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|. Το σύστημα της απλής αναλογικής είναι το δίκαιό- 
— ;ο και —λέον δημοκρατικό εκλογικό σύστημα και συν- 
ϊεεται άαεσα με τη θεμελιώδη συνταγματική αρχή της 
λαϊκήε κυριαρχίας και την αρχή τη; ισοδυναμία; τη; ψη- 
• ου. Μ ατελή αναλογική εγγυάται ότι οι πραγματικοί συ-
__-τio;.Jio.ί που υπάρχουν στην κοινωνία θα αντανακλώνται
νχ, εκλεγμένα όργανα του λαού. Αντίθετα, τα διάφορα 
~;Γ,—γυιατχ «ενισχυμένης» αναλογική; που ισχύουν σήμερα 
ττνν Ελλάδα νοθεύουν, συχνά αποφασιστικά, τη λαϊκή βού- 
λ.νση και επιτρέπουν σε μειοψηφίες να κυβερνούν αυτοδύ
ναμα σαν —λείο ύηφίες.

«Δεν είναι δυνατόν, τα εκλογικά συστήματα, βασισμένα 
τπ; τιλ.ο σοφία τη; λαϊκής εκπροσώπησης. να παραμορφώ
νουν και να αλλοιώνουν την εικόνα του εκλογικού σώματος 
μέσα στην αίθουσα αυτή και δεν είναι δυνατόν οι αντιπρό
σωποι του 'Εθνους, ταγμένοι για την υπεράσπιση της Ααϊ- 
κής Κυριαρχίας, να την αναιρούν με νόθα εκλογικά συστή
ματα ».

(Ηλίας Η/.ιού. κατά τη συζήτηση του Συντάγματος του
Ι'·'7.ϋ.) _ _ , ,

2. 11 καθιέρωση της απλής αναλογικής επιδρά βαθειά 
και ευεργετικά στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών 
καθώς ωθεί τα εκτελεστικά όργανα στην αναζήτηση πλα
τειών συναινέσεων και συγκλίσεων για την άσκηση της πο
λιτικής τους. Η εξουσία που στηρίζεται σε τέτοια πλατεία 
συναίνετη και συγκλίσεις αποκτά μια σταθερότητα πολύ 
ουσιαστικότερη, από την τεχνητή σταθερότητα που χαρί- 
ίουν τα >αλπονοθευτικά συστήματα. Ιδιαίτερα κατά τη ση- 
μερινή περίοδο στη χώρα μας. όπου γίνεται φανερή η γρή
γορη εξάντληση των ορών του αυτοδύναμου και μονοκομ
ματικοί τύπου δ α ιυβέρνηοης. η καθιέρωση της απλής ανα
λογικής αποτελεί ουσιώδες στοιχείο διασφάλισης της δη
μοκρατικής πορείας και των κατακτήσεων του λαού.

Το ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ υποστηρίζει την ανάγκη 
καθιέρωσης της απλής και ανόθευτης αναλογικής σε όλα 
τα επίπεδα και τομείς τη; δημοκρατίας μας. στις βουλευ
τικές εκλογές, στις εκ/.ογές των οργάνων Τοπικής Αυτο
διοίκησης. στις εκλογές των συνδικαλιστικών οργάνων 
κλπ. Σήμερα, η συγκυρία των επερχόμενιον δημοτικών και 
κοινοτικών εκλογών του Οκτωβρίου 1988. επιβάλλει την 
άμεση ψήφιση του συστήματος της απλής αναλογικής για 
την εκλογή των δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Σε αυτό 
αποσκοπεί η παρούσα πρόταση νόμου, ενώ σύντομα, το 
ΚΚΕ Εσωτερικού θα καταθέσει πρόταση για τον νέο Κατα
στατικό Χάρτη Τ.Α. το συνο/.ικό θεσμικό πλαίσιο για τους 
τρεις βαθμούς Αυτοδιοίκησης.

ί. Τα όσα υποστηρίζονται παραπάνω για την ευεργε
τική επίδραση της απλής αναλογικής πάνω στους δημο
κρατικούς θεσμούς γενικά, ισχύουν πολ.ύ περισσότερο στο 
/ωρο σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η απλή αναλ.ογική διασφαλίζει την πολυφωνία, τη συνέ
νωση των τοπικών προτωβούλιών. τις διαδικασίες της λ.αΐ- 
κής συμμετοχής, την εθελοντική συμπόρευση και συναντί- 
οηνη. τη σύνθεση των δραστηριοτήτων των δημοτών για 
τους κοινοτικούς σκοπούς, στη βάση των κοινών προβλ.η- 
ματουν της κοινωνίας, την ανάδειξη των κοινωνικών δυνά
μεων στο σύνολό τους σε υπεύθυνους φορείς άσκησης της 
τοπικής εςουσίας. Αντίθετα, οι τεχνητές πλ,ειοψηφίες κατα
λήγουν σε δεσποτική συγκεντροποίηση . της τοπικής εξου
σίας. την υποτάσσουν στην κεντρική εξουσία και τα κόμμα
τα. με αναίρεση της αυτονομίας τους που είναι προϋπόθεση 
*αι τα κόμματα, με αναίρεση της αυτονομίας τους που είναι 
“ροϋπόθεση και της αποτελ,εσματικότητάς τους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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5. Στη συζήτηση του Κοινοτικού και Δημοτικού Κώδικα 
στη Βουλή το 1980. η θέση του ΠΑΣΟΚ (όπως και της 
τότε ΕΔΗΚ) ήταν ανεπιφύλακτα υπέρ της απλής αναλ.ο—ι- 
κης.

Ωστόσο, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. με το ν. 127U 1982 
υιοθετήθηκε ένα σύστημα «ενισ/υμένης αναλογικής» που 
εξασφαλ.ίζει. στο συνδυασμό του Δημάρχου, ανεξάρτητα 
από το ποσοστό που πέτυχε ο συνδυασμός τα J ’5 των ε - 
δρών του Δ.Σ.

Αποτέλεσμα
πτική πλ.ειοψηφια απο τ 
οποίους περιλ.αμβάνοντα: 
νίκης. Ιίειεαιά. Πάτρα;
Δημοτικών Συμβουλίων 
ματο;.

Έχουμε φαινόμενα που τα .’5:5 των Συμβούλ.ων του Δ.Σ. 
έχουν’τη συναίνεση του του εκλογικού σώματος, και
Συμβούλ.ου; που εκλ.έχτηκαν με το 1 /."> των ψήφων που χρειά
στηκαν οι Σύμβουλ.οι της μειοψηφίας για να εκλεγούν.

Στην εισηγητική έκθεση του ν. 12/Κ 1982. ο τότευπουε- 
γός Εσωτερικών κ. Γεννηματάς αναφέρει :

«Βέβαια το εκλ.ογικό αυτό σύστημα δεν ταυτίζεται με τα 
οράματά μας. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι άμεσα θα καταρτι- 
σθεί ο νέος Καταστατικός Δημοκρατικός Χάρτης Αυτο
διοίκησης.

Και τότε το εκλ.ογικό σύστημα, όταν όλο το πλ.αίσιο της 
Τ.Α. θα εναρμονισθεί. θα ακολουθήσει και αυτό τη συνολική 
λογική».

Σήμερα, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά, και ενώ δεν έχει 
προχωρήσει ο «Χάρτης Αυτοοιοίκηι ης». ο υπουργός Εσω- 
τερτκών κ. Κουτσογιωργας δηλώνει οτι :

«Ο εκλ.ογικός νόμος ο οποίος έχει γίνει και αφορά τις δη
μοτικές εκλ.ογές είναι ένα; από τους δημοκρατικότερους νό
μους. και Οα εφαρμοσθεί και στις προσεχείς δημοτικές εκλ.ο- 
γές».

Παράλληλα δηλώθηκε ότι το εκλογικό σίστημα αφαιρέ- 
θηκε από την αρμοδιότητα της επιτροπής για τη σύνταξη 
του νέου Χάρτη Αυτοδιοίκησης με την αιτιολ.ογία ότι αυτό 
είναι υπόθεση της κυβέρνησης και παρ’ όλο που στα ερωτή
ματα που έχουν τεθεί στην επιτροπή είναι και η επιλχγή του 
εκλογικού συστήματος και για τους τρεις βαθμούς αυτο
διοίκησης.

6. Στις χώρε; της Δυτικής Ευρώπης ισχύει γενικά για 
την αυτοδιοίκηση η απλή αναλογική και η έμμεση εκλ.ογή 
του εκτελεστικού οργάνου (Δημάρχου κλ.π.) στη Σουηδία. 
Δανία. Νορβηγία. Αυστρία, Δυτ. Γερμανία (με εξαίρεση τη 
Βαυαρία). Ιταλ.ία. .Λουξεμβούργο. Ελ.βετία, Βέλ.γιο. Ολλ.αν- 
δία. Ισπανία. Πορτογαλ,ία με κάποιες μικρές αποκλ.ίσεις. 
Πρόσφατα η Γαλλ.ία, με δήλωση του σοσιαλ.ιστή πρωθυ
πουργού της L. FABILS επιλέγει την απλή αναλ.ογική στις 
εκλ.ογές περιφερειακών Συμβούλων για την άνοιξη του 1986. 
Και βέβαια κανείς δεν υποστηρίζει ότι η Αυτοδιοίκηση στις 
χώρες της Δυτ. Ευρώπη: είναι αναποτελεσματική επειδή 
έχει υιοθετηθεί το σύστηοα τη; απλή: αναλογικής.

Το ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ είχε καταθέσει στο Τη. 
Εσωτερικών την πρότασή του για την καθιέρωση της απλής 
αναλ.ογτκής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ήδη το 19S2 κατά 
τη συζήτηση του ν. 1270. Σήμερα, στη βάση των αντιλή
ψεων που εκτέθηκαν παραπάνω, και με την επιφύλαξη να 
διατυπώσουμε στη συζήτηση για το νέο Χάρτα. Αυτοδιοί
κησης τη συνολ.ική μας πρόταση για την άμεση και μεκαθο- 
λ.ική ψηφοφορία με το σύστημα της απλής αναλογικής εκλογή 
των συμβούλ.ων και των τριών βαθμών Αυτοδιοίκησης, πα
ράλληλα με την ενίσχυση των συλλογικών εκτελεστικών 
οργάνων, (δημαρχιακές επιτροπές κλπ.) και την μείωση των 
ασυμβίβαστων που περιορίζουν την εκλ.ογιμότητα και την 
ανάδειξη στα συλλογικά όργανα ικανών προσώπων, προ
τείνουμε τροποποιήσεις των εκλ.ογικών διατάξεων του Κώ
δικα Δήμων και Κοινοτήτων με άξονες :
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α) Την καθιέρωση της απλής αναλογικής στην ανάδειξη 
των δημοτικών. κοινοτικών, διαμερισματικων και συνοι
κιακών συμβούλων (άρθρα .1.5 και 6).

