύναψιν 
του δανείου, τών μετέπειτα δε δόσεων τήν άντίστοιχον ήμε
ρομηνίαν ενός έκαστου επομένου έτους και μέχρι τελικής 
αποπληρωμής' 


