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Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Πάφου (Κυρωτικός) Νόμος 
του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 184 του 1990 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ 

ΕΠΕΙΔΗ με βάση τους περί Ασκήσεως Ωρισμένων Δημοσιονομικών 
Εξουσιών της Βουλής Νόμους του 1985 και 1986 απαιτείται όπως 
ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών που αφορούν στη σύναψη δανείων 
κυρούνται με Νόμο, και 

ΕΠΕΙΔΗ ο Δήμος Πάφου προήλθε σε συμφωνία με τη Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα Λτδ., για τη χρηματοδότηση από την Τράπεζα αυτή, 
με εγγύηση του Υπουργού Οικονομικών, της εκτελέσεως από αυτόν 
διάφορων πολεοδομικών έργων με το ποσό των τριακόσιων και 
εβδομήντα μίας χιλιάδων λιρών, και 

ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αριθμό 
33.951 και ημερομηνία 2 Αυγούστου 1990 αποφάσισε να εγκρίνει: 

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 35(1)(α) των περί Δήμων Νόμων του 1985 
έως 1990, τη σύναψη από το Δήμο Πάφου δανείου ύψους 
£371,000 από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ., αποπλη-
ρωτέου σε επτά χρόνια με ίσες ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις 
και με επιτόκιο 9%, το οποίο θα μπορεί να αυξηθεί σε 
περίπτωση τροποποίησης, του περί Τόκου Νόμου, για την 
εκτέλεση διάφορων πολεοδομικών έργων, 

(β) να εγκρίνει την παραχώρηση Κυβερνητικής εγγύησης για το 
πιο πάνω δάνειο. 

ΕΠΕΙΔΗ ο Υπουργός Οικονομικών εγγυήθηκε διά και εκ μέρους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας την αποπληρωμή του δανείου των £371,000 
(τριακόσιων εβδομήντα μίας χιλιάδων λιρών) που παραχωρήθηκαν προς 
το Δήμο Πάφου από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγυήσεως της 
Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Πάφου (Κυρωτικός) Νόμος του 1990. 

2. Στον παρόντα Νόμο— 
«Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.,» σημαίνει τη Συνεργατική 

Κεντρική Τράπεζα Λτδ. 
«Συμφωνία» σημαίνει την από τον Υπουργό Οικονομικών, διά και 

εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εγγύηση της αποπληρωμής 
δανείου ύψους τριακόσιων εβδομήντα μίας χιλιάδων λιρών που 
συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου Πάφου και της Συνεργατικής 
Κεντρικής Τράπεζας Λτδ. 

3. Η Συμφωνία με τον παρόντα Νόμο κυρούται. 

98 του 1985 
63 του 1986. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Κύρωση της 
Συμφωνίας. 