β) Την έαμεση εκλογή από το δημοτικό ή κοινοτικό 
συμβούλιο τον δημάρχου και προέδρου κοινότητας, εφ 
όσον ο συνδυασμός του δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειο
ψηφία των ενκύρων ψηφοδελτίων, καθώς και των αντιδη- 
μάρχονν και του αντιπροέδρου κοινότητας (άρθρα 3 και 4).

γ) Τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας υποβολής μεμονω
μένων - ανεξαρτήτων υποψηφιοτήτων για τη θέση του δη
μοτικού ή κοινοτικού συμβούλου (άρθρο 2).

δ) Τη μείωση του ορίου εκλογιμότητας από τα 21 στα 
18 χρόνια, αφού οι πολίτες της ηλικίας αυτής εντάσσονται 
σαν υπεύθυνοι συμμέτοχοι στην παραγωγή και στις άλλες 
κοινωνικές διαδικασίες, έχουν δε και το δικαίωμα να εκλέ
γουν (άρθρο ] ).

Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, προσαρμύξονται και 
οι λοιπές διατάξεις του Κώδικα (άρθρο / ).

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 11(85 
Ο προτείνων βουλευτής
ΛΕΩΝΊΔΑΣ ΚΤΡΚΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΓΜΕΝΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟ Ι-

Καθιέρωση της Απλής Αναλογικής για την εκλογή Δημο
τικών και Κοινοτικών Αρχών και Τροποποίηση Άλλων 

- Διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ν. 

1065/80 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του με τουε 
Ν. 1270/82. 1416/84 και 1418/84.

.Αρθρο υΟ.
Π ροσόντα εκλογιμότητας.

Μπορεί να εκλεγεί Δήμαρχος, πρόεδρος Κοινότητας, δη
μοτικός και κοινοτικός σύμβουλος ο δημότης που έχει την 
ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρούσει το 21ο έτος 
της ηλικίας του.

(Όπωε αντικαταστάΟηκε το άεΟ. 35 του Ν. 1065/80 οιε το 
άρθρ. 4 του Ν. 1270/82).

Άρθρο 44.
Υποψηφιότητες.

’. Η εκλογή του Δημάρχου, του προέδρου της κοινό
τητας κ.αι των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων γί
νεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών 
αποκλείονται.

2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν υποψήφιο δήμαρ- 
χο ή πρόεδρο κοινότητας και υποψήφιους συμβούλους. Για 
τους Δήμους, ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέ
πει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μελών που 
προβλέπει το άρθρο 211 και μπορεί να αυξηθεί έως το 5θ% 
του αοιθμου αυτού. Για τους Δήμους που σύμοωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 110 του δημοτικού και κοινοτικού 
κώδικα διαιρούνται σε διαμερίσματα, ο αριθμός των υπο
ψηφίων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον 
αριθμό των μελούν που προβλέπει το άρθρο 2!' και μπορεί 
να αυξηθεί έως το 20% του αριθμού αυτού. Για τι; κοινό
τητες. πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των 
μελών που προβλέπει το άρθρο 28 και μπορεί να αυξηθεί έως 
το 50% του αριθμού αυτου. Το κλάσμα που προκύπτει δεν 
λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 40.
Δικαιώματα συνδυασμών.

1. Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίσει έναν αντι
πρόσωπό και έναν αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα 
με γραπτή δήλωση του υποψήφιου δημάρχου ή προέδοου 
κοινότητας.

2. Επίσης κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίζει 
πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου 
δημάρχου ή προέδρου κοινότητας. Ο πληρεξούσιο; ενεργεί 
για λογαριασμό του συνδυασμού οτιδήποτε, μπορεί σύμφωνα 
με τον νόμο, να ενεργήσει ο δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότα
τα; κατά τη διεξαγωγή της εκλογής.

Άρθρο 61.
Επιτυχών - Επιλαχόντες συνδυασμοί 

Εκλογή δημάρχου και προέδρου κοινότητας.
1. Στις εκλογές των δημάρχων και των δημοτικών συμ

βούλων θεωρείται επιτύχουν συνδυασμός αυτός που συγκέ
ντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των 
έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες όσοι συνδυασμοί 
έλαβαν έστω και μία έδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα 
άρθρα 62. 64 και 66. Το ίδιο ισχύει και για την εκλογή 
προέδρου κοινότητας και κοινοτικών συμβούλων, σε κινό- 
τητες που έχουν περισσότερου; από πέντε χιλιάδες κατοί
κους. Στις λοιπές κοινότητες θεωρείται επιτυχών ο συνδυα
σμός που συγκέντρωσε έστω και σχετική πλειοψηφία και 
επιλαχόντες όσοι συνδυασμοί έ'/υχβον έστω και μία έδρα 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 62. 64 και.66.

2. Δήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητας εκλεγεται ο 
υποψήφιος του επιτυχόντος συνδυασμού.

(Όπω; αντικαταστάθηκε το άρθρο 61 του Ν. 1 (*65/8(1 με 
το άρθ. 8 του Ν. 1270/82).

Άρθρο 62.

Κατανομή των εδρών των δημοτικών και κοινοτικών 
συμβούλων.

1. Από το σύνολο των εδρών των δημοτικών ή κοινοτικών 
συμβούλων, τα 3/5 ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό 
και τα 2/5 στους επιλαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό των 
έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε καθένας από του; συνδυα
σμού; αυτούς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4.

2. Αν ο πρώτο; συνδυασμός, σε όλους του δήμους και τις 
κοινότητες που έχουν περισσότερε; από πέντε χιλιάδες κα
τοίκους συγκεντρώνει ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων πάνιυ 
από 60% τότε η κατανομή όλων των εδρών γίνεται αναλο
γικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις 
εκλογές σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγρ. 5.

Μ. Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων κ.αι των 
ούο πέμπτων του αριθμού των εδρών, προκύπτει κλάσμα, 
μικρότερο της μονάδας, στην περίπτωση των τριών πέμπτων 
στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα και 
στην περίπτωσή των δύο πέμπτων το κλάσμα δεν υπολογί
ζεται. Με βάση αυτά, οι έδρες που αναλογούν στα 8/5 και στα 
2,8 έχουν αντίστοιχα ως εξής : στα /μελή. συμβούλια .■> 
και 2. στα ύμελή 6 και 8. στα 11 μελή / και 4. στα Ιόμελη 
8 και 6. στα 18μελή 12 και 7. στα 25μελή 15 και Π*, στα 
•ΊΟμελή 16 και 12. στα ο5μελή 21 και 14. στα 88μελή 24 
και 15 και στα 41 μελή 25 και 1C.

4. Π αναλογική κατανομή των αδρών στην περίπτωση 
της παραγράφου 1 γίνεται με τον ακόλουθο τεόπο :

I ο σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα 
τα εκλογικά τμήματα, σε κάθε δήμο ή κοινότητα, όλοι μαζ'· 
οι συνδυασμοί, που συμμετείχαν στις εκλογές, εκτός απ', 
τον επιτυχόντα. διαιρείται, με τον αριθμό των εδρών που 
αντιστοιχεί στα 2/5. αυξημένο κατά μια μονάδα. Ί ο πηλίκο 
που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί 
το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων 
κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό 
μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο 
το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Εάν οι έδρες πο> 
καταλαμβάνουν οι διάφοροι επιλαχόντες συνδυασμοί με τη·· 
προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προ; διά
θεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μια
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ΐΑετχίύ των επιλαχόντων συνδυασμών —ου έχουν καταλάβει 
τουλάχιστον μία έδρα. κατά σειρά. ανάλογα με τα αχρησι- 
υοποίητα υπόλοιπα —ου έχουν. Λν ο; συνδυασμοί αυτοί έχουν 
ίσο αριθοιό αχρησιμοποίητων υπολοίπων γίνετα1. κλήρωση. 
Λν κα'. υ,ετά την διανομή εδρών, με βάση τα αχρησιμοποίη- 
τα υ—όλο·.—α. παραμένουν αδιάθετε; έδρες. αυτέ; κατανέ- 
υονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με τον συνολικό αρι- 
ΐ/τ,ό των έγκυρων ψηφοδελτίων —ου έλαβε κάθε επιλαχών 
συνδυασμό;. Λν έχει α—ομείνει — ρο; διάθεση μία μόνο έδρα, 
την έδρα αυτή καταλαμβάνει ο επιλαχών συνδυασμό; που 
έχει καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα και παρουσιάζει το 
Μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.

Λν οι έδεε; που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλο- 
νικό μέτρο είναι περισσότερε; από τι; προ; διάθεση έδεε;, 
η πλεονάζουσα έδρα δεν δίδεται στον συνδυασμό που έχει 
το μικρότερο σχετικώ; υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. 
Λ; περίπτωσ; ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή 
και περισσοτέρων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών 
κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο.

3. Η αναλογική κατανομή των εδρών στην πεείπτουσ; 
τη; παραγράφου 2 γίνεται με τον ακό/.ουθο τρόπο :

I ο σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σ’ όλα 
τα εκλογικά τμήματα, σε κάθε δήμο ή κοινότητα, όλοι μαζί 
οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, διαιρείται με 
τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό ή 
κοινοτικό συμβούλιο, αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πη
λίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, απο
τελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμό; των έγκυρων ψηφοδελ
τίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλο
γικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες 
όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτή; της διαιρέσεως. Στην πε
ρίπτωση αυτή ο επιτυχών συνδυασμό; μπορεί να λάβει αρι
θμό είρών που ξεπερνάει το ποσοστό των 3/5. Συνδυασμός 
που δεν συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο δεν παίρνει έδρα. 
Εάν οι έδρες που καναλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμε
τέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι 
λιγότερε; από τις προ; διάθεση έδρες, οι έδρες που απομέ
νουν διανέμονται ανά μία μεταξύ όλων αυτών των συνδυα- 
σμούν. ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. 
Λν οι συνδυασμοί αυτοί, ή μερικοί από αυτού; έχουν ίσο 
αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων γίνεται κλήρωση. Αν 
και μετά την διανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίη- 
τα υπόλοιπα, παραμένουν αδιάθετε; έδρες αυτέ; κατανέμο- 
νται ανά μία. ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων 
ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.

Λν οι έδρες που .καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλο
γικό μέτρο είναι περισσότερε; από τι; προ; διάθεση έδρες, 
η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από τον συνδυασμό που έχει 
το μικρότερο σχετικού; υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε 
περίπτωση ίσου αριθμού εγκύρων ψηφοδελτίων δύο ή και 
περισσοτέρων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κ,λή- 
ρωση από το αρμόδιο πριυτοδικείο ή ειρηνοδικείο.

6. Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένα; μόνο συνδυα
σμό; υποψηφίων, ο δήμαρχος, ο πρόεδρο; κοινότητα; και οι 
οημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από τον μονα
δικό αυτό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά, σε 'ψήφους 
προτιμήσεως. μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμό; των εδρών 
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εκλέγονται τακτι
κοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί.

