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

 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
  86(Ι) του 1999 
  51(Ι) του 2000 
    5(Ι) του 2001 
131(Ι) του 2001 
199(Ι) του 2002 
228(Ι) του 2002 
  52(Ι) του 2005 
128(Ι) του 2005 
148(Ι) του 2006 
156(Ι) του 2006 
27(Ι) του 2007. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Κοινοτήτων Νόμους του 1999 έως 2007 (που στη 

συνέχεια θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Κοινοτήτων Νόμοι του 1999 έως (Αρ. 2) του 2007. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 48 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 48 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος αυτού της τελείας με 

άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη της ακόλουθης 

επιφύλαξης:  

 
«Νοείται ότι κανένα δικαίωμα δεν καταβάλλεται σε 

κοινοτάρχη ή σε μέλος του Συμβουλίου για τα καθοριζόμενα στο 

Μέρος Ι του Δεύτερου Πίνακα θέματα από συνταξιούχο 

πρόσωπο του οποίου η μηνιαία σύνταξη δεν υπερβαίνει το 

ποσό των τριακοσίων λιρών Κύπρου (Λ.Κ.300,00).». 

  

Τροποποίηση 
του Δεύτερου 
Πίνακα του 
βασικού νόμου. 

3. Το Μέρος Ι του Δεύτερου Πίνακα του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο Μέρος Ι: 
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«ΜΕΡΟΣ Ι 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΩΝ 

  

 1. Κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε εντάλματος εκτέλεσης εκ 

μέρους του δικαστικού επιδότη: 

  

 (α) Όταν το ολικό ποσό της ανώτατης 

προσφοράς για ολόκληρη την 

πωλούμενη ιδιοκτησία δεν υπερβαίνει τις 

πενήντα λίρες (Λ.Κ.50,00) ……………… 

 

 

 

Λ.Κ.2,00· 

   

 (β) Όταν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες 

(Λ.Κ.50,00)………………………………… 

 

Δικαίωμα προς 

5% επί του ποσού 

της ανώτατης 

προσφοράς που 

να μην υπερβαίνει  

τις Λ.Κ.10,00. 

   

 2. Για την ανάρτηση ειδοποιήσεων και 

αγγελιών σχετικά με την πώληση ακίνητης 

ιδιοκτησίας με δημόσιο πλειστηριασμό ……….. 

 

 
 
Λ.Κ.5,00 για κάθε 

αγγελία που 

αναρτάται. 

   

 3. Για τη σφράγιση οποιουδήποτε 

πιστοποιητικού που σχετίζεται με κινητή ή 

ακίνητη ιδιοκτησία. ……………………….……… 

 

 
 
Κατά την κρίση 

του κοινοτάρχη 

δικαίωμα που να 

μην υπερβαίνει τις 

Λ.Κ.3,00. 

  

 

 

   

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4151, 14/12/2007 166(I)/2007



 3 

4. Για αναφορά, δυνάμει των διατάξεων 

του άρθρου 46(ια) του παρόντος Νόμου, του 

θανάτου προσώπου που κατέχει ή έχει 

συμφέρον σε ακίνητη ιδιοκτησία κ.λ.π., ……….. 

 

 
 
Λ.Κ.3,00 που 

καταβάλλονται 

από την 

κληρονομιά του 

αποβιώσαντα. 

   

 5. Για κάθε απαιτούμενη πιστοποίηση 

φωτογραφίας ………………………………….. 

 
 
Λ.Κ.1,00.». 

 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.083.2007  
 
ΛΣΜ/ΝΑ 
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