ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στην πρόταση νόμου «Γιο την εκλογή και λειτουργία των οργό
νων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού*

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Mr. αυτήν την πρόταση νόμου τροποποιείται ο Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας, όπως αυτός κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κεί
μενο νόμου με το π.δ.323/1989. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις
αφορούν τις διατάξεις εκείνες που καθορίζουν τον τρόπο εκλο
γής των δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων, των δημοτικών, κοι
νοτικών, διαμερισματικών και τοπικών συμβουλίων. Επίσης οι
τροποποιήσεις αφορούν τον τρόπο εκλογής του προεδρείου του
δημοτικού συμβουλίου, των αντιδημάρχων και της δημαρχιακής
επιτροπής.
Βασικές αρχές της πρότασης νόμου είναι:
α) Η καθιέρωση του συστήματος της απλής αναλογικής για την
εκλογή των οργάνων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης
β) Η ενίσχυση του ρόλου των πολυπρόσωπων -συλλογικών ορ
γάνων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και
γ) Η κατάργηση της διάκρισης των συμβούλων σε «συμβούλους
πλειοψηφίας* και «συμβούλους μειοψηφίας», με διαφορετικά δι
καιώματα.
Οι αρχές αυτές αποτυπώνονται στο σχετικό νομοσχέδιο που ε
πεξεργάστηκε το Υπουργείο Εσωτερι» ύν το φθινόπωρο του 1989.
- Με δεδομένο πως τόσο από της προγραμματικές δηλώσεις της
κυβέρνησης, όσο και από τις προτεραιότητες του αρμόδιου υπουρ
γείου δεν προκύπτει πρόθεση να προωθήσει το νομοσχέδιο αυτό
στη Βουλή για ψήφιση,
- λαμβάνοντας υπόψη την επικαιρότητα που αποκτά η τροποποίηση
του εκλογικού συστήματος εν όψει των δημοτικών - κοινοτικών
εκλογών που θα διενεργηθούν στις 14 Οκτωβρίου,
- με βάση την εκφρασμένη σύμφωνη γνώμη της αυτοδιοίκησης
για τις βασικές αρχές του νομοσχεδίου,
ο Συνασπισμός της Αριστερός και της Προόδου υιοθετεί το νο
μοσχέδιο και το καταθέτει υπό μορφή πρότασης νόμου.
Οι προτεινόμενες νέες αρχές που πρέπει να διέπουν την εκλο
γή και λειτουργία των οργάνων τηο πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης
ανταποκρίνονται στις εμπειρίες της Αυτοδιοίκησης και στα αιτήματά της, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί σε πλήθος αποφάσεις δη
μοτικών, κοινοτικών συμβουλίων, τοπικών ενώσεων δήμων και
κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ) και της Κεντρικής 'Ενωσης Δήμων και Κοι
νοτήτων (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε). Οι συγκεκριμένες διατάξεις της πρότασης νό
μου είναι προϊόν διαλόγου με τα συλλογικά όργανα της
αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα το πρόσφατο Τακτικό Συνέδριο της
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (Καλαμάτα Δεκέμβριος '89), συζητώντας το νομοσχέ
διο, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία κατέληξε σε ψήφισμα, στο οποίο
αναφέρεται «...Να καθιερωθεί η απλή αναλογική στις δημοτικές
και κοινοτικές εκλογές σαν πάγιο εκλογικό σύστημα με άμεση ε
κλογή των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων ...». Στο ίδιο ψή
φισμα επισημαίνεται επίσης ότι πρέπει «... να καταστεί δυνατή η
εφαρμογή της απλής αναλογικής στις δημοτικές-κοινοτικές εκλο
γές του 1990 με την ταυτόχρονη εξασφάλιση της καλύτερης λει
τουργίας των Ο.Τ.Α.».1
1. Η απλή αναλογική ως σύστημα εκλογής των οργάνων της πρω
τοβάθμιας αυτοδιοίκησης.
Το σύστημα της απλής αναλογικής είναι το δικαιότερο και πλέ
ον δημοκρατικό εκλογικό σύστημα και συνδέεται άμεσα με τη θε
μελιώδη συνταγματική αρχή της λαϊκής κυριαρχίας καθώς και με
την αρχή της ισοδυναμίας της ψήφου. Η απλή αναλογική εγγυάται ότι οι συσχετισμοί που υπάρχουν στην κοινωνία θα αντανα
κλώνται και στα εκλεγμένα από το λαό όργανα.
Η καθιέρωση της απλής αναλογικής επιδρά βαθιά και ευεργε
τικά στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, καθώς ωθεί τα
εκτελεστικά όργανα στην αναζήτηση πλατιών συναινέσεων και συ
γκλίσεων για την άσκηση της πολιτικής τους. Η εξουσία που στη

ρίζεται σε τέτοιο πλατιά συναίνεση αποκτά μία ουσιαστική
σταθερότητα, σε αντίθεση με την τεχνητή και εύθραυστη σταθε
ρότητα που δίνουν τα συστήματα που νοθεύουν τη λαϊκή ψήφο
και επιτρέπουν σε μειοψηφίας να κυβερνούν αυτοδύναμα ως πλειοψηφίες
Τα όσα υποστηρίζονται παραπάνω, για την ευεργετική επίδρα
ση της απλής αναλογικής στους δημοκρατικούς θεσμούς γενικά,
ισχύουν πολύ περισσότερο στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η απλή αναλογική διασφαλίζει την πολυφωνία. Ενισχύει τις δια
δικασίες συμμετοχής των πολιτών και κοινωνικών ομάδων, τη σύν
θεση των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται
στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας. Αναδεικνύει το σύνολο των
τοπικών δυνάμεων σε υπεύθυνους φορείς για την τοπική ανάπτυ
ξη. Αντίθετα η εμπειρία δείχνει πως οι τεχνητές πλειοψηφίες στα
όργανα της αυτοδιοίκησης καταλήγουν σε συγκεντροποίηση της
τοπικής εξουσίας, την υποτάσσουν στην κεντρική εξουσία ή τα κόμ
ματα και σε τελευταία ανάλυση οδηγούν σε αναίρεση της αυτο
νομίας της.
Στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και την Κύπρο με πρόσφατο
νόμο ισχύει γενικά για την αυτοδιοίκηση το σύστημα της απλής
αναλογικής για την εκλογή των συμβουλίων όλων των βαθμίδων.
Συγκεκριμένα η απλή αναλογική ισχύει: στη Σουηδία, Δανία, Νορ
βηγία, Αυστρία, Δυτική Γερμανία (με εξαίρεση τη Βαυαρία), Ιτα
λία, Λουξεμβούργο, Ελβετία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία και με
κάποιες αποκλίσεις στην Πορτογαλία. Στη Γαλλία θεσμοθετήθη
κε η απλή αναλογική στις εκλογές περιφερειακών συμβουλίων και
εφαρμόστηκε στις εκλογές του '86. Και βεβαίως κανείς δεν υπο
στηρίζει ότι η αυτοδιοίκηση στις χώρες αυτές είναι αναποτελε
σματική.
Στη χώρα μας εκτός των αιρετών της αυτοδιοίκησης και πολι
τικές προσωπικότητες απ'όλους του πολιτικούς χώρους έχουν εκ
φραστεί θετικά για την καθιέρωση της απλής αναλογικής στην
εκλογή των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων. Ακόμη η πρό
σφατη ομόφωνη ψήφιση από την προηγούμενη Βουλή του νόμου
1878/1990 νια τη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, νόμου που καθο
ρίζει την απλή αναλογική ως σύστημα εκλογής των νομαρχιακών
συμβουλίων, αποτελεί μία ακόμη ένδειξη για την ευρεία συναίνε
ση που μπορεί να έχει η καθιέρωση του συστήματος της απλής
αναλογικής. Εκλογικού συστήματος που εξασφαλίζει την ακριβή
αποτύπωση των συσχετισμών κάθε τοπικής κοινωνίας στα όργα
να που αυτή εκλέγει και τους αναθέτει τη διοίκηση των τοπικών
υποθέσεων.
2.
Η ενίσχυση των συλλογικών οργάνων και η κατάργηση των
διακρίσεων μεταξύ των συμβούλων.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος
εκλογής των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, αυτομάτως
παύει να ισχύει η διάκριση των συνδυασμών σε συνδυασμό της
πλειοψηφίας και συνδυασμό/ούς μειοψηφίας. Εκτός από τις περι
πτώσεις που ο συνδυασμός από τον οποίο εκλέγεται ο δήμαρχος
έχει συγκεντρώσει το 50% + 1 ή περισσότερο των ψήφων, στα συμ
βούλια δεν θα είναι εκ των προτέρων δεδομένη η σύνθεση της
πλειοψηφίας. Η πλειοψηφία, στις περισσότερες περιπτώσεις, θα
διαμορφώνεται στα πλαίσια των συμβουλίων, είτε με ευρύτερες
προγραμματικές συγκλίσεις είτε ως σύμπτωση απόψεων σε επί
μέρους ζητήματα. Αυτή η λειτουργία, σε αντίθεση με τα έως σή
μερα ισχύοντα - όπου η άποψη του δημάρχου/προέδρου καθορί
ζει το αποτέλεσμα της συνεδρίασης πριν αυτή καν αρχίσειαντικειμενικά οδηγεί στην ουσιαστική ενίσχυση του συμβουλίου
και στην αποκατάστασή του στο ρόλο του κυρίαρχου, βουλευομένου συλλογικού οργάνου.
Οι αρχές της ενίσχυσης των συλλογικών οργάνων και της κα
τάργησης των διακρίσεων μεταξύ των συμβούλων ανάλογα με την
προέλευσή τους ή μη από το συνδυασμό του δημάρχου, αποτυπώνονται συγκεκριμένα σε σειρά προτεινόμενων, από την πρόταση
νόμου, διατάξεων:
- Οι αντιδήμαρχοι μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε
συνδυασμό και όχι μόνο από αυτόν του δημάρχου.
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-Οι ανηόήμαρχοι, οι ανατιθέμενες σ'αυτούς αρμοδιότητες, οι
αναπληρωτές του δημάρχου, δεν ορίζονται αποκλειστικά από το
δήμαρχο, αλλά με προηγούμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλιουμετα από εισήγηση του δημάρχομ. Μόνο στην περίπτωση που
σε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις διαπιστώνεται διάσταση από
ψεων-δημάρχου-συμβουλίου. για λόγους αποτελεσματικής λει
τοαργίας του δήμου, ο ορισμός γίνεται με απόφαση του δημάρχου.
- Η δημαρχιακή επιτροπή εκλέγεται από το σύνολο των δημοτι
κών συμβούλων και με το σύστημα της απλής αναλογικής, αντί
θετα μετά ισχύοντα σήμερα που υποχρεωτική είναι η συμμετοχή
ενός ομμβούλου της μειοψηφίας και μάλιστα μόνο στις τουλάχι
στον πενταμελείς δημαρχιακές επιτροπές.
-Για ιηναντικατάσταση δημάρχου/προέδρου, σε περίπτωση θα
νάτου, παραίτησης κ.λ,π., καθιερώνεται η εκλογή από το δημοτικόίκοινοτικό συμβούλιο, αντί της ισχύουοας ρύθμισης που
προβλέπει εκλογή μόνο από τους συμβούλους της πλειοψηφίας
- Η απόφαση για την απευθείας ενέργεια προμηθειών Kat εκτέ
λεση εργασιών, μετατίθεται από το δήμαρχο και τον πρόεδρο της
κοινότητας, στη δημαρχιακή επιτροπή και το κοινοτικό συμβού
λιο αντίστοιχα.
Η υπερψήφιση αυτής της πρότασης νόμου θο αποτελέσει μία
περιορισμένη μεν, αλλά πολύ ουσιαστική, τροποποίηση του Κώ
δικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος παρά τις κατά καιρούς βελ
τιώσεις διατηρεί ταβασικά χαρακτηριστικά ενός αναχρονιστικού
θεσμικού πλαισίου, σε αναντιστοιχία με τις ανάγκες και τη δυνα
μική της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και είναι ανάγκη να ανα
μορφωθεί στο σύνολό του.
Οιχυριότερες τροποποιήσεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
που προτείνονται είναι οι εξής:
Άρθρο 1
- Στην παρ. 1 ορίζεται η διαδικασία εκλογής του δημάρχου και
του προέδρου κοινότητας. Η διαδικασία αυτή, με την προτεινόμενη ρύθμιση, διαφέρει από τη διαδικασία που ισχύει μέχρι σή
μερα, δεδομένου ότι ο δήμαρχος και ο πρόεδρος δεν εκλέγονται
από «τον επιτυχόντο» συνδυασμό, όπως τον χαρακτήριζε η ισχύουσα νομοθεσία.
- Στην παρ. 2 ορίζεται ο τρόπος κατανομής των εδρών των δη
μοτικών και κοινοτικών συμβουλίων που γίνεται με την εφαρμο
γή της -απλής αναλογικής. Η κατανομή των εδρών γίνεται για
όλους τους συμβούλους σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώ
της Κυριακής.
- Στην παρ. 3 του άρθρου 1 ρυθμίζεται το θέμα της εκλογής των
συμβούλων (τακτικών και αναπληρωματικών) καθενός συν
δυασμού.
- Η παρ.λ καταργεί το άρθρο 68 του π.δ.323/89, γιατί το θέμα
που .ρυθμίζεται με αυτό αντιμετωπίζεται στις παρ.1 και 2.
- Η παρ. 5 καταργεί το άρθρο 70 του π.δ.323/89, γιατί το θέμα
που αντιμετωπίζεται με αυτό ρυθμίζεται επίσης με τις παρ.1 και 2.
- Στην παρ. ο ορίζεται ο τρόπος ανάδειξης (εκλογής) του δημάρ
χου σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης του υποψήφιου δημάρ
χου. Ως δήμαρχος στην περίπτωση αυτήν εκλέγεται όποιος από
τους υποψήφιους συμβούλους πάρει τους περισσότερους
σταυρούς.
- Στην παρ. 7 ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα που-αφορούν την
ανακήρυξη του δημάρχου ή του προέδρου κοινότητας και των δη
μοτικών και κοινοτικών συμβούλων.
- Η παρ. 6 καταργεί τη διάταξη της τταρ.4 του άρθρου 81 του
π.δ-323/1888. αφού οι σύμβουλοι δεν χαρακτηρίζονται ως ανήκοντες στην πλειοψηφία ή στη μειοψηφία.
- Στην παρ. 9 ορίζεται ότι ο αντιπρόεδρος της κοινότητας εκλέ
γεται από το σύνολο των κοινοτικών συμβούλων και όχι μόνο α
πό τους συμβούλους του «επιτυχόντος» συνδυασμού, όπως
γινόταν μέχρι σήμερα.
- Η παρ. 10 καταργεί περιττή πλέον διάταξη του ΔΚΚ.
- Στην παρ. 11 ρυθμίζεται:

