Ε.Ε. Παρ. I(III)
Αρ. 3481,16.3.2001

127

Ν. 7(III)/2001

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Λάρνακας (Κ υρωτικός) Νόμος
του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφωνά με το Αρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 7(111) του 2001
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Επειδή, σύμφωνα με τους περί Ασκήσεως Ωρισμένων Δημοσιονομικών Προοί μιο.
Εξουσιών της Βουλής Νόμους του 1985 και 1986, απαιτείται όπως ορισμένες 63τουΐ986
κατηγορίες συμφωνιών που αφορούν τη σύναψη δανείων κυρώνονται με
νόμο· και
Επειδή ο Δήμος Λάρνακας σύναψε συμφωνία με την ALPHA BANK
LIMITED, για την παραχώρηση από την Τράπεζα στο Δήμο με κυβερνητική
εγγύηση, δανείου ύψους £1.700.000 το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κατα
σκευή δρόμου πρωταρχικής σημασίας που συνδέει τη Λεωφόρο Στρατηγού
Τιμάγια στη Λάρνακα με τον παρακαμπτήριο δρόμο Αραδίππου προς Δεκέλεια·
και
Επειδή το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με Αρ. 49.983 και
ημερομηνία 7 Ιουλίου 1999 ενέκρινε τη σύναψη από το Δήμο Λάρνακας με
κυβερνητική εγγύηση δανείου ύψους £1.700.000 (ένα εκατομμύριο επτακο
σίων χιλιάδων λιρών) που παραχωρήθηκε προς το Δήμο Λάρνακας από την
ALPHA BANK LIMITED με τους όρους που αναφέρονται στη συμφωνία
δανείου· και
Επειδή, ο Υπουργός Οικονομικών συμφώνησε να εγγυηθεί εκ μέρους της
Κυπριακής Δημοκρατίας την αποπληρωμή του δανείου μέχρι ποσού
£1.700.000 (ένα εκατομμύριο επτακοσίων χιλιάδων λιρών) που παραχωρή
θηκε προς το Δήμο Λάρνακας από την ALPHA BANK LIMITED.
Για τους λόγους αυτούς, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολού
θως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδότη Συνοπτικός
σεως του Δήμου Λάρνακας (Κυρωτικός) Νόμος του 2001.
τίτλος.
2. Στον παρόντα Ν ό μ ο 
Ερμηνεία,
«συμφωνία» σημαίνει την α π ό τον Υπουργό Οικονομικών διά και εκ
μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας παροχή εγγύησης για την α π ο π λ η 
ρωμή δανείου ύψους μέχρι ένα εκατομμύριο επτακοσίων χιλιάδων λιρών
π ο υ ο Δήμος Λάρνακας σύναψε με την ALPHA BANK LIMITED.
3. Η συμφωνία με τον παρόντα Νόμο κυρούται.
κύρωση της
συμφωνίας.

