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Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμο
διότητες και Αλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 105(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ (ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ, 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 1998 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Κεντρικού Φορέα Συνοπτικός 

Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Αλλα τιτλ°ζ· 
Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με ΐ4ΐ του 1989 
τους περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, 7°(Ι)του1998· 
Σκοποί, Αρμοδιότητες και Αλλα Συναφή Θέματα) Νόμους του 1989 και 1998 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί του Κεντρικού Φορέα 
Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Αλλα 
Συναφή Θέματα) Νόμοι του 1989 έως 1999. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την Τροποποίηση 
προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (στ) αυτού της ακόλουθης νέας πάρα ^ R̂ OWOV 
γράφου (ζ) και τον αναγραμματισμό της υφιστάμενης παραγράφου (ζ) σε νόμου, 
παράγραφο (η): 

«(ζ) αποφασίζει την εκμίσθωση όλης ή μέρους της κινητής ή ακίνητης 
ιδιοκτησίας του Κεντρικού Φορέα, την παραχώρηση μέσω σχεδίων 
των δανείων ή εγγυήσεων για δάνεια που παραχωρούνται από χρημα
τοπιστωτικά ιδρύματα και τους όρους και προϋποθέσεις αυτών, 
καθώς και την αποδοχή οποιασδήποτε κληρονομιάς, κληροδοτήματος 
ή δωρεάς· και». 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο τροποποίηση 
17 αυτού των ακόλουθων νέων άρθρων: νόμ^ε^ν 
«Συνομολό 18.—(1) Συμβάσεις από ή για λογαριασμό του Κεντρικού προσθήκη 
συμβάσεων Φορέα καταρτίζονται και συνομολογούνται νόμιμα και δεσμευ νεωναβ ρων· 
από τον τικά για τον Κεντρικό Φορέα, εφόσον γίνονται γραπτώς και 
Κεντρικό φέρουν τη σφραγίδα του Κεντρικού Φορέα και τις υπογραφές του 

Προέδρου και δύο οποιωνδήποτε μελών του Συμβουλίου εξουσιο
δοτημένων για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο. 

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν ή θίγουν 
την εγκυρότητα οποιασδήποτε σύμβασης που έχει συνομολογηθεί 
για λογαριασμό του Κεντρικού Φορέα, πρ ιν από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος άρθρου. 

Σύσταση 19.—(1) Το Συμβούλιο μπορεί εκάστοτε να καταρτίζει α π ό τα 
μέλη του ή από άλλα πρόσωπα, π ο υ κατέχουν ειδικές γνώσεις ή 
πείρα, ειδικές ή άλλες επιτροπές με τέτοιο αριθμό μελών, όπως το 
Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει για οποιοδήποτε σκοπό ο οποίος , 
κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, εξυπηρετείται αποτελεσματικό
τερα μέσω μιας επιτροπής: 

επίτροπων. 
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Νοείται ότι σε κάθε επιτροπή διορίζεται και ένα μέλος της 
Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων ή του Συνδέσμου Τουρκοκρα
τούμενων Περιουσιών ή του Παγκύπριου Συνδέσμου Πληγέντων 
και Εκτοπισθέντων Επιχειρηματιών. 

(2) Το Συμβούλιο μπορεί εκάστοτε, τηρουμένων των διατάξεων 
του εδαφίου (1), να διαφοροποιεί τον αριθμό ή τη σύνθεση 
οποιασδήποτε επιτροπής, να παύει οποιαδήποτε μέλη ή να 
διορίζει νέα μέλη καθώς και να προβαίνει στην πλήρωση κενών 
θέσεων σε οποιαδήποτε τέτοια επιτροπή. 

(3) Οι πράξεις, οι αποφάσεις και οι εργασίες οποιασδήποτε 
τέτοιας επιτροπής υπόκεινται πάντοτε στην έγκριση του Συμβου
λίου. 

(4) Το Συμβούλιο ρυθμίζει κατά τα λοιπά, με απόφαση του τη 
διαδικασία των συνεδριάσεων των επιτροπών αυτών.». 