α) Ο ταόπος αναπλήρωσης του προέδρου της κοινότητας σε πε
ρίπτωση που αυτούς απουσιάζει ή κωλύεται.
β) Ο τρόπος πλήρωσης τηο κενής θέσης του προέδρου.
- Στην παρ 12 ρυθμίζεται ο τρόπος εκλογής νέου προέδρου κοι
νότητας. Ο πρόεδρος εκλέγεται από το σύνολο των κοινοτικών
συμβούλων και όχι μόνο απο τους συμβούλους του επιτυχόντος
συνδυασμού, όπως γινόταν μέχρι τώρα.
- Στην παρ. 13 και 14 ρυθμίζονται διαδικαστικό θέματα για τον
τρόπο εκλογής του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
- Στην παρ. 15 ρυθμίζεται το θέμα της ανάδειξης των μελών του
προεδρείου, σε περίπτωση άρνησης των συμβούλων να θεσουν
υποψηφιότητα. Οι σύμβουλοι που ανσδεικνύονται κατ αυτόν τον
τρόπο μπορούν να ανήκουν σε οποιονδήποτε συνδυασμό και όχι
στον «επιτυχόντο», όπως γινόταν μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι
με τις ρυθμίσεις που γίνονται δεν υπάρχει «επιτυχών» και «ετιιλαχόντες» συνδυασμοί.
- Στις παρ. 16 και 17 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την πρό
σκληση των μελών του δημοτικού συμβουλίου για αποδοχή αιτή
σεων παραίτησης μελών του προεδρείου του και εκλογή νέων.
- Στην παρ. 18 ρυθμίζεται το θέμα αναπλήρωσης του προέδρου
και αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
- Στην παρ. 19 ορίζεται ότι ο αντιδήμαρχος, που ορίζεται αντί
του δημάρχου ως πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής, ορίζε
ται από το δημοτικό συμβούλιο και όχι από το δήμαρχο, όπως γι
νόταν μέχρι σήμερα.
- Στην παρ. 20 ρυθμίζεται ο τρόπος εκλογής των μελών της δη
μαρχιακής επιτροπής. Η εκλογή γίνεται κατά συνδυασμούς.
Το εκλογικά σύστημα που εφαρμόζεται για την εκλογή των με
λών της δημαρχιακής επιτροπής.
- Στην παρ. 22 ρυθμίζεται το θέμα αναπλήρωσης του δημάρχου
όταν τα συμφέροντά του συγκρούονται με τα συμφέροντα του
δήμου.
- Στην παρ. 23 ορίζεται ότι οι αντιδήμαρχοι ορίζονται με από
φαση του δημοτικού συμβουλίου μετά από πρόταση του δημάρ
χου και όχι με απόφαση του δημάρχου, όπως γινόταν μέχρι
σήμερα.
- Στην παρ. 24 ρυθμίζεται το θέμα αναπλήρωσης του δημάρχου,
σε περίπτωση μη επικύρωσης της εκλογής, αποποίησης της εκλο
γής, θανάτου του, κήρυξής του ως εκπτώτου κλπ.
- Στην παρ. 25 ρυθμίζονται θέματα εκλογής νέου δημάρχου, σε
περίπτωση μη επικύρωσης της εκλογής, αποποίησης της εκλογής,
θανάτου, κήρυξης του δημάρχου εκπτώτου κλπ.
- Στην παρ. 26 ρυθμίζεται το θέμα εκλογής αντιπροέδρου του
τοπικού συμβουλίου.
- Στην παρ.27 ρυθμίζεται η διαδικασία εκλογής των μελών του
τοπικού συμβουλίου.
- Στην παρ. 28 ορίζεται το εκλογικό σύστημα που εφαρμόζεται
για την εκλογή των συμβούλων των δημοτικών διαμερισμάτων που
είναι η απλή αναλογική.
- Στην παρ. 29 ρυθμίζεται το θέμα της ανάδειξης του προέδρου
και του αντιπροέδρου του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσμα
τος. Για την εκλογή αυτήν εφαρμόζεται το σύστημα που εφαρμό
ζεται για την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού
διαμερίσματος. Ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος του συμβουλίου
του δημοτικού διαμερίσματος, μπορεί να εκλεγεί οποιοσδήποτε
σύμβουλος του δημοτικού διαμερίσματος. Μέχρι σήμερα στα α
ξιώματα αυτά εκλέγονταν σύμρυυλοι μόνο του επιτυχόντος συν
δυασμού.
- Στην παρ. 30 ορίζεται το θέμα της εκλογής του παρέδρου στους
συνοικισμούς.
- Με την παρ. 31 ορίζεται ότι, για την απευθείας εκτέλεση ερ
γασίας μεταφοράς ή τη διενέργεια προμήθειας που ήταν μέχρι
σήμερα αρμόδιος ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητας, καθίστα
ται αρμόδια η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο.
•Άρθρο 2
- Με το άρθρο αυτό παρέχεται εξουσιοδότηση για την κωδικό-
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μπτων του αριθμού των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο της
μονάδας, στην περίπτωση των τριών πέμπτων στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα και στην περίπτωση των δύο
πέμπτων το κλάσμα δεν υπολογίζεται. Με βάση αυτά, οι έδρες που
Αθήνα 17 Μαίου 1990
Οι προτείνοντες βουλευτές αναλογούν στα 3/5 και στα 2/5 έχουν αντίστοιχα ως εξής: στα 7μελή
συμβούλια 5 και 2, στα 9μελή 6 και 3. στα 1 Ιμελή 7 και 4. στα 15μελή
9
και 6. στα 19μελή 12 και 7, στα 25μελή 15 και 10, στα 3ΐμελή 19
Χαρίλαος Φλωοάκης
και 12, στο 35μελή 21 και 14, στα 39μελή 24 και 15 και στα 4ΐμελή
Λεωνίδας Κύρκος
25 και 16.
Γρηγόρης Φαράκος
4. Η αναλογική κατανομή των εδρών στην περίπτωση της πα
Γοηγόρης Γιάνναρος
ραγράφου 1 γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
Μανόλης Δοεττάκης
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σ όλα τα ε
Μαρία Δαμανάκη
κλογικά τμήματα, σε κάθε δήμο ή κοινότητα, όλοι μαζί οι συνδυα
Δημήτρης Κωστόπουλος
σμοί, που συμμετείχαν στις εκλογές, εκτός από τον επιτυχόντα,
Φώτης Κουβέλης
διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχεί στα 2/5, αυ
Ανδρέας Λεντάκης
ξημένο-κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει,·*παραλειπό:
Μίμης Ανδρουλάκης
μενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των
Νίκος Γαλανός
Τραϊανός Χατζηδημητρίου έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια
με ·;.' εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες
Κωνσταντίνος Ρήγας
έδρετ όσο το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαιρέσεως.
Αντώνης Σκυλλάκος
Εαν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι διάφοροι επιλαχόντες συν
Πόνος Σκοτινιώτης
δυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία είναι λινότερες από τις
Παναγιώτης Κοσιώνης
προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία
Γεράσιμος Αραβανής
μεταξύ των ε,.ιλαχάντων συνδυασμών που έχουν καταλάβει του
Θανάσης Παφίλης
λάχιστο
μία έδρα, κατά σειρά, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υ
Ευστράτιος Κόρακας
πόλοιπα που έχουν. Αν οι συνδυασμοί αυτοί έχουν ίσο βαθμό
Αλέξιος Σεβαστάκης
αχρησιμοποίητων υπολοίπων γίνεται κλήρωση. Αν και μετά τη δια
Νίκος Κωνσταντόπουλος
νομή εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν
αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα
με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κά
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
θε επιλαχών συνδυασμός. Αν έχει απομείνει προς διάθεση μία μό
νο έδρα, την έδρα αυτή καταλαμβάνει ο επιλαχών συνδυασμός
Άρθρο 65
που έχει καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα και παρουσιάζει το με
(Άρθρο 63 π.δ. 76/19851
γαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό
Επιτυχών - επιλαχόντες συνδυασμοί
μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάΕκλογή δημάρχου και προέδρου κοινότητας
ζουσα έδρα δεν δίδεται στο συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση (σου
1. Στις εκλογές των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων
αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυα
τωρείται επιτυχών συνδυασμός αυτός που συγκέντρωσε την ο·
άλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοσμών ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από τη διοικητική επι
:λτίων και επιλαχόντες όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μία
τροπή του άρθρου 48.
5. Η αναλογική κατανομή των εδρών στην περίπτωση της πα
>ρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 66, 68 και 70. Το ίδιο
χύει και για την εκλογή προέδρου κοινότητας και κοινοτικών
ραγράφου 2 γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σ'όλα τα ε
τμβούλων, σε κοινότητες που έχουν περισσότερους από πέντε
λιάδες κατοίκους. Στις λοιπές κοινότητες θεωρείται επιτυχών
κλογικά τμήυατα σε κάθε δήμο ή κοινότητα, όλοι μαζί οι συνδυα
σμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των
συνδυασμός που συγκέντρωσε έστω και τη σχετική πλειοψηφία
ιι επιλαχόντες όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μία έδρα, θύμ εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό ή κοινοτικό συμβού
ωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 66, 68 και 70.
λιο, αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παρα2. Δήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητας εκλέγεται ο υποψήλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός
των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συ
.ος του επιτυχόντος συνδυασμού,
νέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει
Άρθρο 66
τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαιρέσεως. Στην
(Άρθρο 64 π.δ. 76/1985 - Άρθρο 14 παρ. 4 Ν. 1847/1985)
περίπτωση αυτή ο επιτυχών συνδυασμός μπορεί να λάβει αριθμό
εδρών που ξεπερνά το ποσοστό των 3/5. Συνδυασμός που δεν συ
στανομή των εδρών των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων
γκεντρώνει το εκλογικό μέτρο δεν παίρνει έδρα. Εάν οι έδρες που
καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή
1. Από το σύνολο των εδρών των δημοτικών ή κοινοτικών συμμε την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διά
ούλων, τα 3/5 ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5
θεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ
ους επιλαχόντες ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοόλων αυτών των συνδυασμών ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υ
ιλτίων που έλαβε καθένας απ'αυτούς, σύμφωνα με όσα ορίζοπόλοιπα που έχουν. Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς
αι στην παράγραφο 4.
έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων γίνεται κλήρωση.