(Όπως αντικαταστάΟηκε το άρθρο 62 του ν. 1065/80 με 
το άρθρο 9 του ν. 1270/82).

Άρθρο 63.
Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι - Ισοψηφία.
1. Τακτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από του; υποψηφίου; 

καθενός από του; συνδυασμού; του άρθρου 61. κατά σειρά, 
αυτοί που έλαβαν του; περισσότερου; ψήφου; προτιμήσεως. 
Οι υποψήφιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων των επιλα- 
χόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντε; σύμ
βουλοι τουν συνδυασαών του:.

2. θ', /.ο'.ποί υποψήφιοι του επιτυχόντο; και των επιλα- 
χοντων συνδυασμών, είναι αναπληρωματικοί των τακτικών 
συμβούλων τους, με τη σειρά των ψήφων προτιμήσεως.

• λ Λν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμοί ισοψηφίσουν. 
το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση.

(Όπω: αντικαταστάθηκε το άρθρο 63 του ν. 1065 80 ·χε 
το άρθρο 10 του ν. 1270/82).

Άρθρο 64.
Περιπτώσεις ίσο ψηφία; συνδυασμών.

1. Λν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί και ισο- 
υηφίσουν το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση 
για την ανάδειξη του επιτυχόντο; συνδυασμού. Οι έδρεε 
των συμβούλων στην περίπτωση αυτή κανανέυονται κατα 
τα 3/5 στον επιτυχόντα συνδυασμό και κατά. τα. 2 5 στον 
επιλαχόντά συνδυασμό.

2. Αν ισοψηφίσουν δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί σε 
κοινότητες που έχουν έως πέντε χιλιάδες κατοίκους, την 
κλήρωση ενεργεί το ειρηνοδικείο. Οι έδρες των συμβούλων 
στην περίπτωση αυτή κατανέμονται κατά τα 3/5 στον επι- 
τυχόντα συνδυασμό και κατά τα 2/5 αναλογικά στους επιλα- 
χόντες συνδυασμού; με τον τρόπο που ορίζεται στην παρά
γραφο 4 του άρθρου 62.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξει; τη; παρα
γράφου 3 του άρθρου 62 και του άρθρου 63.

(Όπω; αντικαταστάθηκε το άρθρο 64 του ν. 1065/80 με 
το άρθρο 11 του ν. 1270/82).

Άρθρο 65.
Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων τη; 

εκλογής.
1. Σε κοινότητες όπου υπάρχει μόνον ένα εκλογικό τμή

μα. ή εφορευτική επιτροπή, βγάζει το αποτέλεσμα τη; εκλο
γή; και το' δημοσιεύει αμέσως, με τοιχοκόλληση στο κοι
νοτικό κατάστημα.

2. Σε δήμου; και κοινότητες όπου υπάρχουν περισσό
τερα από ένα. αλλά όχι περισσότερα από πέντε, εκλογικά 
τμήματα, οι εφορευτικέ; περιτροπές συνεδριάζουν μετά το 
τέλος τη; διαλογή; στην έδρα του δήμου ή τη; κοινότητα; 
και. σύμφωνα με τα πρακτικά τη; ψηφοφορία; των τμημά
των, βγάζουν το -,-ενικό αποτέλεσμα, που δημοσεύεται αμέ
σως. με τοιχοκόλληση, στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστη
μα.

3. Στους δήμου; και στις κοινότητες όπου υπάρχουν 
περισσότερα από πέντε εκλογικά τμήματα, οι αντιπρόσωποι 
τη; δικαστική; αρχή; στέλνουν με ασφαλή τρόπο τα εκλυ - 
γικά στοιχεία στον πρόεδρο του πρωτοδικείου, αν πρόκει
ται για δήμο, και στον ειρηνοδίκη, αν πρόκειται για κοινό
τητα. Αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία όλων των εκλογι
κών τμημάτουν του δήμου ή τη; κοινότητας, ο πρόεδρο; του 
πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκη; καταρτίζει πίνακα των απο
τελεσμάτων τη; ψηφοφορία; και βγάζει το γενικό αποτέλε
σμα. το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο δη
μοτικό ή κοινοτικό κατάστημα τη; έδρα; του δικαστηρίου.

4. Οι εφορευτικέ: επιτροπές και ο πρόεδρο; του πρωτο
δικείου ή ο ειρηνοδίκη; γνωστοποιούν αμέσως το αποτέ
λεσμα τη; ψηφοφορία; στο νομάρχη.

Άρθρο 66.
Επανάληψη τη; ψηφοφορίας.

1. Στους δήμου; και στις κοινότητες που έχουν περισσό
τερους από πέντε χιλιάδες κατοίκους, αν κανένα; συνδυασμό; 
δεν συγκεντρώσει την απόλυτη π λειοψηφία, που απαιτεί το 
άρθρο 61 nap. 1, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επο
μένη Κυριακή ανάμεσα μόνο στους υποψήφιου; δημάρχου; 
ή προέδρους κοινοτήτων των δύο συνδυασμών που έλαβαν 
του; πεοισσότερου; ψήφους. Επιτυχών θεωρείται ο υπο-



ύηοιο: δήιχαρχος ή πρόεδρος κοινότητα: και ο συνδυασμό: 
του —ου συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την 
απόλ.υττ πλ.ειούηοία ολόκληρου του αριθμού των εγκύρων 
ψηφοδελτίων. Λν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο 
αυτοί συνδυασμοί, ισοψηφίσουν. το πρωτοδικείο ή το ειρη
νοδικείο ενεργεί, κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχό- 
ντο: συνδυασμού.

2. Οι έδεε: των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων 
διανέμονται, σε τεερίτττωση επαναληπτικής ψηφοφορία:, 
στου: συνδυασμού: του συμμετέχουν στις εκλ.ογές. σε δυο 
θέσει:, του ονομάζονται κατανομές, —την (Λ) κατανομή 
διανέμονται οι μισές έδρες του δημοτικού κοινοτικού συμ
βουλίου. Το κλάσμα του προκύπτει στρογγυλ.οποιείται στην 
αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Στην δεύτερη (Π) κατανομή 
διανέμονται οι υτόλόιτες. Με βάση τον αριθμό των εδρών 
των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων οι έδρες του 
αναλογούν σε κάθε μια ατό τις δυο αυτές κατανομές έχει ως 
εςής : για τα 1 1 μελή συμβούλια οι έδρες τη: Λ' κατανομής 
είναι Γ. και της Γ!' κατανομής 5. για τα Ιόμελή 8 και /. 
για τα ! ύμελή 10 και 0. για τα 2ι>μελή 13 και 12. για τα 
.! 1 μελή 10 και 15. για τα .-ίόμελή 18 και 1 ι. για τα έΐίίμελή 
20 και 10 και για τα 41 μελή 21 και 2(1 αντίστοιχα.

.'!. Ο. έδρες της Α' κατανομής, διανέμονται αναλογικά 
στους συνδυασμούς του συμμετέχουν στις εκλογές με την 
ακόλουθη διαδικασία :

Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων του έλαβαν σ’ όλα 
τα εκλογικά τμήματα, σε κάθε δήμο ή κοινότητα, όλοι μαζί 
οι συνδυασμοί του συμμετείχαν στις εκλογές: στην αρχική 
ύηοοφορία. διαιρείται με τον αριθμό των εδρών της Λ' 
κατανομής αυξημένο κατά, μία μονάδα. Το τηλίκο του προ- 
κύττει. ταραλειτομένου του κλάσματος, ατοτελεί το εκλ.ο- 
γικό μέτρο της Λ' κατανομής. Ο αριθμός των εγκύρων ψη
φοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το 
εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τό
σες έδρες όσο είναι το ακέραιο τηλίκο αυτής της διαιρέσεως. 
Εάν οι έδρες του καταλαμβάνουν οι διάφοροι συνδυασμοί 
με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες ατό τις 
τρος διάθεση έδρες της Α* κατανομής, εφαρμόζονται ανά
λογα οι διατάξεις της ταραγράφου 4 του άρθρου 62.

4. Για την διανομή των εδρουν της 13 κατανομής, υτο- 
λογίζεται αρχικά τόσες ατό τις έδρες αυτές τρέτει να τρο- 
σκυρωθούν στον ετιτυχόντα συνδυασμό, έτσι ώστε να συ- 
γκεντρούσει συνολικά, συνυτολογιζόμενων και των εδρών 
του του ατονεμήΟηκαν ατό την Α’ κατανομή, τα 3 >6 του 
όλου αριθμού των εδροόν. Οι έδρες της Β’ κατανομής του θα 
ατομεινουν τρος διάθεση, μετά την ταραχοόρηση τον. εδρών 
στον ετιτυχόντα συνδυασμό, ταραχωρούνται στο δεύτερο 
συνδυασμό του τήρε μέρος στην επαναληπτική -η το το: ία.

—τη . ..ί,ρι..τωση οτου /.ονου του οιικεου α:ιθιεου εορουν 
του του έχουν ατονεμηθεί ατο την Α κατανομή, ο ετιτυχοόν 
συνδυασμός δεν μτορεί να συμπληρώσει τον αριθιχό των 
·> ;> του συνόλου το·υν εδροόν, προσκυρώντοται σ’ αυτόν όλες 
οι έυρες της !!' κατανομής και δεν γίνεται κακία καταβολή 
στην ατονομή των εδρών της Α κατανοαής. ανάυεσα στους 
υτόλοιτους συνδυασμούς.

5. Σε τεριττουση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την 
αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσοτέρων συνδυασμοόν. στην 
εταναλτττική -ψηφοφορία μετέχουν οι υτούήφιοι δήμαρχοι 
ή πρόεδροι κοινοτήτων όλων των. συνδυασκονν του ισονή- 
φισαν.

·.>. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση, κατά την 
αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσοτέρων συνδυασμοόν. στην 
εταναλτττική ψηφοφορία μετέχουν ο υτοψήφιος δήκαρχος 
ή τρόεδρος της κοινότητας του τροότου σε αριθμό έγκυρων 
ψηφοδε/.τίουν συνδυασμού και οι υτοψήφιοι δήμαρχοι ή τρόε- 
όροι κοινοτήτων τοον συνδυασμοόν του ισοψήσισαν στη δεύ
τερη θέση.

.. Στις τεριττοόσεις των ταραγράφων 5 και 6. επιτυχών 
θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος ή τρόεδρος κοινότητας και 
ο συνδυασμός του έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία 
~η σχετική τλειοψηφία. Αν στη ψηφοφορία αυτή ισοψηφί- 
σουν δύο -υποψήφιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων, το

πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση για την 
ανάδειξη του ετιτυχόντος δημάρχου ή προέδρου κοινότητα: 
και του συνδυασμού του και εκείνου του θα συμμετάσχε; 
στα δεύτερη κατανομή κατά τα οοιζόαενα στην παράνεαοο
4.

