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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟ
-----------------Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων

τίτλος.

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007 και θα

86(Ι) του 1999

διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινοτήτων Νόμους του 1999

51(Ι) του 2000

έως 2007 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως "ο

5(Ι) του 2001

βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος

131(Ι) του 2001

θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινοτήτων Νόμοι του

199(Ι) του 2002

1999 έως (Αρ. 2) του 2007.

228(Ι) του 2002
52(Ι) του 2005
128(Ι) του 2005
148(Ι) του 2006
156(Ι) του 2006
27(Ι) του 2007.

Αντικατάσταση

2. Η παράγραφος (ζ) του άρθρου 82 του βασικού νόμου

της παραγράφου

αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο:

(ζ) του άρθρου
82 του βασικού
νόμου.

«(ζ)

Να προνοεί για τη διάθεση εγκαταλελειμμένων
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οχημάτων ή αντικειμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 82Α.».

Τροποποίηση

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’

του βασικού

αυτόν, αμέσως μετά το άρθρο 82 αυτού, του ακόλουθου

νόμου με την

νέου άρθρου:

προσθήκη νέου
άρθρου:
«Διάθεση

82Α.- (1) Σε περίπτωση, κατά την

εγκαταλελειμμένων

οποία μηχανοκίνητο όχημα

οχημάτων ή

παραμένει εγκαταλελειμμένο σε

αντικειμένων.

δημόσιο δρόμο ή σε ανοικτό
δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, για
χρονική περίοδο μεγαλύτερη από
τρεις εβδομάδες, τότε το Συμβούλιο-

(α) επικολλά στο όχημα περίοπτη
αυτοκόλλητη γνωστοποίηση,
στην οποία τούτο
χαρακτηρίζεται ως
εγκαταλελειμμένο, και το
ακινητοποιεί κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε να καθίσταται σαφές ότι
τούτο έχει περιέλθει στην
κατοχή του Συμβουλίου· και
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(β) επιδίδει ειδοποίηση, σύμφωνα
με τις πρόνοιες του άρθρου 112,
στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή,
όταν το όχημα βρίσκεται σε
ιδιωτικό χώρο, και στον
εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του
ιδιωτικού χώρου, με την οποία
τους καλεί να μετακινήσουν το
όχημα μέσα σε τέσσερεις
εβδομάδες από την ημερομηνία
της ειδοποίησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση
που δεν καθίσταται δυνατή η
επίδοση της εν λόγω
ειδοποίησης σύμφωνα με τις
πρόνοιες του άρθρου 112, στον
ιδιοκτήτη του οχήματος ή στον
εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του
ιδιωτικού χώρου ή, όταν αυτοί
είναι αγνώστου διαμονής, θα
θεωρείται ως νόμιμη ειδοποίηση
η δημοσίευση της ειδοποίησης
σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες
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εφημερίδες παγκύπριας
κυκλοφορίας.

(2)

Σε περίπτωση που το

πρόσωπο, στο οποίο επιδόθηκε η
ειδοποίηση, παραλείπει ή αμελεί να
μετακινήσει το όχημα μέσα στην
περίοδο των τεσσάρων εβδομάδων
που καθορίζεται στην παράγραφο
(β) του εδαφίου (1), τότε-

(α)

εάν το όχημα έχει άδεια
κυκλοφορίας σε ισχύ, δυνάμει

86

του 1972

του περί Μηχανοκινήτων

37

του 1974

Οχημάτων και Τροχαίας

58

του 1976

Κινήσεως Νόμου, καθώς και,

20

του 1978

όταν τούτο χρειάζεται,

64

του 1978

πιστοποιητικό καταλληλότητας

72 του 1981

κατά την έννοια που

83

του 1983

αποδίδεται στον όρο αυτό

75

του 1984

δυνάμει του περί

72

του 1985

Μηχανοκινήτων Οχημάτων

134 του 1989

(Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα

152 του 1991

Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, το

241 του 1991

Συμβούλιο έχει εξουσία να το
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44(Ι) του 1992
5(Ι) του 1993

πωλήσει σε δημόσιο
πλειστηριασμό ή με τη ζήτηση

28(Ι) του 1993

δημόσιων προσφορών και

49(Ι) του 1994

τυχόν έσοδα, από τη διάθεση

5(Ι) του 1996

του οχήματος, διατίθενται για

45(Ι) του 1996

την κάλυψη των εξόδων της

95(Ι) του 1996

κοινότητας, ενώ οποιοδήποτε

56(Ι) του 1998

υπόλοιπο κατατίθεται στο

1(Ι) του 1999
18(Ι) του 1999
66(Ι) του 1999
117(Ι) του 1999
61(Ι) του 2000
80(Ι) του 2000
81(Ι) του 2000
110(Ι) του 2000
38(Ι) του 2001
98(Ι) του 2001
20(Ι) του 2002
237(Ι) του 2002
146(Ι) του 2003
174(Ι) του 2003
243(Ι) του 2004
255(Ι) του 2004
270(Ι) του 2004

Ταμείο Κοινότητας· ή
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153(Ι) του 2005
6(Ι) του 2006
71(Ι) του 2006
145(Ι) του 2006
107(Ι) του 2007.

1(Ι) του 2007
106(Ι) του 2007.

(β) εάν το όχημα δεν έχει άδεια
κυκλοφορίας σε ισχύ δυνάμει
του περί Μηχανοκινήτων
Οχημάτων και Τροχαίας
Κινήσεως Νόμου ή έχει τέτοια
άδεια, αλλά ο ιδιοκτήτης δεν έχει
εξασφαλίσει το αναγκαίο
πιστοποιητικό καταλληλότητας
από αδειούχο Κέντρο Τεχνικού
Ελέγχου Μηχανοκινήτων
Οχημάτων, δυνάμει του περί
Μηχανοκινήτων Οχημάτων
(Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα
Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου,
τούτο, ανεξάρτητα από τις
157(Ι) του 2003.