2. Αν ο πρώτος συνδυασμός, σ'όλους τους δήμους και τις κοιΑν και μετά τη διανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα
'τητες που έχουν περισσότερους από πέντε χιλιάδ»>κατοίκους,
υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά
ιγκεντρώνει ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων πάνω από 60% τότε
μία. ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων
κατανομή όλων των εδρών γίνεται αναλογικά μεταξύ όλων των
που έλαβε κάθε συνδυασμός.
ινδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές σύμφωνα με όσα οΑν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό
ζονται στην παράγραφο 5.
.... ” ·***τ
μέτρο'εϊ'ναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρΈς, η πλεονά3. Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων και των δύο πέ ζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο
οίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου των διατάξεων του Κώδιοκ Δήν και Κοινοτήτων και των 0iaT0coa>v της πρότασης νόμου.
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σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου α ονομάζονται κατανομές. Στην πρώτη (Α) κατανομή διανέμονται οι
ριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσοτέρων συνδυα μισές έδρες του δήμε κού ή κοινοτικού συμβουλίου. Το κλάσμα
σμών. ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωσή από τη διοικητική
που προκύπτει στρογ Υαλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μο
επιτροπή του άρθρου 48,
νάδα. Στη δεύτερη (Βι κστανομή διανέμοντοι οι υπόλοιπες. Με βά
6.
Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας μΟνο συνδυασμόςση. τον αριθμό των εδρών των δημοτικών και κοινοτικών
υποψηφίων, ο δήμαρχος, ο πρόεδρος κοινότητας και οι δημοτι συμβουλίων οι έδρες που αναλογούν σε καθεμία από τις δύο αυ
κοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συν τές κατανομές έχουν ως εξής: για τα 11 μελή συμβούλια οι έδρες
δυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά, σε ψήφους προτιμήσεως, μέχρι να
της Α' κατανομής είναι 6 και της Β κατανομής 5, για τα 15μελή
συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του δημοτικού ή κοινοτικού
8 και 7, για τα 19μελή 10 και 9, για τα 25μελή 13 και 12, για τα
συμβουλίου εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι ανα 31μελή 16 και 15, για τα 35μελή 18 και 17, για τα 39μελή 20 και
πληρωματικοί.
19 και για τά 41μελή 21 και 20 αντίστοιχα.
3. Οι έδρεςτης Α'κατανομής διανέμονται αναλογικά στους συν
Άρθρο 67
δυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές με την ακόλουθη δια
(Άρθρο 65 π.δ. 76/1985 - Άρθρο 1-4 παρ. 5 Ν.1847/19891
δικασία:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σ όλα τα ε
Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι - Ισοψηφία
κλογικά τμήματα, σε κάθε δήμο ή κοινότητα, όλοι μαζί οι συνδυα
σμοί που συμμετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία,
1. Τακτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από τους υποψήφιους καθεδιαιρείται με τον αριθμό των εδρών της Α' κατανομής αυξημένο
νός από τους συνδυασμούς του άρθρου 65 κατά σειρά αυτοί που
κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπόμενου τού
έλαβαν τους περισσότερους ψήφους προτιμήσεως. Οι υποψήφιοι
κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της Α'κατανομής. Ο αριθ
δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων των επιλαχόντων συνδυασμών
μός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη
θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους.
συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει
2. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων
τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαιρέσεως.
συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων
Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι διάφοροι συνδυασμοί με την
τους, με τη σειρά των ψήφων προτιμήσεως
προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάεθση
3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, η διοι έδρες της Α κατανομής, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της
κητική Επιτροπή του άρθρου 48 ενεργεί κλήρωση.
παραγράφου 4 του άρθρου 66.
4. Για τη διανομή των εδρών της Β κατανομής, υπολογίζεται,
αρχικά, πόσες από τις έδρες αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον
Άρθρο 68
(Άρθρο 66 π.δ. 76/1985 - Άρθρο 14 παρ. 6 Ν. 1847/1989)
επιτυχόντο συνδυασμό, έτσι ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζόμενων και των εδρών που του απονεμήθηκαν από την
Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών
Α'κατανομή, τα 3/5 ίου όλου αριθμού των εδρών. Οι έδρες της
Β'κατανομής που θα απομείνουν προς διάθεση, μετά την παρα
1. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί και ισοψηφή χώρηση των εδρών στον επιτυχόντο συνδυασμό, παραχωρούνται
σουν, η διοικητική επιτροπή του άρθρου 48 ενεργεί κλήρωση γιο.
στο δεύτερο συνδυασμό που πήρε μέρος στην επαναληπτική ψη
την ανάδειξη του επιτυχΰντος συνδυασμού. Οι έδοες των συμβού φοφορία.
λων στην περίπτωση αυτή κατανέμονται κατά 3/5 στον επιτυχόΣτην περίπτωση όπου λόγω του μικρού αριθμού εδρών που του
ντα συνδυασμό και κατά τα 2/5 στον επιλαχόντα συνδυασμό.
έχουν απονεμηθεί από την Α’ κατανομή ο επιτυχών συνδυασμός
2. Αν ισοψηφήσουν δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί σε κοινό δεν μπορεί να συμπληρώσει τον αριθμό των 3/5 του συνόλου των
τητες που έχουν ως πέντε χιλιάδες κατοίκους την κλήρωση ενερ εδρών, προσκυρώνεται σ' αυτόν όλες οι έδρες της Β' κατανομής
γεί η διοικητική επιτροπή του άρθρου 48. Οι έδρες των συμβούλων
και δεν γίνεται καμία μεταβολή στην απονομή των εδρών της Α'
στην περίπτωση αυτή κατανέμονται κατά τα 3/5 στον επιτυχόντο
κατογς-μής. ανάμεσα στους υπόλοιπους συνδυασμούς.
5. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την αρχική
συνδυασμό και τα 2/5 αναλογικά στους επιλαχόντες συνδυασμούς
με τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 66.
ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτι
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου
κή ψηφοφορία μετέχουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοι
νοτήτων όλων των συνδυασμών που ισοψήφησαν.
3 του άρθρου 66 και του άρθρου 67.
6. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση, κατά την αρχι
κή ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναλη
Άρθρο 70
πτική ψηφοφορία μετέχουν ο υποψήφιος δήμαρχος ή πρόεδρος
(Άρθρο 68 π.δ. 76/1985 - Άρθρο 14 παρ. 9 και 10 Ν.1847/1989)
κοινότητας του πρώτου σε αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυα
σμού και οι υποψήφιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων των συν
Επανάληψη της ψηφοφορίας
δυασμών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 επιτυχών θεωρεί
1. Στους δήμους και στις κοινότητες που έχουν περισσότερους
από πέντε χιλιάδες κατοίκους, αν κανένας συνδυασμός δεν συ ται ο υποψήφιος δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας και ο συνδυα
γκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, που απαιτεί το άρθρο 65 πα σμός του που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική
πλειοψηφία. Αν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο υποψή
ράγραφος 1, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή
ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους ή προέδρους κοι φιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων, η διοικητική επιτροπή του
άρθρου 48 ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δη
νοτήτων των δύο συνδυασμών που έλαβαν τους περισσότερους
μάρχου ή προέδρου κοινότητας και του συνδυασμού του. Αν ισο
ψήφους. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος ή πρόεδρος
κοινότητας και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επανα ψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί, η διοικητική
ληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του α επιτροπή ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δη
μάρχου ή προέδρου κοινότητας και του συνδυασμού του και εκεί
ριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων. Αν στην επαναληπτική
νου που θα συμμετάσχει στη δεύτερη κατανομή κατά τα οριζόμενα
ψηφοφορία οι δύο αυτοί συνδυασμοί ισοψηφήσουν, η διοικητική
στην παράγραφο 4.
επιτροπή του άρθρου 48 ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του
8. Αν κανείς από τους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις ε
επιτυχόντος συνδυασμού. -·*·-·* ·
2. Οι έδρες των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων διανέ κλογές στην αρχική ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει το εκλογικό
μονται, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, στους συνδυα μέτρο ή αν μόνο ένας συνδυασμός το έχει συγκεντρώσει τότε στην
Α'κατανομή συμμετέχουν οπωσδήποτε οι δύο συνδυασμοί που έ
σμούς που συμμετέχουν στις εκλογές, σε δύο φάσεις, που
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χουν λάβει το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων. Οι υ
ποψήφιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων αυτών των δύο συν
δυασμών συμμετέχουν και στην επαναληπτική ψηφοφορία.
9 Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με
βόση την πρώτη ψηφοφορία σύμφωνα με τους σταυρούς προτιμπσεως που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή, όπως ορίζετο. στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 66 και του
άρθρου 67.