8. Αν κανείς ατό τους συνδυασμούς του συμετέχουν στις 
εκλογές στην αρχική -ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει το εκλο
γικό μέτρο ή αν μόνο ένας συνδυασμός το έχει συγκεντρώ
σει τότε στην Α’ κατανομή συμμετέχουν οπωσδήποτε οι 
δύο συνδυασμοί του έχουν λάβει το μεγαλύτερο αριθιιό 
έγκυρων ψηφοδελτίων. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι 
κοινοτήτων αυτών τουν δύο συνδυασμών συμμετέχουν και 
στην επαναληπτική ψηφοφορία.

9. Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέ
γονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία σύμφωνα με τους 
σταυρούς τροτιμήσεως του έλαβε καθένας στην ψηφοφο
ρία αυτή, ότως ορίζεται στις διατάξεις της ταραγράφου 3 
του άρθρου G2 και του άρθρου 03.

Ότως αντικαταστάθηκε το άρθρο 60 του X. 1063'8ιι 
με το άρθρο 12 του Ν. 1270/82).

Άρθρο 67.

Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου δημάρχου ή προέδρου
κοινότητας σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας.

1. Κατά την επανάληψη της ψηφοφορίας ο υποψήφιο: 
δήμαρχος ή τρόεδρος της κοινότητας μτορεί να πχεα-.τηθεί 
ατό την υποψηφιότητά του. Μ παραίτηση γίνεται με γραπτή 
δήλωσή του. του επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή τα- 
ραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου ή 
στον ειρηνοδίκη την τρίτη μέρα το αργότερο, πριν ατό την 
επαναληπτική ψηφοφορία.

2. Αν ένας υποψήφιος δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας 
παραιτηθεί ή τεθάνει, η τλ.ειοψηφία των υποψηφίων του 
συνδυασμού του δηλώνει άλ.λ.ον δήμαχρο ή πρόεδρο τη: 
κοινότητας.

ο. Αν εκείνος του έχει δηλ.ωθεί ως υτοψήφιος δήμαρχος 
ή τρόεδρος κοινότητας είναι υτοψήφιος σύμβουλ.ος του 
συνδυασμού, η θέση του ως συμβού/.ου μένει κενή.

4. Η δήλ.ωση για τον νέο υποψήφιο ή πρόεδρο κοινότητα; 
ετιδίδεται μ: δικαστικό επιμελητή ή ταραδίδεται με από
δειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου ή στον ειρηνοδίκη τη 
δεύτερη μέρα πριν ατό Την ψηφοφορία το αργότερο. Το αρμό
διο δικαστήριο ανακηρύσσει το νέο υποψήφιο σε δημόσια 
συνεδρίαση, ακόμη και την παραμονή της -ψηφοφορίας.

5. Λν δεν υποβληθεί δήλωση, δεν ανακηρύσσεται κανέ
νας υποψήφιος, και εκλέγεται δήμαρχος ή πρόεδρός τη: 
κοινότητας, όποιος σύμβουλ.ος του ετιτυχόντος συνδυασμού 
/.άβει του: περισσότερους ψήφους τροτιμήσεως στην επα
ναληπτική όηφοφορία.

6. Η επαναληπτική ψηοοοορία γίνεται ετιπεό: στις ΐδιε: 
εφορευτικές επίτροπέ: και στους ίδιους δικαστικούς αντι
προσώπους.

Άρθρο 77.
Ορκωμοσία των δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

2. Η ορκωμοσία γίνεται μέσα στο δεύτερο δεκαπενθή
μερο του Δεκεμβρίου του έτους της εκλ.ογής. Τα προανα- 
φερόμενα πρόσωπα αναλ.αμβάνουν τα καθήκοντα, τους απ
τήν ημέρα της εγκαταστάσεως.

Άρθρο S3.

Σύγκληση και λ.ειτουργία του κοινοτικού συμβουλίου.

4. Ο πρόεδρος καλ.εί επίσης το συμβούλιο, όπετε το ζη
τήσει το ένα. τρίτο τουλ.άχιστον του συνολ.ικού αριθμού τω 
μελ.ών του με γραπτή αίτηση, στην οποία αναοέρονται τα 
θέματα που θα συζητηθούν. Αν ο πρόεδρος δεν καλ.έσει το 
συμβούλ.ιο σε έξι μέεες το αργότερο μετά την υποβολή τη: 
αιτήσεως. το συμβούλ.ιο συνέρχεται με πρόσκληση των μ: - 
λ.ών που υπέβαλ.αν την αίτηση, σύμφωνα με τις διατάέε.:
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ση; τχεαγρχφου 2 και χτοφασίζει για τα θέματα του — ερι- 
λχμβάνει η αίτηση. Λν ο τρόεδρος τχρχλείψει αδικαιολόγη
τα δύο συνεχείς φορέε να συγκχλέσει το συμβούλιο, μτορεί 
να τεθεί σε αργία και. σε τεριττωση υτοτροτής. να τιμω
ρηθεί με την τοινή τη: έκττωσης ατό το τροεδρικ.ό αξίωμα.

Λν κατά τον υτολογισμό του ενός τρίτου τροκύττει κλά
σμα μ'.κεότερο τη: μονάδα:, το κλάσμα αυτό τρογγυλο- 
τοιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Ο τρόεδρος υτο- 
χεεούται να κχλεί το συμβούλιο και ότοτε το ζητεί το σύ
νολο των συμβούλων τη: μειοψηφία:.

(Ότως αντικαταστάΟηκε η ταρ. 2 του άρθρου 83 του X. 
KMjj.SO με την ταρ. 8 του άρθρου 1/ του X. 1416ί84).

Π οοστέθηκε νέο εδάφιο μετά την τα:. 4 του άρθρ..83 του 
X. 1065,80).

Άρθρο 90.

Εκλογή αντιτροέδρου τη: κοινότητα:.
i. «Κάθε διετία εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία ατό 

του; συμβούλου: του ετιτυχόντος συνδυασμού, του συνέρ
χονται στο κοινοτικό κατάστημα ύστερα ατό τρόσκληση 
του τροέδρου. ένα; ατό αυτού: ως αντιτρόεδρος.

I ια την εκλογή εφαρμόζονται αναλογώ; οι διατάξει: 
των ταρ. 2 έως 6 του άρθρ. 108 του κώδικα».

• λ Λν η θέση του αντιτροέόρου μείνει κενή για οτοιοδή- 
τοτε λόγο, γίνεται με τον ίδιο τράτο εκλογή νέου χντιτροέ- 
δρου, μέσα σε τροθεσμία δέκα ημερών αφότου έμεινε κενή 
η θέση.

II Θητεία του νέου αντιτροέδρου διαρκεί όσο διάστημα 
ατομένει έους την συμτλήρωση της διετίας.

Λν για οτοιοδήτοτε λόγο μείνουν κενές η θέση του αντι- 
τροέδρου και θέσεις συμβούλων του ετιτυχόντος συνδυασμού, 
τακτικών και ανατληρωματικών, ώστε να μην υτάρχει 
τλειοψηφια για την εκλογή του αντιτροέδρου, αυτή εκλέ
γεται ατό ολόκληρο το κοινοτικό συμβούλιο.

(Ότως αντικαταστάΟηκε η ταρ. 1 του άρθρ. 90 του X. 
1065.S0 με την ταρ. 2 του άρθρου 13 του X. 12TU/S2.

"Οτως τροστέθηκε εδάφιο στο τέλος της ταρ. 3 του άρ0. 
90 του X. 1065/80 με την τα;. 4 του άοθο. 18 του X. 1416 
1984).

Άρθρο 91.

Λνατλήρωση του τροέδρου της κοινότητας.
1. Λν ο τρόεδρος ατουσιάζει ή κωλύεται, τον ανατλη- 

ρώνει σε όλα του τα καθήκοντα ο αντιτρόεδρος. Λν ατου- 
σιάζει ή κωλύεται και ο αντιτράεόρος. τον ανατληρώνει ο 
σύμβουλος του ετιτυχόντος συνδυασμού, του έχει εκλεγεί 
με τους τερισσότερους ψήφους, και σε τεριττωση ισοψηφίαε. 
αυτός του είναι γραμμένος τρώτος κατα σειρά στην ατό- 
φαση του δικαστηρίου.

Άρθρο 92.
Εκλογή νέου τροέδρου της κοινότητας.

Λ. Λν η θέση του τροέδρου της κοινότητας μείνει κενή 
ετειδή αυτός του έχει εκλεγεί ατοτοιήθηκε την εκλογή του. 
εξέτεσε. ταραιτήθηκε ή τέθανε. ή για οτοιοδήτοτε άλλο 
λόγο, η εκλογή του νέου τροέδρου γίνεται σύμφωνα με τις 
ετόμενες ταραγράφους.

2. Ετις τεριττώσεις των άρθρων ,5 ταρ. Ια και ;8. 
την τρωτή Κυριακή μετά την εγκατάσταση των κοινοτικών 
αρχών ή σε κάθε άλλη τεριττωση δεκατέντε μέρες το αρ
γότερο μετά την κένωση της θέσης οι σύμβουλοι του ετι- 
τυχόντος συνδυασμού συνέρχονται στο κοινοτικό κατάστημα, 
ύστερα ατό τρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού 
αυτού του έλαβε τις τερισσότερες ψήφους τροτιμησης. ή. 
σε τεριττωση ισοψηφίας εκείνου του είναι γραμμένος τρώ- 
τος κατά σειρά στην ατόφαση του δικαστηρίου. Ο σύμβου
λος του κάλεσε το συμβούλιο τροεδρεύει στην συνεδρίαση 
αυτή. Η τρόσκληση ετιδίοεται ατό οτοιοδήτοτε δημόσιο 
η κοινοτικό όργανο και μέχρι την ταραμονή της συνεδρία
σης. Οι διατάξεις του άρθρου 84 ισχύουν και στην τερί- 
ττωση αυτή.

■ύ. Ετις κοινότητες νέος τροεδρος εκλέγεται ενα; κοινο
τικός σύμβουλος του ετιτυχόντος συνδυασμού, του ψηφί
ζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρ. 108 ταε. 2 
έω: 6.

Λν για οτοιοδήτοτε λόγο μείνουν κενέ; οι θέσει; του 
τροέδρου της κοινότητας και θέσεις συμβούλιου εου ετι- 
τυχόντος συνδυασμόν, τακτικών και ανατληρω ν,ατικών. 
ώστε να μην υτάρχει τλειοψηφια του ετιτυχόντο: συνδυα
σμού και συμτληρωθουν ατό ανατληρωμχτικού:. εκλονέ; 
για την εκλογή συμβουλών, ο τρόεδρο: της κοινότητα: εκ
λέγεται ατό ολόκληρο το κοινοτικό συμβούλιο, του συγκα- 
λείται σε συνεδρίαση για τον σκοτό αυτό ατό τον αντιτεό- 
εήρο της κοινότητας ή αν δεν υτάρχει ατό τον κοινοτικό 
σύμβουλο, οτοιουδήτοτε συνδυασμού, του έλαβε του; τε- 
ρισσότερους ψήφους ή σε τεριττωση ισοψηφίας ατό τον 
κοινοτικό σύμβουλο του θα αναόειχθεί μετά ατό κλήρωση 
του γίνεται ατό τον νομάρχη, ταρουσια των ισούηοούντιυν.

