
Στήν τρόταση νόμου rip: τροσ-ύήκη ς ταρ2γράφου 4'εις το
άρ-Spov 1 τοΰ Π.A. 933/75 «τερί Δημοτικού καί Κοινοτι
κού Κώίικος». ~

ΙΙοός ιή>· Βονλην ιών ’Ελλήνων

Ο Κώδικας τερ- Δήμω> καί Κοτοτήτων όριζε: ότ: γιά 
·νά άνακηρυχνή εν2; Λήμες τρίτε: ή νά εινα: τρωτείουσα Νο
μού ή νά έχε: τλη-υυσμό τλβ άτό 10.000 κατοίκους. Σε όλως 
ίέ εξαιρετικές τερ:ττώσε:ς Δήμος άνακηρύσσεται καί ή Κοι
νότητα εκείνη, τού έχε: χαρακτηρισνεί εάν λουτρότολη.

Όρβνώς ό νομοίέτης τροέβλεψε εις το έίάφ. ,3' τής ταρ. 3 
τού αρ-ύρου i τού Κώδικα Δήμων καί Κοινοτήτων τήν δυνα
τότητα άνακηρύξεως ώς Δήμου μιας τεριοχής ή χώρου όχι 
βάσε: των γενικών τροϋτοΔέσεων τερί των ότοίων εις τό χ 
εδάφιο τής αυτής ταραγράρον, άλλα βάσει εξαιρετικού κρι
τηρίου-; To κριτήριο ττή 5εχτ:ζομένκ} τερίττωση εΙνβ*Μ*Α»<«, ·» 
τουργία Ιαματικών τηγών.

Προφανώς ό σ/.οτός τής ίιατάξεως είναι νά έξυτηρετή- 
ση τήν ταροχή μεγαλυτερών δυνατοτήτων — διοικητικών, 
οικονομικών κλτ. — στον οικείο Όργαν:σμό Τοτικής Αύτο- 
ίιοικήσεως, εις τον χώρον τού ότοίου λειτουργούν αι ιαματι
κές τηγές, ώστε νά ίυνη-υή νά άντατοκριίή στις αυξημένες 
άνάγκες τού ϊημιουργούνται άτό τήν τροσέλευση μεγάλου άρε- - 
-3μού τερ ιηγητών.

Έάν όμως, ή όέστιση τοΰ άνω έξαιρετικού κριτηρίου είνα: 
δικαιολογημένη στή συγκεκριμένη τερίττωση τρίτε: νά νεω- 
ρη-5ή άνχτόο,ραστη καί η 'ύέστιση ειδικού κριτηρίου γ:ά τήν 
ανακήρυξη σε Δήμους κατοικημίνων τεριοχών — άνεξαρτή- 
τως τλη·3υσμ:ακών μεγε·3ών — οί ότοϊες συμττωματικά η 
άτο εσφαλμένο -προγραμματισμό παρουσιάζουν περιβάλλον με 
ιδιαίτερα υψηλό συντελεστή μολύνσεως.

Κίνα: ευνόητο, ότ: σε όσες περιπτώσεις ΰφίστανται ή -3ά 
υπάρξουν ανάλογες καταστάσεις ύτοβα-δμίσεως του περιβάλ- 
λοντος ή 6ελτ:στοτοίησή τους δέν ίύναται νά τραγμα·τοτο:η5ή 
ταρά μόνον μέ κο:νό προγραμματισμό τών αρμοδίων Κυβερ
νητικών φορέων καί τών κατά τόπους αρμοίίων ’Οργανισμών 
Τοτικής Αύτοοιοικήσεως.

Όμως, άταραίσητη προϋπόθεση γιά τήν επιτυχία τοΰ κοι
νού αΰτοΰ τρογραμματισμοΰ είναι όχι μόνον ή ύπαρξη ’Οργα
νισμού Τοτικής Αύτοοιοικήσεως εις τον τροσβλη-ύέντα χώρον, 
άλλά ’Οργανισμού μέ αυξημένες οικονομικές, Διοικητικές καί 
άλλες, συναφείς αρμοίιότητες.