Άρθρο 88
(Άρθρο 92 π.δ. 76/1985)

Εκλογή Αντιπροέδρου της Κοινότητας

1.
Κάθε διετία εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τους συμ
βούλους του επιτυχόντος συνδυασμού που συνέρχονται στο κοι
νοτικό κατάστημα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου, ένας από
αυτούς ως αντιπρόεδρος.
Για την εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παΆρθρο 71
ραγρ. 2 έως 6 του άρθρου 105.
(Άρθρο 69 π.δ. 76/1985 - Άρθρο 14 παρ. 11 και 12
3.
Αν η θέση του αντιπροέδρου μένει κενή για οποιοδήποτε λό
Ν. 1847/1989)
γο γίνεται με τον ίδιο τρόπο εκλογή νέου αντιπροέδρου μέσα σε
προθεσμία δέκα ημερών αφότου έμεινε κενή η θέση. Η θητεία του
Παραίτηση ή θάνατος υποψηφίου δημάρχου ή προέδρου
νέου αντιπροέδρου διαρκεί όσο διάστημα απομένει έως τη συμπλή
κοινότητας σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας.
ρωση της δίΙτίας.
5.
Αν δεν υποβληθεί δήλωση, δεν ανακηρύσσεται κανένας υπο Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνουν κενές η θέση του αντιπροέ
ψήφιος και εκλέγεται δήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητας, ό δρου και θέσεις συμβούλων του επιτυχόντος συνδυασμού, τακτι
κών και αναπληρωματικών, ώστε να μην υπάρχει πλειοψηφία για
ποιος σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού λάβει τους
περισσότερους ψήφους προτιμήσεως στην επαναληπτική ψη την εκλογή του αντιπροέδρου, αυτός εκλέγεται από ολόκληρο το
κοινοτικό συμβούλιο.
φοφορία.
Άρθρο 73
(Άρθρο 71 π.δ. 76/1985 - Άρθρο 14 παρ. 153 και 164 Ν. 1847/1989)

ΆΓθρο 89
(Άρθρο 93 π.δ. 76/1985-Άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 1832/1989)

Επικύρωση της εκλογής

Αναπλήρωση του προέδρου της κοινότητας

1.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφυγών η αρ 1. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε
μόδια διοικητική επιτροπή του άρθρου 48, με κατεπείγον ερώτη όλα τα καθήκοντά του ο αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζει ή κωλύε
ται και ο αντιπρόεδρος, τον αναπληρώνει ο σύμβουλος του επιμά της προς το αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο, ζητεί να βεβαιωθεί
προς αυτήν αν έχουν κατατεθεί προσφυγές ή προσφυγή. Αν λά τυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους
βει αρνητική βεβαίωση, επικυρώνει με απόφασή της το αποτέλε ψήφους, και σε περίπτωση (σοψηφίας, αυτός που είναι γραμμέ
σμα της εκλογής και ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους
νος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.
επιλαχόντες συνδυασμούς, το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοι
2. Σε περίπτωση που τα συμφέροντα του προέδρου συγκρούο
νται με τα συμφέροντα της κοινότητας, τα καθήκοντα του προέ
νότητας και τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς ή
δρου ασκεί ο αντιπρόεδρος και αν κι αυτός βρίσκεται στην ίδια
κοινοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού πού εκλέγονται.
Αν λάβει καταφατική βεβαίωση η επιτροπή αυτή διαβιβάζει αθέση, άλλος σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που ορί
μελητί στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο ολόκληρο και πλήρη το
ζεται από το κοινοτικό συμβούλιο. Όποιος παραβαίνει αυτή τη
Φάκελο της εκλογής, το κύρος της οποίας προσεβλήθη με προ διάταξη μπορεί να τεθεί σε αργία.
σφυγή ή προσφυγές. Οι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι κα
3. Αν αυτός που έχει εκλεγεί πρόεδρος της κοινότητας παραι
τατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον
τηθεί, εκπέσει, πεθάνει ή η θέση του μείνει κενή για οποιόδηποτε
αριθμό των σταυρών προτιμήσεως που έχουν λάβει και αν δεν υ λόγο, ώσπου να εκλεγεί νέος πρόεδρος τα καθήκοντα του προέ
πάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά.
δρου ασκεί ο αντιπρόεδρος. Αν ο αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κω
λύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντα του προέδρου ασκεί ο
Άρθρο 81
σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις
(Άρθρο 85 π.δ. 76/1985 · Άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 1832/1989)
περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που
είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστη
Σύγκληση και λειτουργία του κοινοτικού συμβουλίου
ρίου. Αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού,
τακτικοί ή αναπληρωματικοί, τα καθήκοντα του προέδρου εκτε4.
0 πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει τολεί ο σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού, που είχε
ένα τρίτο τουλάχισοτν του συνολικού αριθμού των μελών του με
εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας,
/ραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζη εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικα
τηθούν. Αν ο πρόεδρος δεν καλέσει το συμβούλιο σε έξι μέρες
στηρίου.
το αργότερο μετά την υποβολή της αιτήσεως, το συμβούλιο συΑν δεν υπάρχουν σύμβουλοι του πρώτου επιλαχόντος συνδυα
/έρχεται, με πρόσκληση των μελών που υπέβαλαν την αίτηση, σύμσμού, καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντα του προέδρου σύμ
οωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 και αποφασίζει για τα
βουλοι από τους λοιπούς συνδυασμούς με τη σειρά της εκλογικής
τέματα που περιλαμβάνει η αίτηση. Αν ο πρόεδρος παραλείψει
τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί από το αρ
τδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να συγκαλέσει το συμβούλιο,
μόδιο δικαστήριο.
πορεί να τεθεί σε αργία και, σε περίπτωση υποτροπής, να τιμωΑν δεν υπάρχουν σύμβουλοι ούτε των επιλαχόντων συνδυασμών
ηθεί με την ποινή της έκπτωσης από το προεδρικό αξίωμα.
ή έχει δηλωθεί μόνο ένας συνδυασμός, τα καθήκοντα του προέ
Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου προκύπτει κλάσμα μιδρου εκτελεί ένας υπάλληλος της κοινότητας ή ένας δημόσιος υ
οότερο της μονάδας, το κλάσμα αυτό στρογγυλοποιείται στην
πάλληλος που ορίζεται από το νομάρχη.
μέσως μεγαλύτερη μονάδα. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλεί
Ο υπάλληλος αυτός ασκεί τις αρμοδιότητες του προέδρου μό
ο συμβούλιο και όποτε το ζητεί το σύνολο των συμβούλων της
νο για να διεκπεραιώνει τρέχουσες υπηρεσιακές υποθέσεις και
ειοψηφίας.
να αντιμετωπίζει κατεπείγοντα θέματα. Σε όλες τις προαναφερόμεγες περιπτώσεις ο νομάρχης εκδίδει διαπιστωτική πράξή. '

