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-rr πεοτόσεως -\όμου <·περι καταργησεως τού Νόμου 
_ 13325/ 1934».

Ποόζ την Βουλήν ιών 'Ελλήνων

\-ζ άμνημονεύτων ετών ο! r;:::2: Μεγσρεϊς ειχον παρα- 
·!ς τον Δήμον Μεγαρέων τήν -/ο:τονομην των εν 

-.απούσει ά·*οών των. έο ών ό Δήμος ασκεί το δικαίωμα 
Γν'νί.;:-εως καί δια3έσεως τής χορτονομής, ·να εν. των εσό- 
-. τοντων αντιμετωπι,ε τα - π ο- α ·ου Ια.-ού, .o-j Διοα- 
Zy.^.oo. το-j Πατσά /.at τής Αγροφυλακής.
ivήτ: τέτον σημαντικόν το έσοδον τούτο διά τον Δήμον 

Λιε- ζτεων. ώττε κατά τά έτη 1955 έως 1954. τα 3/4 των 
έτοέων τού Δήμου, προηρχοντο εκ τής ένοικιάσεως τής χορτο- 

•τικών λειβαδιών, κα3ορ:ζομένου τού δικαιώ- 
*τά κεφαλήν ζώου εις οσαχμάς 120. διά τήν 

;.ην -εριοοον. Δη/.α:η, ολοκ/.ηρος ο 
:ο ερίφιο; τού αίγιδίου. εδίδετο προς 

τών δικαιωμάτων χορτονομής.
Και ούτως ειχον τά πράγματα μέχρι τού έτους 1934. οπότε 

ή ε-ύιμικώς ίσχύουσα σύμβασις των δημοτών μετά τού Δήμου 
Μεγαρέων. ττε-ρ: παραχωρήσεως εις αυτόν τού δικαιώματος 
τή- νορτονομής. περιεϊλή3η τον μανδύαν τού γραπτού Νόμου 
0335/1934, τού ϊσχύοντος μόνον ό'.ά τά Μέγαρα.

ΕίΣΗΙ ΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ'Σ

νουής ·ών Δημοτικών
μστοο ::τκ *(ς κατά κε
χειυερινην κττΓ/οτροφ:;

-ροβατ:;» ή

Κατά τήν διάταξιν —τού αρ-ύρου 3 τού ανωτέρω Νόμου, 
περιήλνεν ύποχρεων.κώς πλέον ή χορτονομή των έν άγρανα- 
παύσει αγρών των δηυ,οτών ε!ς τον Δήμον Μεγζρέων (νόμος 
αντισυνταγματικός), μέ αντίστοιχον ύποχρέωσιν αντιπαροχής, 
τήν καταβολήν ττοτού δραχμών 150.000 έτητίως ώς ύποχρεω- 
τ κήν εισφοράν αγροφυλακής, μετέπειτα δε ή εισφορά αυτή 
ηύξή3η είς δραχμάς 230.000, κα3’ όσον πάσαι α! λοιπαί 
υποχρεώσεις καταβολής εξόδων Ιατρού. Διδασκάλου. Πατ
σά κ.λ.τ., αντιμετωπίζονται έ’κτοτε παρά τού Δημοσίου (ώς 
παρά τεύ Δημοσίου καί σήμερον αντιμετωπίζεται και ή εισφο
ρά τής Αγροφυλακής).

Εν ετη 1954 έψηφίσ3η ό νόμος 3033/1954, ό όποιος έξη
ς άνι σε ν ουσία τον Νόμον 6335/1954, αφού δ:’ αυτού κα3ωρίσ3η 
δ:κα:ωμα βοσκής δραχμών 8. κατά κεφαλήν ζώου. Καί ούτως 
ο Δτυ,ος άτώλεσε τό σημαντικόν τούτο έσοδόν του καί αντί 
να πισπράττη έτησίως τ.χ. εν εκατομμύριο·; διακσσίας χιλιά- 
-»ς. ώς τούτο τυνέβαινε κατά τά έτη 1925—1954. άτό τού 
έτους 1954 καί έντεύ-3-εν. τά έσοδα τού Δήμου έκ τής διαχει- 
ρισεως τής χορτονομής τών 'έν άγραναταύσε: καλλ:εργησί-