4. Κατά τα λοιτά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξει; 
των ταρ. 2 έω: 6 του άρθρου του κώδικα.

5. Ετις τεριττώσεις των άρθρων ,3 ταρ. Ια και 78 του 
κώδικα, ατό την εγκατάσταση των κοινοτικών αρχών έω: 
την εκλογή του νέου τροέδρου τα καθήκοντα του τεοέδεου 
εκτελεί ο κοινοτικός σύμβουλος του ετιτυχόντος συνδυασμού 
του έχει εκλεγεί με τους τερισσότερους ψήφους τροτιμή- 
σεως. και σε τεριττωση ισοψηφίας, εκείνος του είναι γραμ
μένος τρούτος κατά σειρά στην ατόφαση του δικαστηρίου.

6. Λν αυτός του έχει εκλεγεί τρόεδρος της κοινότητας 
ταραιτηΟεί. εκτέσει. τεθάνει ή αν η θέση του μείνει κενή 
για οτοιοδήτοτε λόγο, ώστε να εκλεγεί νέος τρόεδρος. τα 
καθήκοντα του τροέδρου ασκεί ο αντιτρόεδρος. Λν ο αντι- 
τρόεδρος ατουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υτάρχει. ο σύμβου
λος του ετιτυχόντος συνδυασμού του έχει εκλεγεί με τους 
τερισσότερους ψήφους, και σε τεριττωση ισοψηφίας. αυτός 
του είναι γραμμένος τρώτος κατά σειρά στην ατόσαση του 
δικαστηρίου, ασκεί τα καθήκοντα τροέδρου.

(Ότως αντικαταστάΟηκε η ταρ. 2 του άρθρου 92 του X. 
1065/80 με σην ταρ. 5 του άρθρ. 18 του X. 1416'84).

Ότο>ς τροστέθηκε εδάφιο στο τέλος της ταρ. 8 του άρθρ. 
92 του X. 1065'80 (ότως τροτοτοιήΟηκε με την ταρ. 4 
του άρθρου 13 του X. 12/0..S0) σύμφωνα με σην ταρ. 6 
του άρθρ. 18 του X. 1416’84).

Άρθρο 97.

Εκλογή Προεδρείου.

1. Ετον τρώτο και στον τρίτο χρόνο σης δημοτική; τεειό- 
δου. σην τρώση Κυριακή του Ιανουαείου. το δημοτικό συμ
βούλιο συνέρχεται ύστεοα ατό τρόσκληση του συμβούλου 
του ετιτυχόντος συνδυασμόν του έχει εκύ,εγτί με τους τε- 
ρισσότερους ψήφους και σε τεριττωση ισοψηφίας. εκείνου 
του είναι γραμμένος τρωτός κατά σειρά στην ατόφαση του 
δικαστηρίου. Εση συνεδρίαση αυτή, στην οτοία τροεδρεύει 
ο σύμβουλος του συγκάλεσε τα μέλη του. χωριστά και με 
μυστική ψηφοφορία, τον τρόεδρο. τον αντιτροέδρο και τον 
γραμματέα του. Εκλέγεται ότοιος συγκεντρώσει σην ατό- 
λυση τλειοψηφια τουν ταροντων. Λν σσην τρίτη ψηφοφορία 
δύο ή τερισσότεροι λάβουν ίσον αριθμό ψήφων, ο σύμβου
λος του τροεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού 
γραμματέα του Ευμβου/.ίου σ ένα ατό τους υταύλήλους 
του δήμου.

2. Λν. για οτοιοδήτοτε λόγο, το συμβούλιο δεν συγκλη- 
θεί ότως ορίζει η τροηγούμενη ταράγραφος, συνέρχεται 
χωρίς τρόσκληση την τρώση Κυριακή του Ιανουάριου στιε 
1 το τρως. Λν ο σύμβουλος τον ετιτυχόντος συνδυασμού 
του τλειοψήφισε ατουσιάζει τον αντικαθιστά ένας σύμβου
λος του ίδιου συνδυασμού, κατά ση σειρά ετισυχία: του τρο- 
κύττει ατό σην ατόφαση σου δικαστηρίου.

8. Λν δεν ετιτευχθεί η εκλογή για οτοιοδήτοτε λόγο, ή 
η συνεδρίαση ματαιουθεί ετειδή δεν σχηματίστηκε αταρτία. 
η συνεδρίαση εταναλαμβάνεσαι την ετόμενη Κυριακή και 
εφαρμόζονται αναλόγως' οι διατάξεις σης τροηγουμένης
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παραγράφου. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευ
χθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί επειδή δεν σχημα
τίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται πρόεδρο: ή αντι- 
ποόεδρο: ή γραμματέα: ανάλογα με την περίπτωση :

α) αν πρόκειται για την πρώτη διετία τη: δημοτική: 
περιόδου, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού που 
έλαβαν κατά σειρά του: περισσότερου: ψήφου: προτιμήση: 
σύμφωνα με την δικαστική απόφαση που του: ανακήρυςε 
και β) αν πρόκειται για τη. δεύτερη διετία, εκείνοι που είχαν 
τα αξιώματα αυτά την προηγούμενη διετία.

Άρθρο 102.
Εκλογή τη: Δημαρχιακή: Επιτροπή:.

1. Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δημαρχιακής πε- 
ειόδου την πρώτη Κυριακή του Ιανουάριου, το Δημοτικό 
Συμβούλιο μετά την εκλογή του προεδρείου, εκλεγεί με 
μυστική 'ψηφοφορία τα μέλη τη: δημαρχιακή: επιτροπή: 
ανάμεσα στα μέλη του.

Σε δημαρχιακέ: επίτροπέ: με πέντε μέλη και άνω ένα από 
τα μέλη τη: εκλέγεται απαραιτήτω: ανάμεσα στους συμ
βούλου: των επιλαχόντων συνδυασμών.

Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν μέλη τη: δημαρχιακή: επι- 
τοοπής ο πρόεδρο:, ο αντιπρόεδρο: και ο γραμματέα: του 
συμβουλίου. Κάθε σύμβουλο: ψηφίζει υποψήφιου: ισάρι
θμου: με τα μέλη της δημαρχιακή: επιτροπής. Εκλέγονται 
όσοι λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η ψη
φοφορία επαναλαμβάνεται για τις θέσεις για τις οποίες δεν 
επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται 
απόλυτη πλειοψηφία και στη δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται 
τρίτη ψηφοφορία, οπότε εκλέγονται όσοι λάβουν τη σχετική 
πλειοψηφία των παρόντων. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία 
υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρο: του συμβούλιου ενεργεί κλή
ρωση στην ίδια συνεδρίαση. Στην ίδια συνεδρίαση και με τον 
ίδιο τρόπο εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη, αν 
η επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη και άνω, και δύο 
σε κάθε άλλη περίπτωση. Καθώς και ένα αναπληρωματικό 
αέλο: ανάμεσα στους συμβούλους των επιλαχόντων συνδυα
σμών για την αναπλήρωση του τακτικού μέλους που εκπρο
σωπεί τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Με την ίδια 
διαδικασία εκλέγονται νέα αναπληρωματικά μέλη σε περί
πτωση που έχει εξαντληθεί όλος ο αριθμός. Οι διατάξεις 
των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 9/ εφαρμόζονται ανα- 
λόγως και στην περίπτωση αυτή.

Άρθρο 105.

Αντιδήμαρχοι.
2. Αντιδήμαχροι είναι οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συν

δυασμού που ορίζει ο δήμαρχος. Η θητεία τους είναι διετής, 
εκτός εάν το δημοτικό συμβούλιο, με απόοαση του. την 
περιορίσει σε ένα χρόνο. Η απόοαση του δημοτικού συμβου
λίου λαμβάνεται πριν από τον οεισμό των αντιδημάρχων. 
Κατά την διάρκεια της θητείας τους δε-/ μπορούν να εκλε- 
γούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και 
της δημαρχιακής επιτροπής.

Άρθρο 107.
Αναπλήρωση δημάρχου.

Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει η κωλύεται, τα καθήκοντά 
του ασκεί ο αντιδήμαρχος που ορίζεται από αυτόν.

«Όταν ο αντιδήμαρχος αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα 
καθήκοντά του ασκεί άλλος αντιδήμαρχος και εάν δεν υπάρ
χει. σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που ορίζονται 
από τον δήμαρχο. Αν δεν ορισθεί και σύμβουλος, καθήκοντα 
δημάρχου ασκεί ο σύμβουλος που έχει εκλεγεί με τους περισ
σότερους ψήφους και σε ισοψηφία αυτός που είναι γραμμέ
νος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου».

Σε δήμους που έχουν πραγματικό πληθυσμό έως δέκα χι
λιάδες κατοίκους, αν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κυλύεται τον 
αναπληρώνει ένας δημοτικός σύμβουλος του επιτυχόντος 
συνδυασμού, που ορίζεται από τον δήμαρχο.

2. Αν ο δήμαρχος έχει τεθεί σε αργία, το δημοτικό συμ
βούλιο ορίζει αναπληρωτή του έναν, από τους βοηθούς του. 
και εάν δεν προβλέπεται βοηθός, έναν από τους συμβούλους 
του επιτυχόντος συνδυασμού. Αν το δημοτικό συμβούλιο 
δεν ορίσει αναπληρωτή μέσα σε προθεσμία πέντε ήμερον 
αφότου ο δήμαρχος τέθηκε σε αργία ή αν εκείνος που ορί
σθηκε αρνείται να ασκήσει τα. καθήκοντα, του δημάρχου, 
ο νομάρχης αναθέτει τα καθήκοντα του δημάρχου σε έναν 
από τους συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού κατά 
τη σειρά επιτυχίας, ο οποίος με δήλωσή του. που υποβάλλει 
μέαα ττην προαναρερόμενη προ-δ-εαμία. Βεχετζ: να ανα/.ά:ε: 
τα καθήκοντα αυτά. Αν κανένας από τους συμβούλους του 
επιτυχόντος συνδυασμού δεν δέχεται να ασκήσει τα. καθή
κοντα του δημάρχου, ο νομάρχης ορίζει αναπληρωτή του 
δημάρχου οποιοδήποτε μέλος του δημοτικού συμβουλίου.

(Όπως προστέθηκε μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 10/ του Ν. 1065/80 (όπως τούτο αντί- 
καταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Δ. 127'· 
1982) εδάοιο. με την παε. 6 του άρθρου I'1 του Ϊ\.14Ι6 
1984).

Άρθρο 108.
Εκλογή νέου δημάρχου.

1. Εάν η εκλογή του δημάρχου ακυρωθεί, επειδή αυτός 
που έχει εκλεγεί δήμαρχος δεν είχε τα νόμιμα προσόντα, ή 
η θέση του δημάρχου μείνει κενή, επειδή αυτός που έχει εκλε- 
γεί αποποιήθηκε την εκλογή ή παραιτήθηκε ή εξέπεσε ή 
πέχανε. ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, δήμαρχος εκλέ—ε- 
ται ένας από τους δημοτικούς συμβούλους του επιτυχόντος 
συνδυασμού, σύμφωνα με τους όρους των επόμενων παρα
γράφων.