6
Άρθρο 90
(Άρθρο 94 π.δ. 76/1985)

Εκλογή νέου προέδρου της κοινότητας
2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 73 παρ. 1 εδάφιο β'και 76 την
πρώτη Κυριακή μετά την εγκατάσταση των κοινοτικών αρχών ή
σε κάθε άλλη περίπτωση δεκαπέντε ημέρες το αργότερο μετά την
κένωση της θέσης οι σύμβουλοι του επιτιιχόντος συνδυασμού συ
νέρχονται στο κοινοτικό κατάστημα, ύστερα από πρόσκληση του
συμβούλου του συνδυασμού αυτού που έλαβε τις περισσότερες
ψήφους προτίμησης ή σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που εί
ναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.
Ο σύμβουλος που κάλεσε το συμβούλιο προεδρεύει στη συνεδρία
ση αυτή. Η πρόσκληση επιδίδεται από οποιοδήποτε δημόσιο ή κοι
νοτικό όργανο και μέχρι την παραμονή της συνεδρίασης. Οι
διατάξεις του άρθρου 82 ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.
3. Στις κοινότητες νέος πρόεδρος-εκλέγεται ένας κοινοτικός
σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που ψηφίζεται σύμφω
να με τη διαδικασία του άρθρου 105 παρ. 2 έως 6.
Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνουν κενές η θέση του προέδρου
της κοινότητας και θέσεις συμβούλων του επιτυχόντος συνδυα
σμού, τακτικών κ .. αναπληρωματικών, ώστε να μην υπάρχει πλειοψηφία του επιτυχόντος συνδυασμού και συμπληρωθούν από
αναπληρωματικούς συμβούλους άλλων συνδυασμών ή ύστερα α
πό αναπληρωματικές εκλογές για την εκλογή συμβούλων, ο πρό
εδρος της κοινότητας εκλέγεται από ολόκληρο το κοινοτικό
συμβούλιο, που συγκαλείται σε συνεδρίαση για το σκοπό αυτόν
από τον αντιπρόεδρο της κοινότητας ή αν δεν υπάρχει από τον
κοινοτικό σύμβουλο, οποιοσδήποτε συνδυασμού, που έλαβε τους
περισσότερους ψήφους ή σε περίπτωση ισοψηφίας από τον κοι
νοτικό σύμβουλο, που θα αναδειχθεί, μετά από κλήρωση που γί
νεται από το νομάρχη, παρουσία των ισοψηφούντων.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παράγρ.2 έως 6 του άρθρου 105.
5. Στις περιπτώσεις των άρθρων 73 παρα’γρ. 1 εδάφιο β’και 76
από την εγκατάσταση των κοινοτικών αρχών έως την εκλογή του
νέου προέδρου, τα καθήκοντα του προέδρου εκτελεί ο κοινοτικός
σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τους
περισσότερους ψήφους προτιμήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην από
φαση του δικαστηρίου.
6. Αν αυτός που έχει εκλεγεί πρόεδρος της κε ■"‘η-ητας παραι
τηθεί, εκπέσει, πεθάνει ή αν η θέση του μείνει κι νή για οποιοδήποτε λόγο, ώσπου να εκλεγεί νέος πρόεδρος, τα καθήκοντα του
προέδρου ασκεί ο αντιπρόεδρος. Αν ο αντιπρόεδρος απουσιάζει
ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυα
σμού που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους ψήφους, και σε πε
ρίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος κατά
σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου ασκεί τα καθήκοντα του
προέδρου.
Άρθρο 94
(Άρθρο 98 π.δ. 76/1985 - Άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 1832/1989)

πιτυγχάνεται άποτέλεομα υστέρα από δύο διαδοχικές ψηφοφο
ρίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική
πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή πε
ρισσότεροι λάβουν ίσο αριθμό ψήφων, ο σύμβουλος που προε
δρεύει ενεργεί ανάμεσό τους κλήρωση. Ο σύμβουλος που
προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του
συμβουλίου σ'έναν από τους υπαλλήλους του δήμου
2. Αν για οποιοδήποτε λόγο το συμβούλιο δεν συγκληθεί Οπως
ορίζει η προηγούμενη παράγραφος, συνέρχεται χωρίς πρόσκλη
ση την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου στις 10 το πρωί. Αν ο σύμ
βουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που πλειοψήφ*σε
απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένας σύμβουλος του ίδιου συνδυα
σμού. κατά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την από
φαση του δικαστηρίου.
3. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιοδήποτε λόγο, ή η συνε
δρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρία
ση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή, ή η συ
νεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρεί
ται ότι εκλέγονται πρόεδρος ή αντιπρόεδρος ή γραμματέας,
ανάλογα με την περίπτωση: α) αν πρόκειται για την πρώτη διετία
της δημοτικής περιόδου, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυα
σμού, που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους ψήφους προ
τίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε
και β) αν πρόκειται για τη δεύτερη διετία, εκείνοι που είχαν τα α
ξιώματα αυτά την προηγούμενη διετία.
6.
Η παραίτηση από το αξίωμα του προέδρου, αντιπροέδρου και
του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου υποβάλλεται στο δη
μοτικό συμβούλιο και γίνεται οριστική αφότου το δημοτικό συμ
βούλιο την αποδεχθεί. Για το σκοπό αυτόν το συμβούλιο
προσκαλείται σε συνεδρίαση από το συμβούλιο του επιτυχόντος
συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και,
σε περίπτωση ισοψηφίας, από εκείνον που είναι γραμμένος πρώ
τος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και, αν αυτός κω
λύεται γιο οποιοδήποτε λόγο, από τον αμέσως επόμενο στην
απόφαση ανακήρυξης του συμβουλίου.
Στη συνεδρίαση αυτήν προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλε
σε το συμβούλιο και, αν αυτός δεν παρίσταται, ο αμέσως επόμε
νος κατά την πιο πάνω σειρά.
Σε κόθε περίπτωση η παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται αποδε
κτή μετά την παρέλευση ενός μήνα από την ημερομηνία κατάθε
σης της υχετικής αίτησης στο γενικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.
Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να επα
νεκλεγώ υιο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία
Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της πα
ραίτησης, προβαίνει κατά περίπτωση στην εκλογή νέου προέδρου,
αντιπροέδρου ή γραμματέα.
Άρθρο 95
(Άρθρο 99 π.δ. 76/1985)
Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

5.
Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, στην οποία α
ναγράφει υποχρεωτικά όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος,
θέματα που είναι κατεπείγοντα, κατά το άρθρο 84, συζητούνται
1.
Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, πριν από τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. μόνο αν συνεναίτην πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου, το δημοτικό συμβούλιο συ σει ο δήμαρχος.
νέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος
Άρθρο 96
συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους ωήφους και
(Άρθρο 100 π.δ. 76/1985)
σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος
κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρί ου.
Λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου
Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που
συγκάλεσε το συμβούλιο, το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει ανάμε A
2.
Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο
σα στα μέλη του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόε
αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο αντιπρόεδρος, ό
δρο, τον αντιπρόεδρο και το γραμματέα του. Εκλέγεται όποιος
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν ε ποιος από τους παρόντες συμβούλους του επιτυχόντος ουνδυυ
Εκλογή Προεδρείου

ομου έχει εκλεγεί με τους περισσότερους ψήφους, και σε περί
πτωση ισοψηφίας, όποιος είναι γραμμένος πρώτος στην απόφα
ση του δικαστηρίου, ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου

Άρθρο 100
(Άρθρο 104 π.δ. 76/1985)

Λειτουργία της δημαρχιακής επιτροπής
Άρθρο 98
(Άρθρο 32 παρ. 3 και 102 π.δ 76/1985 - Άρθρα 6 παρ.2 και 3 και
21 παρ 1 κα. ί του Ν.1832/1989;

3.
Αν ένα μέλος της δημαρχιακής επιτροπής απουσιάζει αδικαι
ολόγητα από δύο τουλάχιστο συνεχείς συνεδριάσεις, το δημοτι
κό συμβούλιο με πράξη του το αντικαθιστά.

