Ν. 23(Ι)/92

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2697 της 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί του Ελάχιστου Ποσοστού Εμπλουτισμού με Έργα Τέχνης των Δημόσιων
Κτιρίων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 23(1) του 1992
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί του Ελάχιστου Π οσοστού
Εμπλουτισμού με Έργα Τέχνης των Δημόσιων Κτιρίων Νόμος του 1992.
2 . Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν από το κείμενο
προκύπτει διαφορετική έννοια—
«δημόσιο κτίριο» σημαίνει κτίριο που ανήκει στο δημόσιο ή σε
νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και χρησιμοποιείται για τη
μόνιμη στέγαση υπηρεσιών
«έργο τέχνης» σημαίνει καλλιτεχνικό έργο οποιασδήποτε από τις
εικαστικές τέχνες, δημιουργίας πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
3 . Κατά το στάδιο της ετοιμασίας προϋπολογισμού για την ανέγερση
οποιουδήποτε δημόσιου κτιρίου, θα λαμβάνεται πρόνοια, ώστε ποσό ίσο
προς το ένα τοις εκατόν (1%) τουλάχιστο του συνολικού κόστους της
δαπάνης για την εκτέλεση του όλου έργου να διατίθεται για την
τοποθέτηση σε κάθε ανεγειρόμενο δημόσιο κτίριο έργου ή έργων
τέχνης.
4 . Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου εγκαθιδρύεται Ειδική
Επιτροπή η οποία θα είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή δημόσιου
διαγωνισμού για την επιλογή του κατάλληλου έργου ή έργων τέχνης που
θα τοποθετούνται σε κάθε ανεγειρόμενο δημόσιο κτίριο.
5 . Κανονισμοί εκδιδόμενοι με βάση τον παρόντα Νόμο θα καθορίζουν
τη σύνθεση και τη λειτουργία της δυνάμει του άρθρου 4 εγκαθιδρυόμενης Ειδικής Επιτροπής, τους όρους του εκάστοτε διεξαγόμενου
δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή του κατάλληλου έργου ή έργων
τέχνης καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει καθορισμού για τους
σκοπούς του παρόντος Νόμου.
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.
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