2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 73 παρ. Ια και 78 του 
κώδικα, την πρώτη Κυριακή μετά την εγκατάσταση των 
δημοτικών αρχών και. σε κάθε άλλη μερίπτωση. μέσα σε 
προθεσμία δέκα πέντε ημερών αφότου άδειασε η θέση, οι 
σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού συνέρχονται στο 
δημοτικό κατάστημα, ύστερα από πρόσκληση του σύμβου
λου του συνδυασμού αυτού που έχει εκλεγεί με του: πεεισ- 
σότερους ψήφους προτιμήσεως και σε περίπτωση ισοιληοίας. 
εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην από
φαση του δικαστηρίου, και εκλέγει με μυστική ψηφοΦοεία 
και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού 
των συμβούλων του συνδυασμού έναν από αυτούς δήμαρχο. 
Στην συνεδρίαση, προεδρεύει εκείνος που συγκάλ.εσε το συμ
βούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται από οποιοδήποτε δημόσιο 
ή δημοτικό όργανο, ακόμη και την παραμονή της συνεδριά
σει»:. Οι διατάσεις της παρ. 2 του άρθρου 84 του Κώδικα 
εφαρμόζονται και σε αυτήν την περίπτωση.

5. Αν υστέρα από δυο διαδοχικές ψηφοφορίες, κανείς 
δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία που απαιτεί η παρ. 2. 
γίνεται τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία θεωρείται ότι 
εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει την σχετική πλειοψηφία. 
Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται στην ίδια συνεδρίαση. Αν 
στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι έλαβαν ίσο αει- 
θμό ψήφων, γίνεται κλήρωση ανάμεσά τους, και θεωρείται 
ότι εκλέγεται εκ.εινος που κληρώθηκε. Για την εκλογή αυτή 
γίνεται λεπτομερής μνεία στα πρακτικά.

4. Αν δεν επιτευχθεί εκλ.ογή για οποιοδήποτε λ.όγο. ή 
η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν έγινε απαρτία, η δια
δικασία επαναλ.αμθάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμό
ζονται όσα ορίζονται στις παραγράφου: 2 και ο. Αν και στη 
δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλ.ογή. ή η νέα συνεδεια- 
ση ματαιωθεί επειδή δεν έγινε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέ
γεται απευθεία: ο σύμβουλ.ος του επιτυχόντος συνδυασμού 
που έχει εκλ,εγεί με του: περισσότερους ψήφους προτιμή
σεως, και σε περίπτωση ισοψηφίας. εκείνος που είναι γραμ
μένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

5. Η απόφαση για την εκλ.ογή του δημάρχου υποβάλλ.ε- 
ται μέσα σε προθεσμία δύο ημερών στο νομάρχη, ο οποίος 
ασκεί τον έλεγχο της νομιμότητάς της και εκδίδει απόφαση 
δέκα μέρες το αργότερο αφότου την έλαβε. Αν δεν έχει επι



τευχθεί η εκλογή ή έχει ματαιωθεί η συνεδρίαση επειδή 
δεν έγινε απαρτία. τα σχετικά πρακτικά υποβάλλονται στον 
νομάεχη μέσα σε προθεσμία δύο ημερών.

(>. Αν ο νομάρχης ακυρώσει την εκλογή του δημάρχου, 
οι σύμβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν δήμαρχο 
την πρώτη Κυριακή, δύο μέρες τουλάχιστον μετά την παρα
λαβή τηε ακυρωτικής αποφάσεως. οπότε τηρείται από την 
ζρχή η απαιτουμένη διαδικασία.

7. .Λν ακυρωθεί η εκλογή του δημάρχου επειδή εκείνος 
που είχε εκλεγεί δεν είχε τα νόμιμα προσόντα, ή αποποιή
θηκε την εκλογή, στο διάστημα ανάμεσα στην εγκατάστα
ση των δημοτικών αρχών και στην οριστική εκλογή του δη- 
αάρχου. τα καθήκοντα του δημάρχου εκτελει ο δημοτικός 
σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί 
αε τους περισσότερους ψήφους προτιμήσεως. και σε περί
πτωση ισοψηφίας. εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος 
κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

S. Αν αυτόε που έχει εκλεγεί δήμαρχος παραιτηθεί, εκ- 
πέσει. πεθάνει. ή η θέση του μείνει κενή για οποιοδήποτε 
λόγο, τα καθήκοντα του δημάρχου εκτελει. ωσπου να εκ
λεγεί νέος δήμαρχος, ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυα
σμού που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους ψήφους, και 
σε περίπτωση ισοψηφίας. εκείνος που είναι γραμμένος πρό>- 
τος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Αν δεν 
υπάρχουν σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού, τακτικοί 
ή αναπληρωματικοί, τα καθήκοντα του δημάρχου εκτελει 
ο σύαβουλος του επιλαχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί 
με τους περισσότερους ψήφους, και σε περίπτωση ισοψηφίας 
εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δι
καστηρίου. Αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι ούτε του επιλαχό- 
ντος συνδυασμού, ή έχει δηλωθεί μόνον ένας συνδυασμός, 
τα καθήκοντα του δημάρχου εκτελει έναε δημόσιος υπάλ- 
ληλος που διορίζεται από το νομάρχη. Αυτός ασκεί τις 
αομοδιότητεε του δημάρχου μόνο για να διεκπεραιώνει 
τρέχουσες υπηρεσιακές υποθέσεις και ν’ αντιμετωπίζει κατε- 
πείγοντα θέματα. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις 
•ο νομάρχης εκδίδει διαπιστωτική πράξη.

ριόδου. την πρώτη Κυριακή του Ιανουαοίου το συμβούλιο 
του δημοτικού διαμερίσματος συνέρχεται, ύστερα από πρό
σκληση του συμβουλίου του επισυχόντος συνδυασμού που 
έχει εκλεγεί με τους περισσότερους ψήφους και σε περί
πτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμέ/ος πρώτος κατά 
σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου, και εκλέγει με αυστι- 
κή ψηφοφορία τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του. Για 
την εκλογή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθ. 
97 του X. 1065/80 «περί δημοτικού και κοινοτικού κώδικα», 
για την εκλογή προεδρείου.

2. Για την εκλογή νέου προέδρου και αντιπροέδρου του 
συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος σε περίπτωση που 
οι θέσεις τους μείνουν κενέε επειδή αυτοί που έχουν εκλεγεί 
εξέπεσαν ή παραιτήθηκαν ή πέθαναν ή για οποιοδήποτε άλλο 
λόγο, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 8*1 
του ν. 1065/80.

Αρθρο 53.
Εκλογικό σύστημα.

1. Πάρεδροι στους συνοικισμούς των δήμων και κοινο
τήτων εκλέγονται οι υποψήφιοι του επιτυχόντος συνδυασμού 
υποψήφιου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων ή υποψή
φιου προέδρου κοινότητας και κοινοτικών συμβούλων που 
συμμετείχε στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές.

2. Από τους υποψήφιους του επιτυχόντος συνδυασμού 
εκλέγεται σε κάθε συνοικισμό ή σε ομάδα συνοικισμών 
εκείνος που έλαβε τους περισσότερους 'ψήφους προτίμησης.

0 άλλ.ος υποψήφιος είναι αναπληρωματ.κός.

Άρθρο 63.
Εκλογή και λειτουργία συνοικιακού συμβουλίου

1. Η εκλογή των συνοικιακών συμβουλίων, γίνεται με ά
μεσο ή έμμεσο τρόπο από τους κατοίκους του δήμου ή της 
κοινότητας. Όλοι οι κάτοικοι έχουν δικαίωμα να εκλέγουν 
και να εκλέγονται στο συνοικιακό συμβούλιο. Η θητεία των 
συνοικιακών συμβουλίων διαρκεί από ένα ως δύο χρόνια.

ΝΟΜΟΙ Υπ’ αριθ. 1270/82.
Άρθρο 33.

Εκλογικό σύστημα.
1. Για την εκλογή των συμβούλων των δημοτικό)·/ δια- 

-αερισαάτων εφαρμόζονται ανάλ.ογα οι διχτάςεις των άρθρ. 
61 έως και 67 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, όπως 
τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο.

2. Ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου στις δημο
τικές εκλογές λαμΕάνει τα 3'5 του συνόλου των εδρών των 
συεφού/.ων σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα και τα 2/5 οι επι- 
λαχόντες συνδυασμοί σύμφωνα με ότ. ορίζεται στα άρθρα 
62. 64 και 66 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.

3. Για την κατανομή των εδρών τιον συμβούλων των 
δημοτικών διαμερισμάτων σε κάθε διαμέρισμα, λαμβάνεται 
υπ όψη το σύνολο των εγκύρων ■ ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε 
συνδυασμός υποψήφιου δημάρχου σε όλα τα εκλογικά τμή
ματα του δήμου.

4. Η κατανομή των εδρών ανάμεσα στους επιλαχόντος 
συνδυασμούς γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται 
στις παρ. 4 και 5 του άρθρ. 62 και στις παρ. 2.3,4 και 5 
του άρθρ. 66. ανάλογα αν πρόκειται για μία και μόνη ψηφο
φορία ή για επαναληπτική.

5. Σύμβουλοι των δημοτικό)·; διαμερισμάτων εκλέγονται 
από τους υποψήφιους καθενός από τους συνδυασμούς των 
υποψηφίων δημάρχων, κατά σειρά, αυτοί που έλ.αβαν τους 
περισσότερους ψήφους προτιμήσεως.

Άρθρο 41.
Εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου του συμβουλίου, 

δημοτικού διαμερίσματος.
1. Στον πρό)Τ0 και στον τρίτο χρόνο της δημοτικής πε

Π ΡΟΤΑΣ Η ΝΌΜΟΥ
Καθιέρωση της απ/.ής αναλ.ογικής για την Εκλ.ογή Δημο

τικών και Κοινοτικό)·/ Αρχών και Τροποποίηση άλΔων 
διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.

Άρθρο 1.

Το άρθρο 35 του ν. 1065/80. όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρ. 4 του ν. 1270/82. αντικαθίσταται ως εξής :

«Προσόντα εκλ.ογιμότητας

Μπορεί να εκλεγεί δήμαρχος, πρόεδρος κοινότητας, δη
μοτικός ή κοινοτικός σύμβουλ.ος. κάθε δημότης που έχει την 
ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας του».

Άρθρο 2.
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 44 του ν. 1065/80. ό

πως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου / του 
ν. 1270 82. αντικαθίστανται ο)ς εξής :

«Υποψηφιότητες
1. Οι υποψήφιοι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβου/.οι κ.α- 

τέρχοντκι σε συνδυασμούς ή και σαν ανεξάρτητοι. Οι ανε
ξάρτητοι υποψήφιοι κατέρχονται σε ριεμονωμένα ψηφοδέλ
τια.