Δημαρχιακή Επιτροπή - Αρμοδιότητες
Άρθρο 101
(Άρθρο 105 π.δ. 76/1985 - Άρθρο 7 παρ. 1 Ν.1832/1989;
1.
Η δημαρχιακή επιτροπή αποτελείται από το δήμαρχο ή τον
αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο δήμαρχος ως πρόεδρο και από δύο
Αρμοδιότητες του Δημάρχου
μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και δεκαπέντε μέλη, τέσσερα αν
το συμβούλιο έχει έως και τριόντα ένα μέλη και έξι μέλη αν το
3.
Σε περίπτωση που τα συμφέροντα του δημάρχου συγκρούο
συμβούλιο έχει έως και σαράντα ένα μέλη.
«Γ
νται με τα συμφέροντα του δήμου, τα καθήκοντα του δημάρχου
ασκεί ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που ορίζεται α
Άρθρο 99
πό το δημοτικό συμβούλιο.
(Άρθρο 103 π.δ.76/1985 - Άρθρο 6 παρ. 4 και 5 Ν. 1832/1985)
Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου μπορεί να
επιφέρει την ποινή της αργίας.
Εκλογή της δημαρχιακής επιτροπής
1. Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δημοτικής περιόδου,
την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου, το δημοτικό συμβούλιο, με
τά την εκλογή του προεδρείου, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα
μέλη της δημαρχιακής επιτροπής ανάμεσα στα μέλη του. Σε δη
μαρχιακές επιτροπές με πέντε μέλη και άνω ένα από τα μέλη της
εκλέγεται απαραιτήτως ανάμεσα στους συμβούλους των επιλαχόντων συνδυασμών. Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν μέλη της δη
μαρχιακής επιτροπής ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο
γραμματέας του συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος ψηφίζει υποψή
φιους ισάριθμους με το μέλη της δημαρχιακής επιτροπής. Εκλέ
γονται όσοι λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τις θέσεις για τις οποίες δεν ε
πιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυ
τη πλειοψηφία και στη δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται τρίτη
ψηφοφορία, οπότε εκλέγονται όσοι λάβουν τη σχετική πλειοψηΦία των παρόντων. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια
συνεδρίαση. Στην ίδια συνεδρίαση και με τον ίδιο τρόπο εκλέγο
νται και τρία αναπληρωματικά μέλη, αν η επιτροπή αποτελείται
από πέντε μέλη και άνω, και δύο σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς
και ένα αναπληρωματικό μέλος ανάμεσα στους συμβούλους των
επιλαχόντων συνδυασμών για την αναπλήρωση του τακτικού μέ
λους που εκπροσωπεί τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
Με την (δια διαδικασία εκλέγονται νέα αναπληρωματικά μέλη σε
περίπτωση που έχει εξαντληθεί όλος ο αριθμός. Οι διατάξεις των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 94 εφαρμόζονται αναλόγως και
στην περίπτωση αυτή.
Αν κανένας από τους συμβούλους των επιλαχόντων συνδυα
σμών δεν δεχθεί να εκλεγεί μέλος της δημαρχιακής επιτροπής,
εκλέγεται στη θέση του ένας σύμβουλος του επιτυχόντος συν
δυασμού.
2. Το πρώτο και το τρίτο έτος της δημοτικής περιόδου οι δη
μαρχιακές επιτροπές που έχουν περισσότερα από τρία μέλη στην
πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των
μελών τους, με μυστική ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα
ψήφου στην περίπτωση αυτήν έχει και ο πρόεδρος της δημαρχια
κής επιτροπής. Οι διατάξεις του άρθρου 94 εφαρμόζονται αναλό
γως και στην περίπτωση αυτή.
3. Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους, παίρ
νουν τις θέσεις των τακτικών μελών, που μένουν κενές κατά τη
διάρκεια της διετίας.

Άρθρο 102
(Άρθρο 106 π.δ. 76/1985 - ’■Λρθρο 7 παρ. 2 Ν 1832/1989)
Αντιδήμαρχοι
2. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυα
σμού που ορίζει ο δήμαρχος. Η θητεία τους είναι διετής, εκτός
εάν το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, την περιορίσει σε
ένα χρόνο. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνεται πριν
από τον ορισμό των αντιδημάρχων. Κατά τη διάρκεια της θητείας
τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτι
κού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής.
3. Ο δήμαρχος, με απόφασή του που δημοσιεύει σε μία τουλά
χιστον ημερήσιο εφημερίδα, και αν δεν υπάρχει ημερήσια σε ε
βδομαδιαία, της πρωτεύουσας του νομού, μεταβιβάζει
αρμοδιότητές του σε αντιδημάρχους. Αν ο αντιδήμαρχος απου
σιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο δήμαρχος.
Άρθρο 104
(Άρθρο 108 π.δ. 76/1985 - Άρθρο 7 παρ. 3 Ν. 1832/1989)
Αναπλήρωση του δημάρχου
1. Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του
ασκεί ο αντιδήμαρχος που ορίζεται από αυτόν
Όταν ο αντιδήμαρχος αυτός απουσιάζει ή κωλύεται^τα καθηκοντά του ασκεί άλλος αντιδήμαρχος και^αν δεν υπάρχει, σύμβου
λος του επιτυχόντος συνδυασμού που ορίζεται από το δήμαρχο.
Αν δεν ορισθεί και σύμβουλος, καθήκοντα δημάρχου ασκεί ο σύμ
βουλος που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους ψήφους Kat σε
ισοψηφία αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του
δικαστηρίου.
Σε δήμους που έχουν πραγματικό πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες
κατοίκους, αν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώ
νει ένας δημοτικός σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που
ορίζεται από το δήμαρχο.
2. Αν ο δήμαρχος έχει τεθεί σε αργία, το δημοτικό συμβούλιο
ορίζει αναπληρωτή του έναν από τους αντιδημάρχους και αν δεν
προβλέπεται αντιδήμαρχος έναν από τους συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού. Αν το δημοτικό συμβούλιο δεν ορίσει α
ναπληρωτή μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών αφότου ο δήμαρχος
τέθηκε σε αργία, ή αν εκείνος που ορίστηκε αρνείται ν'ασκήσει
τα καθήκοντα του δημάρχου, ο νομάρχης αναθέτει τα καθήκοντα
του δημάρχου σ'έναν από τους συμβούλους του επιτυχόντος συν
δυασμού κατά τη σειρά επιτυχίας, ο οποίος, με δήλωσή του, που
υποβάλλει μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, δέχεται ναναλάβει τα καθήκοντα αυτά. Αν κανένας από τους συμβούλους
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του επιτυχόντος ουνδυααμου δεν δεχεται ν'ασκήσει το καθήκο
ντα του δημάρχου, ο νομάρχης ορίζει αναπληρωτή του δημάρχου
οποιοδήποτε μέλος του δημοτικού συμβουλίου.
3. Αν αυτός που έχει εκλεγεί δήμαρχος παραιτηθεί, εκπέσει πεθάνει η η θέση του μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο, τα καθήκο
ντα του δημάρχου εκτελεί, ώσπου να εκλεγεί νέος δήμαρχος, ο
σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τους
περισσότερους ψήφους και σε περίπτωση ιαοψηφίας εκείνος που
είναι γραμμένος πρώτος κατά σειοά στην απόφαση του δικαστη
ρίου αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού,
τακτικοί ή αναπληρωματικοί, το καθήκοντα του δημάρχου εκτελεί ο σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού που έχει
εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και. σε περίπτωση ιοοψηφίας,
εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικα
στηρίου.
Αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι του πρώτου επιλαχόντος συνδυα
σμού, καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντα του δημάρχου σύμ
βουλοι από τους λοιπούς συνδυασμούς με τη σειρά της εκλογικής
τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν ανακυρηχθεί από το αρ
μόδιο δικαστήριο. Αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι ούτε των επιλαχόντων συνδυασμών ή έχει δηλωθεί μόνο ένας συνδυασμός, τα
καθήκοντα του δημάρχου εκτελεί ένας υπάλληλος του δήμου ή
ένας δημόσιος υπάλληλος που ορίζεται από το νομάρχη. Ο υπάλ
ληλος αυτός ασκεί τις αρμοδιότητες του δημάρχου μόνο για να
διεκπεραιώνει τρέχουσες υπηρεσιακές υποθέσεις και να αντιμε
τωπίζει κατεπείγοντα θέματα. Σε όλες τις προαναφερόμενες πε
ριπτώσεις ο νομάρχης εκδίδει διαπιστωτική πράξη.
Άρθρο 105
(Άρθρο 109 π.δ. 76/1985)

γή, στο διάστημα που μεσολαβεί αναμεσα στην εγκατάσταση των
δημοτικών αρχών και στην οριστική εκλογή του δημάρχου, τα κα
θήκοντα του δημάρχου εκτελεί ο δημοτικός σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους
ψήφους προτιμήσεως. και σε περίπτωση ιοοψηφίας. εκείνος που
είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικα
στηρίου.
6. Αν αυτός που έχει εκλεγεί δήμαρχος παραιτηθεί, εκπέσει, πεθάνει ή η θέση του μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο, τα καθήκο
ντα του δημάρχου εκτελεί. ώσπου να εκλεγεί νέος δήμαρχος, ο
σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τους
περισσότερους ψήφους, και σε περίπτωση ιοοψηφίας, εκείνος που
είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστη
ρίου. Αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού,
τακτικοί ή αναπληρωματικοί, τα καθήκοντα του δημάρχου εκτε
λεί ο σύμβουλος του επιλαχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί
με τους περισσοτέρους ψήφους, και σε περίπτωση ιοοψηφίας, ε
κείνος που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστη
ρίου. Αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι ούτε του επιλαχόντος
συνδυασμού, ή έχει δηλωθεί μονο ένας συνδυασμός, τα καθήκο
ντα του δημάρχου εκτελεί ένας δημόσιος υπάλληλος, που διορί
ζεται από το Νομάρχη. Αυτός ασκεί τις αρμοδιότητες του
δημάρχου μόνο για να διεκπεραιώνει τρέχουσες υπηρεσιακές υ
ποθέσεις και ν αντιμετωπίζει κατεπείγοντα θέματα. Σε όλες τις
προαναφερόμενες περιπτώσεις ο νομάρχης εκδίδει διαπιστωτική πράξη.
Άρθρο 110
(Άρθρο 4 Ν. 1622/1986)
Όργανα τοπικού συμβουλίου