Ιύγεννή-ύη 53-εν τό μέγα πρόβλημα. Εύίνα·. άραγε δίκαιον 
-α ί'.ατηρή ό Δήμος αυτό τό δικαίωμα, δηλαδή νά διατηρή 
-ην χορτονομήν ιδιοκτήτων άγρών τών δημοτών, δικαίωμα 
τροστατευόμενον διά τούς ίδιοκτήτας με σ/νταγματικήν διά
τας·.·; καί νά έπιτρέπη ό Δήμος τήν βόσκησιν τών τεροβάτων

" ύ'/ίϊϊ" των" έλαιοκαλληεργήμεάων έκτάσεω/r έντός τών αμπε
λώνων καί εντες τών μεσαριών τών έν άγρανα.τεύσει· άγρών. 
τά ό.τεϊα έλλείψει χόρτου νά καταστρέφουν τόν ελαιόκαρπον 
καί τα σαν. έτέραν γεωργικήν καλλιέργειαν, αφού άλλως τε 
άττηλλαγη ό Δήμος καί άτό την υποχρεωτικήν εισφοράν ύτέρ 
τής αγροφυλακής: Διά τούτο τροτείνω. όπως καταργη-ύή ό 
Νόμο 6335/1934 καί ότως άναληφ3οΰν αί διαχειρίσεις 
τών χορτονομών τών καλλιεργημένων καί εν άγρ αναπαύσει 
κτημάτων τών αγροτών Μεγαρέων ύτ' αυτών τών ιδίων. ·1η· 
φισ3νσ:μένου τού σχετικού Νόμου, ώς κατά τήν ύτ" άρ:3. 115/ 
1975 άτόφασιν τού Δημοτικού Συμβουλ'ου τού Δήμου Μεγα
ρέων ττροτείνεται, ταραιτουμένου τού Δήμου τού δικαιώματος 
τής διαχειρίσεις τών χορτονομών τών ·έν άγρα·;αταύτει άγρών 
τών αγροτών Μεγαρέων. ώς τελείως άντιοικονομικού καί 
άτυμφόρου ίιά τόν Δήμον καί τούς δημότας. ώς διά τώ; εγ
γράφων τού Γεωργικού Συνεταιρισμού άττοδεικνΰεται.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ NOMOV

Άρ-Spov 1.
-----.'Ατό τής

1934 «σερί 
ρωστ· δημοτ 
τούτου ύττό τ 
τών έν άγρ 
διών Π ήλο:

ισχύος πού. παρόντος. καταργε: ται ό Νόμος 6335/ 
δ;α3εσεως ύπό τού Δήμου Μεγαρέων πρός έκπλή- 
ικών σκοτών, τών άφε-ύεισών είς τήν διαχείρισιν 
:ών αγροτών δημοτών Μεγαρέων τού δικαιώματος 
αναπαύσει άγρών των. τών αίγο—προβατολειία- 
;. Τουτόλης. Κοκκινόσπα. Βλυχάδα καί Κινέτα.

' Ο
’Ά?3ρον 2? ;

Διά: τήν διαχείρισιν τών βοσκοτόττων αυτών συνιστάται 
φορεύ-: ύσό τόν "τίτλον ..ΣΓΝΕΤΑΙΡΙΣΜΌΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ- 
ΣΕΩΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ», ό σκοπός τού όποιου 
έστα: ή διαχείρισις τής χρήσεως τών βοσκοτόπων τής προ- 
ηγουμένης διατάξεως. ύπό τόν όρον όπως τά έσοδα αυτών δια
τίθενται δι! έργα κοινής ώφε/χίας τής αγροτικής ύπαί-3ρου, 
κα3ώς καί δ:’ άναχλωάσεις καί βελτιώσεις τών χορτονομών.

Ά:3ρον 3.
Είς τήν Διοίκησιν τού άνω φορέως. 3ά μετέχωσ: καί άνά 

έν μέλος άντιστοίχως είς τό Διοικητικόν καί Εποπτικόν Συμ- 
ίούλιον έκ τών κτηνοτροφών δημοτών Μεγαρέων, τών όποιων 
τά ποίανια παραμένωσ: προς βόσκησιν εντός τών δημοτικών 
λειβαδιών τού Δήμου Μεγαρέων καί κατά τάς δύο κτηνοτρο- 
φικάς περιόδους, ήτοι κατά τήν χειμερινήν καί κατά τήν 3ε- 
ρινήν τοιαύτη;.

"Ε·; Ά3ήναις τή 10 Οκτωβρίου 1975 
Ό προτείνω·; βουλευτής
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