2. Κάύε συν ου ατμός περι/.χμέχνει έναν υσεψήςιο δήμαρχο ή 
σρόείρε κοινότητας και -υαοιύηριους συμόεύ/.οος. Ο zpi-ύαό; των 
υτεέηρίων σαμέούλων αρέσει να είναι τουλάχιττον ιτος με το 
50°0 των μελ.ών που προβλέπουν τα άρθρα 29 και 28. Ο 
αριθμός των υποψηφίων δεν μπορεί να υπερβαίνει πέραν του 
50 % τον αριθμό των μελό)ν που προβλέπουν τα άρθρα 29 
και 28. Ειδικά για τους δήμους, που σύμφωνα με τις διατά
ξεις του άρθρου 110 του δημοτικού και κοινοτικού κόώικα
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διαιρούνται σε διαμερίσματα, ο αριθμός των υποψηφίων συμ
βούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 50 ®·0 ή να υπερ
βαίνει κατά περισσότερο από 20 τον αριθμό των μελών 
που προβλέπει το άρθρο 29. Το κλάσμα που προκύπτει δεν 
λαμβάνεται υπόψη».

Άρθρο 3.

1. Τα άρθρα 61. 62 και 6· του ν. 1065/80. όπως τροπο
ποιήθηκαν με τα άρθρα 8. 9 και 10 του ν. 12*0/82. αντι
καθίστανται ως εξής :

«Άρθρο 61.
Εκλ.ονή Δηαοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων

1. Για την εκλογή των συμβούλων του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Συμβουλίου ισ/ύει το σύστημα της απλής ανα
λογικής. Μέτρο της εκλογής είναι το πηλίκον της διαίρεσης 
των εγκύρων φηοοδελτίων με τον αριθμό των συμβουλών 
του Δημοτικού τ Κοινοτικού Συμβουλίου, παραλειπόμενου 
του τυχόν κλάσματος.

2. Από κάθε συνδυασμό, εκλέγεται αριθμός.συμβούλιου 
ίσος με το πηλίκον της διαίρεσης των έγκυρων ψηφοδελ
τίων που έλαβε ο συνδυασμός με το μέτρο της εκλογής, παρα 
λειπομένου του τυχόν κλάσματος. Για τυχόν αδιάθετες έ
δρες. ισχύει η αρχή του μεγαλύτερου υπολοίπου. Σε περί
πτωση ισοψηφίας. την έδρα καταλαμβάνει ο συνδυασμός που 
ισοψήφισε και που δεν έχει ήδη λάβει έδρα. ή. εφόσον δεν 
υπάρχει τέτοιος συνδυασμός ή υπαρχουν περισσότεροι απο 
ένας τέτοιοι συνδυασμοί, διενεργείται κλήρωση από το πρω
τοδικείο ή το ειρηνοδικείο.

3. Ανεξάρτητος υποψήφιος εκλέγεται, εφόσον ο αριθμός 
των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε είναι ίσος ή μεγαλύ
τερος του μέτρου της εκλογής.

Άρθρο 62.
Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι

1. Τακτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από τους υποψήφιους 
καθενός από τους συνδυασμούς του άρθρ. 61, κατά σειρά, 
αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους ψήφους προτίμησης. 
Οι υποψήφιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινότητας θεωρούνται 
πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι του συνδυασμού τους.

2. Οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού είναι αναπληρω
ματικοί των τακτικών συμβούλων τους, με τη σειρά των 
■ψήφων προτίμησης.

3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφίσουν, 
το πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση.

'Αρθρο 63.

Εκλογή Δημάρχου και Προέδρου Κοινότητας

1. Δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας εκλέγεται ο υπο
ψήφιος του συνδυασμού που έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία 
των εγκύρων ψηφοδελτίων (S0 ° 0— 1 ).

2. Αν κανένας συνδυασμός δεν λάβει την απόλυτη πλειο- 
ιύηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων, η εκλογή του δημάρχου ή 
του προέδρου κοινότητας γίνεται έμμεσα, από το δημοτικό 
ή κοινοτικό συμβούλιο, ανάμεσα στους υποψήφιους δη
μάρχους ή προέδρους κοινότητας που προτάθηκαν από τους 
συνδυασμούς.

Η εκλογή γίνεται την πρώτη Κυριακή του πρώτου Ια
νουάριου της δημοτικής περιόδου, με μυστική ψηφοφορία, 
και στους δήμους . έπεται αμέσως της εκλογής προεδρείου. 
Εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των δημοτικών ή κοινοτικών συμ
βούλων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει την πλειο- 
ψηφία που απαιτείται, η εκλογή επαναλαμβάνεται. Αν και 
στη δεύτερη ψηφοοορία κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώ
σει την πλειοψηφία που απαιτείται, εκλέγεται ο υποψήφιος 
που συγκεντρώνει, σε τρίτη ψηφοφορία, τη σχετική πλ.ειο- 
ιψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση, ισοιψηφίας στην τρίτη 
ψηφοφορία, γίνεται κλήρωση ανάμεσα στους υποψήφιους που 
ισοψήφισαν. Οι ψηφοφορίες γίνονται στην ίδια συνεδρίαση.

3. Αν η συνεδρίαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμ
βουλίου ματαιωθεί επειδή δεν υπήρχε απαρτία, ή η εκλογή 
δεν επιτευχθεί για οποιοδήποτε λόγο, η διαδικασία της εκ
λογής επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή. Αν και η 
δεύτερη συνεδρίαση ματαιωθεί επειδή δεν υπάρχει απαρ
τία ή δει επιτευχθεί και πάλι η εκλογή, θεωρείται ότι εκ
λέγεται απ’ ευθείας ο υποψήφιος δήμαρχος ή πρόεδρος κοι
νότητας του συνδυασμού ο οποίος έλαβε περισσότερους ψή
φους. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από 
το αρμόδιο εκλογικό δικαστήριο, που προσκαλεί τους υπο
ψήφιους δημάρχους ή προέδρους κοινότητας.

4. Η απόφαση για την εκλογή δημάρχου ή προέδρου κοι
νότητας υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο ημεριόν στο 
νομάρχη, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της νομιμότητάς της και 
εκδίδει απόφαση δέκα μέρες το αργότερο αφότου την έλαβε. 
Αν δεν έχει επιτευχθεί η. εκλογή ή έχει ματαιωθεί η συνε
δρίαση. επειδή δεν έγινε απαρτία, τα σχετικά πρακτικά υπο
βάλλονται στον νομάρχη μέσα σε προθεσμία δύο ημερών.

5. Αν ο νομάρχης ακυρώσει την εκλογή του δημάρχου ή 
προέδρου κοινότητας, οι σύμβουλοι συνέρχονται πάλι για να 
εκλέξουν δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας την πρώτη Κυριακή, 
δύο μέρες .τουλάχιστον μετά την παραλαβή της ακυρωτικής 
αποφάσεως, οπότε τηρείται από την αρχή η απαιτούμενη δια
δικασία.

6. Στα δημοτικά Συμβούλια, τη θέση του δημάρχου που 
εκλέχτηκε καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός του 
συνδυασμού από τον οποίο εκλέχτηκε ο δήμαρχος».

2. Τα άρθρα 64. 66 και 67 του Ν. 1065/80. όπως τροπο
ποιήθηκαν με τά άρθρα 11 και 12 του Ν. 1270/82. καταρ- 
γούνται.

Άρθρο 4.

1. Το άρθρο 90 του ν. 1065/80, όπως τροποποιήθηκε από 
την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 1270/82 και την 
παράγραφο 4 του άρθρου 18 του ν. 1416/84, αντικαθίστα
ται ως εξής :

«Εκλογή αντιπροέδρου της κοινότητας

Κάθε διετία εκλέγεται με μυστική ’ψηφοφορία από το 
κοινοτικό συμβούλιο και ανάμεσα στα μέλη του αντιπρόε
δρος της κοινότητας. Η εκλογή γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο 
που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 63 για την εκλογή του 
προέδρου της Κοινότητας. Η εκλογή του αντιπροέδρου έ- 
πεται της εκλογής του προέδρου της κοινότητας.

2. Η εκλογή αντιπροέδρου γίνεται την πρώτη Κυριακή 
του πρώτου και του τρίτου έτους της κοινοτικής περιόδου. 
Η πρόσκληση για συνεδρίαση του συμβουλίου επιδίδεται από 
οποιοδήποτε δημόσιο ή κοινοτικό όργανο, ακόμα και την 
παραμονή της συνεδριάσεως. Στις περιπτώσεις των άρ
θρων ι3 παραγρ. Ια και iS του Κώδικα, η εκλογή του αντι
προέδρου γίνεται αμέσως μετά την εκλογή του προέδου.

3. Αν η θέση του αντιπροέδρου μείνει κενή για οποιοδή- 
ποτε λόγο, γίνεται με τον ίδιο τρόπο, εκλογή νέου αντιπρο
έδρου, μέσα σε προθεσμία δέκ,α ημερών αφότου έμεινε κενή 
η θέση. Η θητεία του νέου αντιπροέδρου, διαρκεί όσο διά
στημα απομένει έως την συμπλήρωση της διετίας.

2. Αντιδήμαρχοι

Η παράγραφος 2 του άρθρου 105 του ν. 1065/80. όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 1270/82. αντικαθί
σταται ως εξής :

«2. Οι αντιδήμαρχοι εκλέγονται κάθε διετία με μυστική 
ψηφοφορία από το δημοτικό συμβούλιο και ανάμεσα στα 
μέλη του. Η εκλογή γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο που προ
βλέπει το άρθρο 90 για την εκλογή αντιπροέδρου της κοι
νότητας, όπως τροποποιήθηκε με τον παρόντα νόμο. Η εκ- 
λογή του αντιδημάρχου έπεται της εκλογής του δημάρχου».
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Άρθρο 5

Διαιιερισματικά Συμβούλια.

Το άρθρο 33 του Ν. 1270/82 αντικαθίσταται ως εξής : 
«Εκλογικό σύστημα.

| Για την εκλονή των συμβούλων των δημοτικών δια
μερισμάτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 
(U έως και 63 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως 
τροποποιούνται με τον τταρόντα νόμο.

2. Για την αναλογική κατανομή των εδρών στο κάθε δια- 
αερισματικό συμβούλιο ανάμεσα στους συνδυασμούς, λαμ- 
βάνονται υπόψη τα έγκυρα ψηφοδέλτια που έλαβε ο κάθε 
συνδυασμός στο σύνολο των εκλογικών 'τμημάτων του δή
μου.

3. Σύμβουλοι των δημοτικών διαμερισμάτων εκλέγονται 
ατό τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς των 
υποψηφίων δημάρχων, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους 
πεεισσότερους ψήφους προτιμήσεως».

Άρθρο 6.

