ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΝΟΜΟΤ
ΣΟΤ 1999 ΔΩ 2016
Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
πλνπηηθόο

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Κνηλνηήησλ

ηίηινο.

(Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2017 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο

86(Ι) ηνπ 1999

πεξί Κνηλνηήησλ Νόκνπο ηνπ 1999 έσο 2016 (πνπ ζην εμήο ζα

51(Ι) ηνπ 2000

αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθόο λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν

5(Ι) ηνπ 2001

παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Κνηλνηήησλ Νόκνη

131(Ι) ηνπ 2001
199(Ι) ηνπ 2002
228(Ι) ηνπ 2002
52(Ι) ηνπ 2005
128(Ι) ηνπ 2005
148(Ι) ηνπ 2006
156(Ι) ηνπ 2006
27(Ι) ηνπ 2007
154(Ι) ηνπ 2007
166(Ι) ηνπ 2007
2(Ι) ηνπ 2009
50(Ι) ηνπ 2009
98(Ι) ηνπ 2009
47(Ι) ηνπ 2010
120(Ι) ηνπ 2010
29(Ι) ηνπ 2011
136(I) ηνπ 2011
218(Ι) ηνπ 2012
94(Ι) ηνπ 2013
142(Ι) ηνπ 2013
172(Ι) ηνπ 2013
50(Ι) ηνπ 2015
79(Ι) ηνπ 2015

ηνπ 1999 έσο 2017.

104(Ι) ηνπ 2015
129(Ι) ηνπ 2016.
Σξνπνπνίεζε

2. Σν άξζξν 71 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ αληηθαζίζηαηαη από ην αθόινπζν

ηνπ άξζξνπ 71

άξζξν 71:

ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.
«Δηήζηεο

71.-(1) Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ

νηθνλνκηθέο

θνηλνηήησλ θαηαξηίδνληαη θαη ππνβάιινληαη ζην

θαηαζηάζεηο.

Γεληθό Διεγθηή γηα έιεγρν ζύκθσλα κε ηηο

20(I) ηνπ 2014 δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Δπζύλεο
123(I) ηνπ 2016 θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνύ Πιαηζίνπ Νόκνπ ηνπ 2014.
133(I) ηνπ 2016
…(I) ηνπ 2017.
(2) (α) Αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ
εδαθίνπ

(1)

θαη

Γεκνζηνλνκηθήο

ηνπ

πεξί

ηεο

θαη

ηνπ

Δπζύλεο

Γεκνζηνλνκηθνύ Πιαηζίνπ Νόκνπ ηνπ
2014, νη θαηερόκελεο θνηλόηεηεο ησλ
νπνίσλ ηα έζνδα δελ ππεξβαίλνπλ ηηο
πέληε ρηιηάδεο επξώ (€5.000) δελ
ππνβάιινπλ

ζηνλ

Οηθνλνκηθώλ

θαη

Δζσηεξηθώλ

εηήζηεο

θαηαζηάζεηο

κε

Τπνπξγό

ζηνλ
βάζε

Τπνπξγό
νηθνλνκηθέο
ηα

δηεζλή

ινγηζηηθά πξόηππα, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ.
(β) Οη αλαθεξόκελεο ζηελ παξάγξαθν
(α)

θαηερόκελεο

ππνβάιινπλ ζηνλ νηθείν

θνηλόηεηεο
Έπαξρν

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα
επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία
απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη ν Έπαξρνο
ζηε ζπλέρεηα ηηο θνηλνπνηεί ζην Γεληθό
Διεγθηή γηα ηπρόλ παξαηεξήζεηο:
Ννείηαη όηη, ν Γεληθόο Διεγθηήο
δύλαηαη θαζ’ νηνλδήπνηε ρξόλν λα
δηεμαγάγεη

θαηά

ηελ

θξίζε

ηνπ

επηπξόζζεην δηαρεηξηζηηθό ή άιιν
έιεγρν.».
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