
Στην χρόταση νόμου «κερί τροχοχο ιήσεως τοΰ άρ-3ρου 1, χα
ράγραφος 3 τού Π.Λ. 933/75 «χέρι Δημ.οτ:χ.οΰ και Κοι
νοτικού Κώδικος».

Προς την Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Ό Νόμος Δ.Ν.Ζ. τού 1912 «χερί Δημοτικού καί Κοινοτι- 
7.0ϋ Κώδικες» καί τό ανάλογο Π.Δ. 933/75. ορίζουν ότι «γιά 
■<ά άνακηρυχίεϊ μία Κοινότης εις Δήμον χρεχει να ε·.να; χρω- 
τεΰουσα Νομού ή να έχει χληόυσμον χλέον των 10.000 κατοί
κων. Κατά χαρέκκλισιν χροάγεται εις Δήμον ή Κοινότης, ή 
οχεία έχει εχισήμως χαρακτηρισόή ώς λουτρόχολις».

Πολλές Κοινότητες διαθέτουν σχουδαϊα ιστορικά μνημεία 
καί βρίσκονται στο έχίκεντρο τού ένδιαφέροντος των τουρι
στών, χοό έχισκέχτονται τή Χώρα μας. Παραλληλα ή θεα
ματική αύξηση τού χληθυσμού τους —Ιδιαίτερα τήν τελευταία 
δεκαετία— καί ή χολΰχλευρη οικονομική ανάχτυξή τους έχι- 
βάλλει τήν άμεση άντιμετώτιση,τιοίλ^ρ.δλήματος, τροχοχοίη- 
της τού άρ-3-ρου 1 τταραγρ. 3 τού Π.Δ. 933/75 για νά κα
ταστεί δυνατή ή ανακήρυξή τους τέ Δήμους.

Ή χόλη τής Μονεμβασίας δεν έχει βέβαια τον άχαιτούμενο 
άτό τό νόμο μόνιμο χληίυσμό του ·3ά τήν άνήγαγε υποχρεωτι
κά σέ Δήμο, έχει όμως σωρευτικά τους τυχικοός καί ουσια
στικούς λόγους χου έχιβάλλουν αναντίρρητα τήν δυνητική
εφαρμογή τοιΓ'νόμοΰΤ ------------—- -

Ειδικότερα σήμερα ή Μονεμβασία είναι ή μόνη ζωντανή 6υ- 
ζαντινή χολιτεία. στην όχοία διασώζονται ατόφιοι αρχαιολο
γικοί θησαυροί μέ τό μεγαλόχρεχο βυζαντινό τους μεγαλείο. 
Δέ λείχουν όμως άχό τήν ιστορική χόλη τής Μονεμβασίας καί 
οί τουριστικοί λόγοι, οι όχοίοι έχιβάλλουν τήν ανακήρυξή της 
σέ Δήμο. Χάρη στους αρχαιολογικούς (βυζαντινούς) 3ησαυ- 
ροός, άλλα καί στό ιστορικό της χαρελ·3όν, καί έχιχρόσόετα 
στο ήχ'ο κλίμα της, τήν κα-ύαρή καί «μόλυνση -5-άλασ-α καί 
τήν φιλοξενία των κατοίκων της, ή Μονεμβασία άναχτΰσσε- 
ται μέρα με τή μέρα σ’ ένα χανελλήνιο καί διεθνές τουριστι
κό κέντρο. Αυτοί είναι οί τρεις βασικοί λόγοι χοό μά ώδή- 
γησαν στήν χαρουσα χρόταση νόμου καί χαρακαλοϋμε τη Βου
λή των 'Ελλήνων νά τήν χεριδάλλει μέ τήν έμχιστοσΰνη της.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ------ / Μέ τήν ϋχοβαλλομένη χρόταση νόμου δέν χρόκειται νά χρο- 
κλη-3εί καμμιά δαχάνη στόν Κρατικό Προϋχολογισμό. άλλα 
άντί-3ετα -3ά έχιβλη$εί ουσιαστικά ή αρτιότερη λειτουργία 
τών χαραχάνω οργανισμών Τοχικής Αυτοδιοίκησης καί -3ά 
έξ υχηρ ε τητ3ε ΰν.

Ά-ύήνα, 19 Οκτωβρίου 1979 

Οί χροτεινοτες βουλευτές 

Παναγιώτης Κρητικός. Δημήτριος Χονδροκοΰκης.
Γιάννης Ζαφειρόχουλος

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΓ

Περί τροχοχοιήσεως τού άρόρου 1 χαράγραφος 3 τού Π.Δ. 
933/1975 «χερί Δημοτικού καί Κοινοτικού Κώδικος».

Άρ·3ρο 1.

Ή χαράγραφος 3 τοΰ ip&pST 1 τού Π.Δ. 933/1975 νά 
συμχληρω·3εί έτσι:

<ι3. Κοινότητες χαρακτηρισ-όείσ αι καί χαρακτηριζόμενα: 
κατά τάς κειμένας διατάξεις ώς λουτροχόλεις ή Κοινότητες 
χλη·3υσμοϋ κατά τήν τελευταίαν άχογραφήν άνω τών δύο χι
λιάδων χεντακοσίων (2.500) κατοίκων, ή κοινότητες εις τήν 
χεριφέρειαν τών όχοίων ΰχ άρχουν ιστορικά μνημεία· ή λειτουρ
γούν άρχαιολογικά Μουσεία ή χαρουσιάζουν σχουδαίαν οικονο
μικήν ή τουριστικήν κίνησιν, δΰνανται νά άναγνωρισ·3οϋν εί 
Δήμους διά Προεδρικού Διατάγματος, χροκαλουμένου ύχ 
τού Τχουργοΰ ’Εσωτερικών».

yAp-Sso 2.

Ή ίσχός τού χαρόντος άρχεται άχό τής δημοσιεόσεώς του 
εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Ά-3ήνα, 19 ’Οκτωβρίου 1979 

Οί χροτεινοτες βουλευτές 

Παναγιώτης Κρητικός, Δημήτριος Χονδροκοΰκης, 
Γιάννης Ζαφειρόχουλος
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