Εκλογή και λειτουργία Συνοικιακού Συμβουλίου.

II παράγραφος 1 του άρθρου 63 του Ν. 12/0/82 αντι
καθίσταται ως εξής :

«1. Η εκλογή των συνοικιακών συμβουλίων γίνεται με το 
σύστημα της απλής αναλογικής και κατά τρόπο ανάλογο με 
τον τοόπο εκλογής των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμ
βουλίων. Όλοι οι κάτοικοι έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και 
να εκλεγούν, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι 
στους εκλογικούς καταλόγους των κατοίκων της συνοικίας. 
()ι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται και ενημερώνονται 
με την ευθύνη της δημοτικής αρχής. Η θητεία των συνοι
κιακών συμβουλίων διαρκεί δύο χρόνια.»

Άρθρο 7.
Προσαρμογή λοιπών διατάξεων του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα.
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 40 του Ν. 1065/80 αντι

καθίσταται ως εξής :
«1. Κάθε συνδυασμός ή ανεξάρτητος υποψήφιος έχει δι

καίωμα να διορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή 
του σε κάθε εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση του υπο
ψήφιου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας ή του ανεξαρτήτου 
υποψηφίου».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου // του Ν. 1065/80 αντι
καθίσταται ως εξής :

«2. Η ορκωμοσία γίνεται μέσα στο δεύτερο δεκαπενθή
μερο του Δεκεμβρίου. Στην περίπτωση της έμμεσης εκ
λογής τους, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητος ορκίζονται 
μέσα σε μία εβδομάδα από την εκλογή τους. Τα προαναφε- 
ρόμενα πρόσωπα αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους από την 
ημέρα της εγκαταστάσεων ή στην περίπτωση Δημάρχου ή 
προέδρου κοινότητας που εκλέγεται έμμεσα, από την ημέρα 
της ορκωμοσίας του».

3. Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 4 του άρθρου 
•S3 του Ν. 1065/80. όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 
4 του άρθρου 17 του X. 1416/84. καταργείται.

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 01 του X. 1065/80. αντι
καθίσταται ως εξής :

«1. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπλη
ρώνει σε όλο τχ καθήκοντα του ο αντιπρόεδρον. Αν απου
σιάζει ή κωλύεται και ο αντιπρόεδρος, τον αναπληρώνει ο 
σύμβουλος του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού, που έχει 
εκλεγεί με τους περισσότερους ψήφους προτίμησης, και σε 
περίπτωση ισοψηφίας. αυτός. που είναι γραμμένος πρώτος 
κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.»

5. Το άρθρο 92 του X. 1065/80, όπως τροποποιήθηκε από 
τον X. 1270/82 και 1416/84, καταργείται.

6. Οι παράγραφοι 1. 2 και 3 του άρθρου 97 του X. 1065 
1980, όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 
14 του X. 1270/82 και την παράγραφο 1 του άρθρου 19 
τυυ>.Χ; 1416/84. αντικαθίστανται ως εξής :

«1. Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δημοτικής περι
όδου. την πρώτη Κυριακή του Ιανουάριου, το δημοτικό συμ
βούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου 
του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τους 
περισσότερους ψήφους προτίμησης και σε περίπτωση ισο- 
ψηφίας. εκείνον που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά 
στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή, στην 
οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που την συγκάλεσε, το δη
μοτικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη τον, χωοιστά 
και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο 
και τον γραμματέα του. Εκλέγεται, όπυιος συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτυγχάνεται

ύστερα από δύο διαδοχικές ’ψηφοφορίες εκλέ
γεται όποιος λά5ει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειο
ψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισ
σότεροι λάβουν ίσον αριθμό ψήφων, ο σύμβουλος που προ
εδρεύει ενεργεί ανάμεσά τους κλήρωση. Ο σύμβουλος που 
προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντά του ειδικού γραματέα του 
συμβουλίου σ’ ένα από τους υπαλλήλους του δήμου.

2. Αν για οποιοδήποτε λόγο, το συμβούλιο δεν συγκλη
θεί όπως ορίζει η προηγούμενη παράγραφος, συνέρχεται χω
ρίς πρόσκληση την πρώτη Κυριακή του Ιανουάριου στις ΙΟ 
το πρωί. Αν ο σύμβουλος του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού 
που πλειοψήφισε απουσιάζει, το\ αντικαθιστά ένας σύμβου
λος του ίδιου συνδυασμού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που 
προκύπτει από την απόφασς του δικ.αστηρίου.

3. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιοδήποτε λόγο, ή η 
συνεδρίαση ματαιωθεί επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία. Η 
συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρ
μόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγούμενης παραγρά
φου. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή, 
ή η συνεδρίαση ματαιωθεί επειδή δεν σχηματίστηκε απαρ
τία. θεωρείται ότι εκλέγονται πρόεδρος ή αντιπρόεδρος ή 
γραμματέας ανάλογα με την περίπτωση :

α) Αν πρόκειται για την πρώτη διετία της δημοτικής 
περιόδου, οι σύμβουλοι του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού, 
που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους ψήφους ποοτί
μησης. σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που τους ανα- 
κήρυξε και.

3) αν πρότεικαι για —η δεύτερη διετία, εκείνοι που είχαν 
τα αξιώματα αυτά την προηγούμενη διετία.»

7. Το β' εδάφιο σης παραγράφου 1 του άρθρου 102 του 
X. 1065/80 αντικαθίσταται ως εξής :

«Στις δημαρχιακές επιτροπές με πέντε μέλη και άνω. ένα 
από τα μέλη του εκλέγεται με χωριστή ψηφοφορία, απα
ραίτητα ανάμεσα στους συμβούλους των συνδυασμών που 
τυχόν δεν έχουν εκπροσώπηση στη δημαρχιακή επιτροπή, ό
πως προκύπτει από την πρώτη ψηφοφορία. Κατά τον ίδιο 
τρόπο εκλέγεται και το αναπληρωματικό μέλος»

8. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 107 του X. 1065<8Ο. 
όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 
του X. 1270 82 και με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 του 
X. 1416.S4. αντικαθίστανται ως εξής :

«1. Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθή- 
κοντά του ασκεί ο αντιδήμαρχος που ορίζεται από αυτόν.

Όταν ο αντιδήμαρχος αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα 
καθήκοντά του ασκεί άλλο: αντιδήμαρχος και αν δεν υπάρ
χει. σύμβουλος, που ορίζονται από τον δήμαρχο. Αν δεν ορι- 
σθεί και σύμβουλος, καθήκοντα δημάρχου ασκεί ο σύμβου
λος που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους ψήφους και σε ι- 
σοψηφία αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόοασς 
του δικαστηρίου.

Σε δήμους που έχουν πραγματικό πληθυσμό έως δέκα χι
λιάδες κατοίκους, αν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον 
αναπληρώνει ένας δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται από τον
δήμζρχο.

2. Αν ο δήμαρχος τεθεί σε αργία, το δημοτικό συμβρύ- 
λιο ορίζει αναπληρωτή του έναν από τους αντιδημάρχους και
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αν δεν προβλέπεται αντιδήμαρχος έναν από τους συμβού
λους. Αν το δημοτικό συμβούλιο δεν ορίσει αναπληρωτή μέσα 
σε προθεσμία πέντε ημερών αφότου ο δήμαρχος τέθηκε σε 
αργία. ο νομάρχης αναθέτει τα καθήκοντα του δημάρχου σ’ έ
ναν από τους συμβούλους του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού 
κατά τη σειρά επιτυχίας, ο οποίος με δήλωσή του που υπο
βάλλει μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία.δέχεται να ανα- 
λάβει τα καθήκοντα αυτά. Αν κανένας από τους συμβού
λους του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού δεν δέχεται να α
σκήσει τα καθήκοντα του δημάρχου, ο νομάρχης ορίζει ανα
πληρωτή του δημάρχου οποιοδήποτε μέλος του δημοτικού 
συμβουλίου.»

9. Το άρθρο 108 του Ν. 1065/80 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αν η εκλογή δημάρχου ή προέδρου κοινότητας ακυ
ρωθεί επειδή αυτός που έχει εκλεγεί δεν είχε τα νόμιμα προ
σόντα. ή η θέση του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας μέ
νει κενή επειδή αυτός που έχει εκλεγεί αποποιήθηκε την εκ
λογή ή παραιτήθηκε ή εξέπεσε ή πέθανε ή για οποιαδήποτε 
άλλη αίτια, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει νέο 
δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας.»

2. Η εκλογή νέου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας γίνε
ται το αργότερο δεκαπέντε μέρες μετά την κένωση της θέ
σης σε σενεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 
που συγκαλχίται από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβου
λίου, ή. στις κοινότητες, από τον σύμβουλο του πρώτου σε 
ψήφους συνδυασμού που έ/.αβε τους περισσότερους σταυ
ρούς προτίμησης. Η εκλογή γίνεται σύμφωνα με τις διατά
ξεις των άρθρων 61 έως και 63 του Κώδικα όπως τροπο
ποιήθηκαν από τον παρόντα νόμο.

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις κένωσης της θέσης του 
δημάρχου ή προέδρου κοινότητας και ως την εκλογή του νέου 
δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, καθήκοντα δημάρχου ή 
προέδρου κοινότητας ασκεί ο αντιδήμαρχος που έλαβε κατά 
την εκλογή του τις περισσότερες ψήφους ή ο αντιπρόεδρος 
της κοινότητας, —τις κοινότητες, αν ο αντιπρόεδρος απου
σιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ασκεί τα καθήκοντα του 
προέδρου ο σύμβουλος του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού 
που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, και 
στη συνέχεια ο επόμενος κ.λ.π. Στους δήμους αν ο πρώτος 
αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει ασκεί 
τα καθήκοντα του δημάρχου ο επόμενος κατά σειρά ψήφων 
αντιδήμαρχος κοκ. και στη συνέχεια ο σύμβουλος κατά την 
διαδικασία που ισχύει και στις κοινότητες. Αν δεν υπάρχουν 
σύμβουλοι του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού, καθήκοντα 
δημάρχου ή προέδρου κοινότητας ασκούν με την ίδια σειρά 
σύμβουλοι των επομένων σε ψήφους συνδυασμών. Αν δεν 
υπάρχουν και σύμβουλοι άλλων συνδυασμών, καθήκοντα δη
μάρχου ή προέδρου κοινότητας ασκεί ένας δημόσιός υπαλ- 
λ.ηλος που ορίζεται από τον Νομάρχη. Αυτός ασκεί τις αρ
μοδιότητες του δημάρχου μόνον για να διεκπεραιώνει τρέ
χουσες υπηρεσιακές υποθέσεις και να αντιμετωπίζει κατε- 
πείγοντα θέματα. Σε όλες τις προαναφερομενες περιπτώσεις 
ο νομάρχης εκδίδει διαπιστωτικη πράζη.».

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 1985

Ο προτείνων βουλχυτής
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΤΡΚΟΣ


