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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2781 της 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1993 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ III 
Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Αγλαντζιάς (Κυρωτικός) Νόμος του 

1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το 'Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

' Αριθμός 3(111) του 1993 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
Επειδή με βάση τους περί Ασκήσεως Ωρισμένων Δημοσιονομικών Εξου

σιών της Βουλής Νόμους του 1985 και 1986 απαιτείται όπως ορισμένες 
κατηγορίες συμφωνιών που αφορούν στη σύναψη δανείων κυρούνται με Νόμο, 
και 

Επειδή ο Δήμος Αγλαντζιάς προήλθε σε συμφωνία με τη Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα Λτδ για τη χρηματοδότηση από την Τράπεζα αυτή, με 
εγγύηση του Υπουργού Οικονομικών ποσού διακόσιων χιλιάδων λιρών 
(£200.000), 

Επειδή το σύνολο των εγγυήσεων για συμφωνίες που αφορούν τη σύναψη 
δανείων για τον εν λόγω σκοπό ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου 
διακόσιων χιλιάδων λιρών (£1.200.000), και 

Επειδή το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αριθμό 38.272 και 
ημερομηνία 21 Οκτωβρίου 1992 αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τους 
Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών να εγκρίνουν— 

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 85(1)(α) των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 
1992, τη σύναψη από το Δήμο Αγλαντζιάς δανείου ύψους £200.000 
από.τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ., αποπληρωτέου σε επτά 
χρόνια με ίσες ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις και με επιτόκιο 9%, 
για τη χρηματοδότηση των έργων που εκτελούνται από το Δήμο στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Σκαλί και για τη διαμόρφωση της Παλιάς 
Αγλαντζιάς, και 

' (5) 

Προοίμιο. 
98 του 1985 
63 του 1986. 
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Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Κύρωση της 
Συμφωνίας. 

(β) την παραχώρηση της Κυβερνητικής Εγγύησης για το πιο πάνω 
δάνειο, και 

Επειδή μετά την πιο πάνω Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το 
συνολικό ύψος των δανείων που παραχωρήθηκαν προς το Δήμο Αγλαντζιάς 
από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ και το οποίο ο Υπουργός 
Οικονομικών θα καλύψει με εγγύηση, διά και εκ μέρους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ανέρχεται σε £1.200.000 (ένα εκατομμύριο και διακόσιες 
χιλιάδες λίρες). 

Για τούτο, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγυήσεως της Χρηματο

δοτήσεως του Δήμου Αγλαντζιάς (Κυρωτικός) Νόμος του 1993. 
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 δανείων 
ύψους ενός εκατομμυρίου και διακόσιων χιλιάδων λιρών (£1.200.000) που 
συνήφθησαν μεταξύ του Δήμου Αγλαντζιάς και της Συνεργατικής Κεντρι
κής Τράπεζας Λτδ. 

3. Η Συμφωνία με τον παρόντα Νόμο κυρούται. 