διατάξεις του περί των
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Οχημάτων στο Τέλος του
Κύκλου Ζωής τους Νόμου,
θεωρείται ως όχημα στο τέλος
του κύκλου ζωής του,
περιέρχεται στην κατοχή του
Συμβουλίου και διατίθεται από
το Συμβούλιο σύμφωνα με τις
πρόνοιες του εν λόγω Νόμου.

(3)

Σε περίπτωση, κατά την

οποία οποιοδήποτε αντικείμενο
παραμένει εγκαταλελειμμένο σε
δημόσιο δρόμο ή σε ανοικτό
δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για
χρονική περίοδο μεγαλύτερη από
τρεις εβδομάδες, τότε το Συμβούλιο,
αναλόγως του όγκου και της αξίας
του αντικειμένου-

(α) επικολλά στο αντικείμενο
περίοπτη αυτοκόλλητη
γνωστοποίηση, στην οποία
τούτο χαρακτηρίζεται ως
«εγκαταλελειμμένο» και
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(β) όταν το αντικείμενο βρίσκεται σε
ιδιωτικό χώρο, επιδίδει
ειδοποίηση, σύμφωνα με τις
πρόνοιες του άρθρου 112, στον
εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του
ιδιωτικού χώρου, με την οποία
τον καλεί να μετακινήσει το
αντικείμενο μέσα σε τέσσερεις
εβδομάδες από την ημερομηνία
της ειδοποίησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση
που δεν καθίσταται δυνατή η
επίδοση της εν λόγω
ειδοποίησης σύμφωνα με τις
πρόνοιες του άρθρου 112 στον
εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του
ιδιωτικού χώρου ή όταν αυτός
είναι αγνώστου διαμονής, θα
θεωρείται ως νόμιμη ειδοποίηση
η δημοσίευση της ειδοποίησης
σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες
εφημερίδες παγκύπριας
κυκλοφορίας.
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(4)

Σε περίπτωση που το

πρόσωπο, στο οποίο επιδόθηκε η
ειδοποίηση, παραλείπει ή αμελεί να
μετακινήσει το αντικείμενο μέσα
στην περίοδο των τεσσάρων
εβδομάδων που καθορίζεται στην
παράγραφο (β) του εδάφιου (3),
τότε-

(α) εάν το αντικείμενο είναι σε
χρησιμοποιήσιμη κατάσταση, το
Συμβούλιο έχει εξουσία να το
πωλήσει σε δημόσιο
πλειστηριασμό ή με τη ζήτηση
δημόσιων προσφορών, και
τυχόν έσοδα, από τη διάθεση
του αντικειμένου, διατίθενται για
την κάλυψη των εξόδων της
κοινότητας, ενώ οποιοδήποτε
υπόλοιπο κατατίθεται στο
Ταμείο Κοινότητας. ή

(β) εάν το αντικείμενο δεν είναι σε
χρησιμοποιήσιμη κατάσταση,
τούτο, ανεξάρτητα από τις

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4146, 23/11/200

154(I)/2007
10
215(Ι) του 2002

διατάξεις του περί Στερεών και

196(Ι) του 2004

Επικίνδυνων Αποβλήτων

162(Ι) του 2005

Νόμου, θεωρείται ως απόβλητο,

17(Ι) του 2006.

περιέρχεται στην κατοχή του
Συμβουλίου και διατίθεται από
το Συμβούλιο σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Νόμου αυτού.

(5)

Οι διατάξεις του παρόντος

άρθρου δεν επηρεάζουν την
ευθύνη, την οποία έχει οποιοδήποτε
πρόσωπο δυνάμει οποιασδήποτε
άλλης διάταξης του περί Κοινοτήτων
Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου
νόμου.

(6)

Για

τους

σκοπούς

του

παρόντος άρθρου-

(α) «αντικείμενο» σημαίνει
οποιοδήποτε κινητό πράγμα, το
οποίο βρίσκεται σε δημόσιο
δρόμο ή ανοικτό δημόσιο ή
ιδιωτικό χώρο, απροστάτευτο
από τις καιρικές συνθήκες και
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μη συνδεδεμένο στερρώς σε
ακίνητη ιδιοκτησία, κατά την
έννοια που αποδίδεται στην εν
λόγω ιδιοκτησία δυνάμει του
Κεφ. 224.

περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας

3

του 1960

(Διακατοχή, Εγγραφή και

78

του 1965

Εκτίμηση) Νόμου και

10

του 1966

75

του 1968

51

του 1971

2

του 1978

16

του 1980

23

του 1982

68

του 1984

82

του 1984

86

του 1985

189

του 1986

12

του 1987

74

του 1988

117

του 1988

43

του 1990

65

του 1990

30(Ι) του 1992
90(Ι) του 1992
6(Ι) του 1993
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58(Ι) του 1994
40(Ι) του 1996
31(Ι) του 1998

144(Ι) του 1999
123(Ι) του 2001
57(Ι) του 2005
5(Ι) του 2006
55(Ι) του 2006
136(Ι) του 2006
120(Ι) του 2007
121(Ι) του 2007.

(β) «ιδιωτικός χώρος» σημαίνει
οποιοδήποτε μη περιφραγμένο
χώρο, που αποτελεί ιδιωτική
ιδιοκτησία.».

ΛΣΜ/ΤΚ/ΓΧ
23.02.013.2005