Εκλογή νέου δημάρχου
7. Αντιπρόεδρος του τοπικού συμβουλίου είναι εκείνος που πή
1. Αν η εκλογή του δημάρχου ακυρωθεί, επειδή αυτός που έχει
ρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης ως υποψήφιος στο
εκλεγεί δήμαρχος δεν είχε τα νόμιμα προσόντα, ή η θέση του δη ψηφοδέλτιο του επιτυχόντος συνδυασμού για το αξίωμα του μέ
μάρχου μείνει κενή, επειδή αυτός που έχει εκλεγεί αποποιήθηκε
λους του τοπικού συμβουλίου.
την εκλογή ή παραιτήθηκε ή εξέπεσε ή πέθανε, ή για οποιαδήπο
τε άλλη αιτία, δήμαρχος εκλέγεται ένας από τους δημοτικούς συμ
Άρθρο 119
βούλους του επιτυχόντος συνδυασμού, σύμφωνα με τους όρους
(Άρθρο 13 Ν. 1622/1986)
των επόμενων παραγράφων.
2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 73 παράγρ. 1 εδάφιο β' και 76.
Εκλογική διαδικασίο
την πρώτη Κυριακή μετά την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών
και, σε κάθε άλλη περίπτωση, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημε
1. Για την εκλογή των μελών των τοπικών συμβουλίων εφαρρών αφότου άδειασε η θέση, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συν
μόζον,
αλόγως οι διατάξεις των άρθρων 65 έως και 71.
δυασμού συνέρχονται στο δημοτικό κατάστηι
ύστερα από
ιασμός του επιτυχόντος δημάρχου λαμβάνει τις δύο
2. ι_
πρόσκληση του συμβούλου Του συνδυασμού αυτού που έχει εκλε έδρες των ^ελών του τοπικού συμβουλίου και τις υπόλοιπες δύο
γεί με τους περισσοτέρους ψήφους προτιμήσεως και σε περίπτωση
έδρες οι επιλαχόντες συνδυασμοί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα
ιοοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην
άρθρα 66,68 και 70.
3. Για την κατανομή των εδρών των μελών του συμβουλίου λαμαπόφαση του δικαστηρίου, και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβού βάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε
λων του συνδυασμού, έναν από αυτούς δήμαρχο. Στη συνεδρία κάθε συνδυασμός υποψήφιου δημάρχου σε όλα τα εκλογικά τμή
ση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η
ματα του δήμου.
4. Η κατανομή των εδρών ανάμεσα στους επιλαχόντες συνδυα
πρόσκληση επιδίδεται από οποιοδήποτε δημόσιο ή δημοτικό όρ
σμούς γίνεται με τον τρόπο που ορίζεται στις παραγράφους 4 και
γανο, ακόμη και την παραμονή της συνεδριΟοεως. Οι διατάξεις
5 του άρθρου 66 και στις παραγράφους 2,3,4 και 5 του άρθρου 70.
της παρ.2 του άρθρου 82 του Κώδικα εφαρμόζονται αναλόγως και
5. Γιυ ιην ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 65
σ’αυτήν την περίπτωση.
4. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιοδήποτε λόγο, ή η συνε έως και 71 τα τοπικά συμβούλια λογίζονται ότι έχουν πέντε έδρες,
δρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν έγινε απαρτία, η διαδικασία επα ώστε να απομένουν για κατανομή στους επιλαχόντες συνδυα
ναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται όσα
σμούς δύο έδρες.
6. Από κάθε συνδυασμό υποψήφιου δημάρχου εκλέγονται ως
ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3. Αν και στη δεύτερη συνε
δρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή, ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επει μέλη των τοπικών συμβουλίων, κατά σειρά αυτοί που έλαβαν τις
περισσότερες ψήφους προτίμησης.
δή δεν έγινε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγετα· '•'^ευθείας ο
σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τουο
περισσότερους ψήφους προτιμήσεως. και σε περίπτωση tooippφίας, εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος με τη σειρά στην από
φαση του δικαστηρίου.
7.
Αν ακυρωθεί η εκλογή του δημάρχου επειδή εκείνος που εί
χε εκλεγεί δεν είχε τα νόμιμα προσόντα, ή αποποιηοιικι. την εκλο

Άρθρο 126
(Άρθρο 118 π.δ. 76/1985)

Εκλογικό σύστημα
1. Για την εκλογή των συμβούλων των δημοτικών διαμερισμά
των εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάζεις των άρθρων 65 έως και 71.
2. Ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου στις δημοτικές ε
κλογές λαμβάνει τα 3/5 του συνόλου των εδρών των συμβούλων
σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα και τα 2/5 οι επιλαχόντες συνδυα
σμοί σύμφωνα με ότι ορίζεται στα άρθρα 66. 68 και 70
3. Για την κατανομή των εδρών των συμβούλων των δημοτικών
διαμερισμάτων σε κάθε διαμέρισμα λαμβάνεται υπόψη το σύνο
λο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός υπο
ψήφιου δημάρχου σ' όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου.
4. Η κατανομή των εδρών ανάμεσα στους επιλαχόντες συνδυα
σμούς γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στις παραγρά
φους 4 Kat 5 του άρθρου 66 και στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5
του άρθρου 70 ανάλογα αν πρόκειται για μία και μόνη ψηφοφο
ρία ή για επαναληπτική.
5. Σύμβουλοι των δημοτικών διαμερισμάτων εκλέγονται από
τους υποψηφίους καθενός από τουο συνδυασμούς των υποψήφιων
δημάρχων, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους ψή
φους προτιμήσεως.
Άρθρο 137
(Άρθρο 126 π.δ. 76/1985)
Εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου του συμβουλίου δημοτικού
διαμερίσματος
1. Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δημοτικής περιόδου,
την πρώτη Κυριακή του Ιανουάριου το συμβούλιο του δημοτικού
διαμερίσματος συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβού
λου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τους πε
ρισσότερους ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που
είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστη
ρίου, και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο και τον α
ντιπρόεδρό του. Για την εκλογή εφαρμόζονται ανάλογα οι
διατάξεις του άρθρου 94 για την εκλογή προεδρείου, του δημοτι
κού συμβουλίου.
2. Γ ια την εκλογή νέου προέδρου και αντιπροέδρου του συμ
βουλίου του δημοτικού διαμερίσματος σε περίπτωση που οι θέ
σεις τους μείνουν κενές επειδή αυτοί που έχουν εκλεγεί εξέπεσαν
ή παραιτήθηκαν ή πέθαναν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εφαρ
μόζονται ανάλογα οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 78.
Άρθρο 149
(Άρθρο 138 π.δ. 76/1985-Άρθρο 7 παρ. 4 Ν. 1832/1989)
Εκλογικό σύστημα
1. Πάρεδροι στους συνοικισμούς των δήμων και κοινοτήτων ε
κλέγονται οι υποψήφιοι του επιτυχόντος συνδυασμού υποψήφιου
δημάρχου και δημοτικών συμβούλων ή υποψήφιου προέδρου κοι
νότητας και κοινοτικών συμβούλων που συμμετείχε στις δημοτι
κές και κοινοτικές εκλογές. Αν ο επιτυχών συνδυασμός δεν έχει
υποψήφιο πάρεδρο σε κάποιο συνοικισμό ή ομάδα συνοικισμών,
πάρεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος πάρεδρος που πλειοψήφησε έ
ναντι του αμέσως επόμενου, από άποψη εκλογικής δύναμης, συν
δυασμού.
2. Από τους υποψήφιους του επιτυχόντος συνδυασμού εκλέγε
ται σε κάθε συνοικισμό ή σε ομάδα συνοικισμών εκείνος που έλα
βε τους περισσότερους ψήφους προτίμησης.
Ο άλλος υποψήφιος είναι αναπληρωματικός.

Άρθρο 251
(Άρθρο 237 π.δ. 76/1985-Άρθοο 28 παρ. 1 περ. θ' και ια' Ν.
1418/1984-Άρθρο 5 παρ.3 Ν. 1622/1986-Άρθρο 3 παρ.
2 Ν. 1642/1986-Άρθρο 70 παρ. 4 π.δ. 28/1980)
Απευθείας ενέργεια προμηθειών και ανάθεση ή εκτέλεση
εργασιών από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας
ή τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου
1. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας (ή ο πρόεδρος του
τοπικού συμβουλίου) μπορεί, χωρίς προηγούμενη απόφαση του
συμβουλίου, ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό ή και χωρίς δια
γωνισμό να συνάπτει σύμβαση για την απευθείας ανάθεση ή την
απευθείας εκτέλεση εργασίας ή μεταφοράς ή τη διενέργεια προ
μήθειας αν η αξία καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των
δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000) δραχμών αν
πρόκειται για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονί
κης. των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών για τους λοιπούς
δήμους, του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000)
δραχμών για τις κοινότητες ή τα τοπικά συμβούλια.
Γ ια να γίνει προμήθεια αυτοκινήτων και μηχανημάτων δημοσίων
έργων, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του δημοτικού ή κοινο
τικού συμβουλίου ή του τοπικού συμβουλίου.
2. Γ ια να εφαρμοστούν όσα ορίζονται στην παρ. 1 απαιτείται να
έχει εγγράφει στον προϋπολογισμό εξειδικευμένη πίστωση, προ
ορισμένη για προμήθεια, εργασία ή μεταφορά που κατονομάζε
ται ρητά στον προϋπολογισμό.
3. Τα ποσά που αναφέρονται στην παρ. 1 μπορούν να αυξάνο
νται κατά την εκτέλεση του έργου έως πενήντα στα εκατό (50%),
εφ' όσον οι προβλεπόμενες πιστώσεις αποδειχθούν ανεπαρκείς,
ύστερα από απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτι
κού συμβουλίου και εφ' όσον υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολο
γισμό για την ενίσχυση των πιστώσεων που κρίθηκαν ανεπαρκείς.
4. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων τούτου
του άρθρου δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο ποσοστό γενικών ε
ξόδων και όφελος εργολάβου και οι κάθε είδους φόροι, εκτός α
πό τον Φ.Π.Α., εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε
άλλη δαπάνη βαρύνουν αυτόν.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
Για την εκλογή και λειτουργία των οργάνων
της τοπικής αυτό διοίκησης πρώτου βαθμού

