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Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Παραλιμνίου (Κυρωτικός) Νόμος 
του 2003 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Προοίμιο. 
98 του 1985 
63 του 1986. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Κύρωση της 
συμφωνίας. 

Αριθμός 23(111) του 2003 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 
ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τους περί της Ασκήσεως Ορισμένων Δημοσιονομι

κών Εξουσιών της Βουλής Νόμους του 1985 έως 1986, απαιτείται όπως ορι
σμένες κατηγορίες συμφωνιών που αφορούν τη σύναψη δανείων, κυρώνονται 
με Νόμο, και 

ΕΠΕΙΔΗ, ο Δήμος Παραλιμνίου σύναψε συμφωνία με την Τράπεζα Κύ
πρου για την παραχώρηση στο Δήμο Παραλιμνίου, με κυβερνητική εγγύηση, 
δανείου ύψους £510.000 σε νόμισμα Ευρώ, το οποίο θα. χρησιμοποιηθεί για 
πρόσθετες εργασίες στο αλιευτικό καταφύγιο Παραλιμνίου, με τους όρους 
που αναφέρονται στη συμφωνία του δανείου, και 

ΕΠΕΙΔΗ ο Υπουργός Εσωτερικών με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού 
Οικονομικών ενέκρινε τη σύναψη από το Δήμο Παραλιμνίου με κυβερνητική 
εγγύηση, δανείου ύψους £510.000 σε νόμισμα Ευρώ, που παραχωρήθηκε προς 
το Δήμο Παραλιμνίου από την Τράπεζα Κύπρου, με τους όρους που αναφέρο
νται στη συμφωνία δανείου, και 

ΕΠΕΙΔΗ ο Υπουργός Οικονομικών συμφώνησε να εγγυηθεί εκ μέρους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας την αποπληρωμή του δανείου μέχρι ποσού £510.000 
(πεντακοσίων δέκα χιλιάδων λιρών) σε νόμισμα Ευρώ που παραχωρήθηκε 
προς το Δήμο Παραλιμνίου από την Τράπεζα Κύπρου. 

Για τους λόγους αυτούς, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολού
θως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτή
σεως του Δήμου Παραλιμνίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2003. 

2. Στον παρόντα Νόμο— 
«συμφωνία» σημαίνει την από τον Υπουργό Οικονομικών διά και εκ μέ

ρους της Κυπριακής Δημοκρατίας παροχή εγγύησης για την αποπληρωμή 
δανείου ύψους μέχρι πεντακοσίων δέκα χιλιάδων λιρών σε νόμισμα Ευρώ, 
που ο Δήμος Παραλιμνίου συνήψε από την Τράπεζα Κύπρου. 
3. Η συμφωνία με τον παρόντα Νόμο κυρούται. 


