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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3563 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ III
Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (Κυρωτι
κός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 30(111) του 2001
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ
ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ
ΕΠΕΙΔΗ, σ ύμφωνα με τους περί της Ασ κήσ εως Ωρισ μένων Δημοσιονομι
κών Εξουσιών της Βουλής Νόμους του 1985 και 1986, απαιτείται όπως ορι
σμένες κατηγορίες συμφωνιών που αφορούν τη σύναψη δανείων κυρώνονται
με νόμο· και
ΕΠΕΙΔΗ το Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου σύναψε συμφωνία με τους Δανει
στικούς Επιτρόπους για την παραχώρηση στο Κεντρικό Σφαγείο, με Κυβερ
νητική Εγγύηση, δανείου ύψους £5.494.062,56 το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για
την ενοποίηση των δανείων που εξασφάλισε το Κεντρικό Σφαγείο από τους
Δανειστικούς Επιτρόπους από τις τρεις Τράπεζες (Κύπρου, Αναπτύξεως και
Ελληνική), όπως και της οφειλής του Κεντρικού Σφαγείου προς την Κυβέρ
νηση για τις έντοκες δόσεις που έχει καταβάλει εκ μέρους του ως εγγυητής
των δανείων που εξασφαλίσθηκαν με βάση το Πρωτόκολλο Κύπρου/Γαλλίας·
και
ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με Αρ. 54.499 και
ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 2001, αποφάσισε να εγκρίνει τη σύναψη από το
Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου με Κυβερνητική Εγγύηση, δανείου ύψους
£5.494.062,56 που παραχωρήθηκε προς το Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου από
τους Δανειστικούς Επιτρόπους με τους όρους που αναφέρονται στη Συμφω
νία του δανείου· και
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ΕΠΕΙΔΗ ο Υπουργός Οικονομικών συμφώνησε να εγγυηθεί εκ μέρους της
Κυπριακής Δημοκρατίας την αποπληρωμή του δανείου μέχρι ποσού
£5.494.062,56 (πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιά
δων, εξήντα δύο λιρών και πενήντα έξι σεντ) που παραχωρήθηκε προς το
Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου α π ό τους Δανειστικούς Επιτρόπους.
Για τους λόγους αυτούς η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ι . ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτή
σεως του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (Κυρωτικός) Νόμος του 2001.
2. Στον παρόντα Ν ό μ ο 
«συμφωνία» σημαίνει την α π ό τον Υπουργό Οικονομικών διά και εκ
μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας παροχή εγγύησης για την αποπλη
ρωμή δανείου ύψους μέχρι £5.494.062,56 που το Κεντρικό Σφαγείο Κοφί
νου συνήψε με τους Δανειστικούς Επιτρόπους,
3. Η συμφωνία με τον παρόντα Νόμο κυρούται.

