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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ  

ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2016 

 

   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 

154(Ι) του 2007 

166(Ι) του 2007 

2(Ι) του 2009 

50(Ι) του 2009 

98(Ι) του 2009 

47(Ι) του 2010 

120(Ι) του 2010 

29(Ι) του 2011 

136(I) του 2011 

218(Ι) του 2012 

94(Ι) του 2013 

142(Ι) του 2013 

172(Ι) του 2013 

50(Ι) του 2015 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Κοινοτήτων Νόμους του 1999 έως 2016 (που στο εξής 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 2017. 



79(Ι) του 2015 

104(Ι) του 2015 

129(Ι) του 2016. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 71 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 71 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

άρθρο 71: 

 

  

 «Ετήσιες 

οικονομικές 

καταστάσεις. 

20(I) του 2014 

123(I) του 2016 

133(I) του 2016 

159(I) του 2017. 

71.-(1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των 

κοινοτήτων καταρτίζονται και υποβάλλονται στο 

Γενικό Ελεγκτή για έλεγχο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης 

και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014. 

   

  (2) (α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του 

εδαφίου (1) και του περί της 

Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 

2014, οι κατεχόμενες κοινότητες των 

οποίων τα έσοδα δεν υπερβαίνουν τις 

πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) δεν 

υποβάλλουν στον Υπουργό 

Οικονομικών και στον Υπουργό 

Εσωτερικών ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις με βάση τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του εν λόγω νόμου. 

    

  (β) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 

(α) κατεχόμενες κοινότητες 



υποβάλλουν στον οικείο Έπαρχο 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για 

επιβεβαίωση των στοιχείων τα οποία 

αυτές περιλαμβάνουν και ο Έπαρχος 

στη συνέχεια τις κοινοποιεί στο Γενικό 

Ελεγκτή για τυχόν παρατηρήσεις: 

    

   Νοείται ότι, ο Γενικός Ελεγκτής 

δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνο να 

διεξαγάγει κατά την κρίση του 

επιπρόσθετο διαχειριστικό ή άλλο 

έλεγχο.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