Άρθρο 1
1. Το άρθρο 65 του π.δ. 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 65
Εκλογή δημάρχου και προέδρου κοινότητας
1. Δήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασμού που έλα
βε τουλάχιστον το 50% των ψήφων, συν μια ψήφο. Αν κατά την
πρώτη Κυριακή κανείς συνδυασμός δεν έλαβε το ανωτέρω ποσο
στό ψήφων, η εκλογή επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, μό
νο για την εκλογή του δημάρχου. Η εκλογή αυτή γίνεται μεταξύ
των υποψήφιων δημάρχων των δύο πρώτων συνδυασμών και για
την ψηφοφορία χρησιμοποιούνται τα ίδια ψηφοδέλτια που χρη
σιμοποιήθηκαν την πρώτη Κυριακή.
2. Αν, κατά την πρώτη Κυριακή, ισοψηφήσουν στην πρώτη θέ
ση δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί, η ψηφοφορία της δεύτερης
Κυριακής για ανάδειξη δημάρχου διεξάγεται μεταξύ των υποψή
φιων δημάρχων όλων των συνδυασμών που ισοψήφησαν.
3. Αν, κατά την πρώτη Κυριακή, ισοψηφήσουν στη δεύτερη θέ
ση δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί, η ψηφοφορία της δεύτερης
Κυριακής για εκλογή δημάρχου διεξάγεται μεταξύ του υποψήφιου
δημάρχου του πρώτου, σε δύναμη ψήφων, συνδυασμού και των
υποψηφίων των λοιπών ισοψηφησάντων στη δεύτερη θέση συν-
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δυασμών.
4. Αν, κατά την ψηφοφορία των παρ. 2 και 3, κανείς από τους
υποψήφιους δημάρχους δεν Λάβει το 50% συν μία ψήφο, δήμαρχος εκλέγεται εκείνος που έλαβε τη σχετική πλειοψηφιο
Αν ισοψηφήσουν, κατά την επαναληπτική αυτή ψηφοφορία, δύο
ή περισσότεροι υποψήφιοι δήμαρχοι, ο δήμαρχος εκλέγεται με
κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων, που διενεργείται από τη
διοικητική επιτροπή
5. Στις κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιά
δες κατοίκους, πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασμού
που έλαβε τουλάχιστον το 50% των ψήφων συν μία ψήφο
6. Αν κατά την πρώτη Κυριακή, κανείς συνδυασμός δεν έλαβε
το ποσοστό ψήφων της παρ. 5, η ψηφοφορία για την ανάδειξη προ
έδρου κοινότητας επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και ε
φαρμόζονται ανάλογα Οσα ορίζονται για την ψηφοφορία της
δεύτερης Κυριακής στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού.
7. Στις κοινάτητες με πληθυσμό μέχρι πέντε χιλιάδες κατοίκους,
πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος πρόεδρος του συνδυασμού που
έλαβε τη σχετική πλειοψηφία.»
2. Το άρθρο 66 του π.δ. 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 66
Κατανομή των εδρών των δημοτικώ” και κοινοτικών συμβουλίων
1. Η κατανομή των εδρών των δημοτικών και κοινοτικών συμ
βουλίων μεταξύ των υποψήφιων συνδυασμών έχει ως εξής:
Αθροίζονται όλα τα έγκυρα ψηφοδέλτια που έλαβαν όλοι οι συν
δυασμοί και το άθροισμα αυτό διαιρείται με τον, κατά το άρθρο
32 παρ. 2, αν πρόκειται για κοινότητα και με τον κατά το άρθρο
33 παρ. 2, αν πρόκειται για δήμο, οριζόμενο αριθμό κοινοτικών
ή δημοτικών συμβούλων, αντίστοιχα. Το πηλίκο της διαίρεσης, α
πό το οποίο παραλείπεται το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέ
τρο. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσες φορές το
εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική του δύναμη.
Οι έδρες, που τυχόν απομείνουν αδιάθετες, διατίθενται στους
συνδυασμούς ως εξής:
Αθροίζονται τα αδιάθετα υπόλοιπα των έγκυρων ψηφοδελτίων
των συνδυασμών και το άθροισμα αυτό διαιρείται με τον αριθμό
των ακατανέμητων εδρών αυξημένο κατά ένα. Το πηλίκο της διαί.ρεσης παραλείποντας το κλάσμα αποτελεί το εκλογικό μέτρο της
δεύτερης κατανομής. Στη δεύτερη κατανομή κάθε συνδυασμός δι
καιούται να εκλέξει τόσους συμβούλους, όσες φορές το εκλογι
κό αυτό μέτρο περιέχεται στο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο του
συνδυασμού.
Εάν το άθροισμα, των ως άνω παραχωρούμενω'· στους συνδυα
σμούς εδρών, είναι μεγαλύτερο του αριθμού των πας·· «ατανομή
κατά τη δεύτερη κατανομή εδρών, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο υπόλοιπο εκλογικής
δύναμης. Σε περίπτωση ίσου αριθμού υπόλοιπων ψήφων, ενεργείται κλήρωση και η έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που δεν
ευνοήθηκε από την κλήρωση. Σε περίπτωση που η εκλογική δύ
ναμη συνδυασμού είναι μικρότερη από το εκλογικό μέτρο της πρώ
της κατανομής, ως αχρησιμοποίητη εκλογική δύναμη που
μεταφέρεται στη δεύτερη κατανομή λογίζεται το σύνολο των έ
γκυρων ψήφων του συνδυασμού αυτού.
Σε περίπτωση που, και μετά τη δεύτερη κατανομή, παραμείνουν
αδιάθετες έδρες, αυτές παραχωρούνται ανά μία στους συνδυα
σμούς που έχουν το μεγαλύτερο, κατά σειρά, αχρησιμοποίητο υ
πόλοιπο εκλογικής δύναμης μετά τη δεύτερη κατανομή. Σε
περίπτωση ίσου αριθμού υπόλοιπων ψήφων ενεργείται κλήρωση
και η έδρα παραχωρείται στο συνδυασμό που ευνοήθηκε από την
κλήρωση. Ως αχρησιμοποίητη εκλογική δύναμη στην προκειμένη
■περίπτωση νοείται και ολόκληρη η εκλογική δύναμη συνδυασμού,
η οποία υπολείφθηκε του εκλογικού μέτρου τόσο της πρώτης κα
τανομής όσο και της δεύτερης.
. 2. Οι συνδυασμοί που δικαιούνται έδρα εκλέγουν ως πρώτο σύμ
βουλο τον υποψήφιο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, εκτός και
αν ο υποψήφιος δήμαρχος εκλεγεί δήμαρχος. 'Οποιος εκλεγεί δή
μαρχος δεν ανακηρύσσεται δημοτικός σύμβουλος.

3.
Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός
υποψηφίων, ο δήμαρχος, ο πρόεδρος της κοινότητας και οι δη
μοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από το μοναδικό αυ
τόν συνδυασμό. Οι πρώτοι, κατά σειρά, σε ψήφους προτιμήσεως,
μέχρι να συμπληοωθεί ο αριθμός των εδρών του δημοτικού ή κοι
νοτικού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπό
λοιποι αναπληρωματικοί*
3. Το άρθρο 67 του π.δ 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 67
Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι
1. Τακτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς οσοι λάβουν τους περισσότερους
σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 66.
2. Οι λοιποί υποψήφιοι του καθενός από τους συνδυασμούς εί
ναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων τους, με τη σειρά
των ψήφων προτίμησης.»
4. Το άρθρο 68 του π.δ. 323/1989 καταργείται.
5 Το άρθρο 70 του π.δ. 323/1989 καταργείται.
6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 71 του π.δ. 323/1989 αντικαθί
σταται ως εξής:
«5. Αν δεν υποβληθεί δήλωση, ανακηρύσσεται υποψήφιος δή
μαρχος ή πρόεδρος κοινότητας όποιος σύμβουλος λάβει τους πε
ρισσότερους ψήφους προτιμήσεως κατά την εκλογή της πρώτης
Κυριακής.»
7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του π.δ. 323/1989
αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν λάβει αρνητική βεβαίωση, επικυρώνει με απόφασή της το
αποτέλεσμα της εκλογής και ανακηρύσσει το δήμαρχο ή τον πρό
εδρο της κοινότητας και τους τακτικούς και αναπληρωματικούς
δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού.»
8. Το τελευταίο εδάφιο της παο. 4 του άρθρου 81 του π.δ.
323/1989 καταργείται.
9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 88 του π.δ. 323/1989
αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε διετία εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από όλα τα μέ
λη του συμβουλίου, που συνέρχονται στο κοινοτικό κατάστημα ύ
στερα από πρόσκληση του προέδρου, ένας από αυτούς ως
αντιπρόεδρος.»
1C. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 88 του π.δ.
323/1989 καταργείται.
11. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 89 του π.δ. 323/1989
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν ο π, άεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο
αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο αντιπρόεδρος, τον
αναπληρώνει ο σύμβουλος του πρώτου σε εκλογική δύναμη συν
δυασμού, που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμη
σης και σε περίπτωση ισοψήφίας αυτός που είναι γραμμένος
πρώτος στην απόφαση της διοικητικής επιτροπής ή του δικαστη
ρίου. Αν έχουν ισοψηφήσει δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί και
απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, τον πρό
εδρο αναπληρώνει ο σύμβουλος του συνδυασμού από τον οποίο
έχει εκλεγεί ο πρόεδρος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγού
μενο εδάφιο.»
«2. Σε περίπτωση που τα συμφέροντα του προέδρου συγκρού
ονται με τα συμφέροντα της κοινότητας, τα καθήκοντα του προέ
δρου ασκεί ο αντιπρόεδρος και αν και αυτός βρίσκεται στην ίδια
θέση, άλλος σύμβουλος κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.»
«3. Αν αυτός που έχει εκλεγεί πρόεδρος της κοινότητας παραι
τηθεί, εκπέσει. πεθάνει ή η θέση του μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, ώσπου να εκλεγεί νέος πρόεδρος τα καθήκοντα του
προέδρου ασκεί ο αντιπρόεδρος. Αν ο αντιπρόεδρος απουσιάζει,
ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντα του προέδρου ασκεί ο
κατά την παράγραφο 1 οριζόμενος αναπληρωτής. Αν δεν υπάρ
χει δυνατότητα αναπλήρωσης κατά τα ανωτέρω, η αναπλήρωσή
του γίνεται, διαδοχικά, από τους συμβούλους των επόμενων συν
δυασμών κατά σειρά εκλογικής δύναμης και με τη σειρά των σταυ
ρών προτίμησης που πήρε κάθε σύμβουλος. Αν εξαντληθούν όλες

