
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

τί τής ττροτάσεως νόμου «τσέρι καταργήσεως 'τοΰ άρθρου 4 
τού ΝΑ. Η57/1972 «τσέρι αναγνώρισε ως καί μεταβολών 
ένιων Δήμων καί Κοινοτήτων».

Ποος την Ε' Άναδεωρητιχι/ν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Είς τόν Νομόν Μαγνησίας ύοίτταντο άνέν.α-3εν αί μεγάλα· 

•,ινότητες Νέων Π αγασών. Αγίου Γεωργίου Ιωλκοϋ, Α- 
ας Παρατκευής καί Μελισσα-σίκων, ώς καί 6 Συνοικισμός 
j-.ον.ου, ύτ αγόμενος >ε·ς τήν Κοινότητα Μακρυνίτσης. Αί 
ωτέρω Κοινότητες, άττοτελοϋσα: ίόασιχώς αγροτικούς καί 
ωργον.τηνατροτ’.ιχθύς οικισμούς, είχον ίδιαν αέρι ουσίαν ·νύα: 
'.ονομίαιν, ώς καί ίδια -ροίλήματα. τά ότ-,ϊα ε,τέλυον έτιι- 
/ώς τά έν.άστοτε Κοινοτικά Συμβούλιά των.
Όλως cv τούτοις τταραδόςως καί κατόττιν τταρασκηνιακών, 
ιγειών τών Χουντικών Δημάρχων Βόλου καί Νέας Ίω- 

τς Βόλου, έςείόόύη το ύτ' άρ:-3. 1157/27.5.1972 Ν.Α.,
< τοΰ όττοίου αί ανωτέρω Κοινότητες κατ ηρ γ ή-5ησο-/ καί αί 
ι τρεις ττρώται συνεχωνεύ-3ησαν είς τόν Λήμου Βόλου, ή 
τετάρτη είς τόν Δήμον Νέας ’Ιωνίας Βόλου. Είς τόν τελευ- 
•ον Δήμον σ>νεχωνεύ·3η καί ό συνοικισμός Φυτόκου, άττο- 
ασ-3ε!ς ατό τήν Κοινότητα Μακρυνίτσης.
Ή κατάργησες τών ώς άνω Κοινοτήτων καί ή συγχώνευ- 
; των είς τους εί.ρημένους Δήμους έγένετο αίςν.δίως καί 
ιρσονόμως, ήτοι κοιτά τταράί ασιν ·τής ταρ. 2 τοΰ άρθρου 3 
ϋ Δημοτικού καί Κοινοτικού Κωδικός, ότερ όριζε·, ότ: «Κοί
της, συνεχομένη ττρός Δήμου, δΰναται νά ένω-3ή μετ’ 
τού, αν ζητήση τούτο τό ήμισυ τουλάχιστον τών εκλογέων 
τοίκων αυτής καί συναίνεση τό δημοτικόν συμβούλιου διά 
ς άτολύτου τελειοθηρίας τού νομίμου άρι·3αού τών μελών 
τοΰ».

"> · ‘V.. ι
Ή δημ:ουργη-3είσα κατά τά άνω κατάστασις είναι εντε

λώς απαράδεκτος, κ*3·’ Sow αί ουαταργη^είσαε Κοινότητες 
ούδέν απολύτως τό κοινόν έχαοτι μετά τών κα-3-αρώς αττικών 
Δήμων, είς οΰς συνέχουνεύύησαν, οΤτινες αδυνατούν παντελώς 
νά έτ:λύσουν τά αγροτικά καί γεωργοκτηνοτροςικά τσροβλή- 
ματά των, ενώ έχουν οίκειοταιηύή τάς περιουσίας τω» καί 
καρποϋνται όλους τους τόρους των, με αποτέλεσμα νά οδη
γούνται αύται μοιραίως είς μαρ*ασμόν.

Κατόπιν τών -ανωτέρω δίκαιον είναι ότως καταργη-ύή τό 
άρ·3ρθν 4 τού Ν.Δ. 1167/1972, είς τρόιτον ώστε νά έπανα- 
συσταώούν αί κατά τά άνω κοταργηύείσαι Κοινότητες καί 
νά ύπαχ-3ή έκ νέου ό Συνοικισμός Φυτόκου είς τήν Κοινότητα 
Μακρυνίτσης.

’Εν Άύήυαις τή 8 Ίιανουαρίου 1975 
Ό ττροτείνων

ΓΡΗΓ. Π Α Π ΑΣΤΙΕΡΓΙΟΓ
Βουλευτής Μαγνησίας ·

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ

«Περί καταργήσεως τού άρύρου 4 τού Ν.Δ. 1157/72 «.< —ε ρ ί 
άναγνωσίσεως καί μεταβολών ένιων Δήμων καί Κοινο
τήτων».

ΑΑρ-ύρ'Ον μόνον.

Τό άρ-Spov 4 τού Ν.Δ. Ιιΐ 57/1972 «περί άναγνωρίσεω-, 
καί μεταβολών ένιων Δήμων καί Κοινοτήτων» καταργείται.

Έυ Ά·3ήνχ·ς τή 8 Ιανουάριου 1975 
Ό ττροτείνων

ΓΡΗΓ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Βουλευτής Μαγνησίας !