Χαρακτηριστική εικόνα ϊιαμορφώσεως ίυσμενών άναλόγων 
καταστάσεων, όφειλομένων καί εις τήν ανυπαρξίαν ’Οργανι

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ σμού Τοτικής Αυτοίιοικήσεως. ταρουσιάζει ή περιοχή τού 
Νέου Κορδελιού Θεσσαλονίκης.7 -

Ό συνοικισμός αυτός άτοτελεί. μαζί μέ άλλον τού απέχει 
άτό εκεί τερ! τά τρία χ λιόμετρα. τήν Κοινότητα τών Νέων 
Ελευ-ύερίων. Αλλά ό συνοικισμός Κορίελιοΰ, τού κατοικεί- 

τα: άτό τλη-5-υσμόν περίπου 8.0ΌΌ κατοίκων, εύρισκετα: σέ 
έταφή κατά τήν νοτιοίυτική του τλευρά μέ τον βιομηχανικό 
χώρο όπου είναι εγκατεστημένες ο! βιομηχανικές μόνασες τής 
Α.Ε. Διιϋλιστήριον Θεσσαλονίκης ESSO—PAPPAS, τής
Α.Ε. Χημ:καί Βιομηχανία: Β. Έλλάίος. τής Α.Ε. ΕΘΤΛ 
κλτ., χώρο βαρυμίνο άτό έκλυση άερολυμάτων καί ύγρολυ- 
μάτων ιδιαιτέρας τοςικότητος. Εκ τών ανωτέρω τροκύττε: 
ότι ή χωροταξική τοποθέτηση τού συνοικισμού δημιουργεί τρο- 
βλήματα υγείας άλλά καί διαμονής τών κατοίκων τού Ινορ- 
ίελ ού καί πολύ περισσότερο γιατί ό κατοικοΰμενος χώρος εί
ναι έκτενε: μένος εις τούς συνη-5ως τνέοντες στήν περιοχή 
βορείους άνεμους.

hi y.2Tαντ:;χ·τωτΓ!τη· των οςυτατων τ::οΤλτ^ΐ2των 
του crrjLi&jpvo’jvTa': ά”0 τήν αιτία εινα: »ραγμ.ατ:·/.α
ίυσχερής καί τερίτου άνατοτελεσματική ταρά τις τροστά-5ειες 
αί ότοίες καταβάλλονται τόσον άτό τις ύτηρεσίες τής Νομαρ
χίας Θεσσαλονίκης όσον καί άτό τις ύτηρεσίες τού ’Υπουρ
γείου Β. Έλλάίος καί αυτό καί ίιότι ϊέν ύφίσταται άναλόγου 
όργανώσεως 'Οργανισμός Τοτικής Αύτοοιοικήσεως.

Κατότιν τώνάνωτίρώ" είσηγούμε-3α τή·Γ ψήφιση “νόμου εχον- 
τος ώς άκολοΰΰως:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΓ

Περί συμτληρώσεως τού Π Λ. 933/1975 «τερί Δημοτικού 
καί Κοινοτικού Κωδικός».

Άρ·3.ρον 1.

•Εις τό αρ-3ρον 1 τοΰ Π.Δ. 933/1975 τροστί-ίεται ταράγρ. 
4 εχουσα οΰτω:

«Συνοικισμοί εκτεινόμενο: εις έταφή ή τολύ τλησίον χώρων 
οί ότ οί ο ι έχουν τά χαρακτηριστικά βιομηχανικών τεριοχών, 
ίύνανται, ανεξαρτήτως άρι-3μοΰ κατοίκων, ότωσίήτοτε όμως 
όχι όλιγοτίρων τών 5.000, νά αναγνωριστούν ώς Δήμοι, ίιά 
Προεδρικού Διατάγματος τρσκαλουμένου ύτο τού 'Ττουργείου 
Εσωτερικών».

Έν Ά-ύήναις τή 5 Νοεμβρίου 1979

Ό Προτείνων Βουλευτής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΜΑΤΘΑΙΟΓΔΑΚΗΣ


