
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’ ΕττΙ πού: σχεδίου Νόμου «Περί τροποποιήσεως των «περί

συνδέσμων οργανισμών τοπικής χυτοδιοικησεως διχτχ-
ξεων».

27o0s τ»;ν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Σκο-ός τοϋ σχεδίου τοϋ Νόμου πού προτείνεται εί
ναι ή Αντιμετώπισή ώρισμένων προβλημάτων -πού συναντούν 
στην διοίκηση καί λειτουργία τους σύνδεσμοι οργανισμών το
πικής αΰτοδιοικήσεως, στους όποιους μετέχει μεγάλος Αρι
θμός δάαων ή κοινοτήτων ή δήμων καί κοινοτήτων καί των 
όποιων ή άποστολή καλύπτει σημαντικές καί διαρκείς Ανάγ
κες. ,

Ή τοοποποίηση άναφέρεται στα όργανα διοικήσεώς τους, 
στην δυνατότητα έκτελέσεως έργων,^ προμηθειών, εργασιών, 
ή μεταφορών δι’ αύτεπιστησιας και στην πρόσληψη τακ,ι- 
κοϋ προσωπικού.

‘Ως πρός την διοίκηση προβλέπεται ότι ό άριθμός τών με
λών της επιτροπής τών συνδέσμων να είναι άνάλογα μέ τα 
μέλη τους, τρία, πέντε καί επτά, αντί τρία πού ορίζει ή διά
ταξη πού ισχύει σήμερα για όλους Ανεξάρτητα τούς συνδέ
σμους.

Μέ τρία μέλη ή επιτροπή, στις περιπτώσεις τών σημαντι
κών συνδέσμων, συναντά δυσκολίες να λειτουργήσει γιατί 
σέ περίπτωση Απουσίας κάποιου μέλους τά υπόλοιπα δύο 
μέλη δέν περνούν εύκολα Αποφάσεις γιατί διστάζουν να 
Αναλάβουν μόνοι τις ευθύνες για σημαντικά θέματα πού δε
σμεύουν τον σύνδεσμο.

'Ως πρός την εκτέλεση έργων κλπ. δΓ εύτεπιστασίας Από 
τον πρόεδρο τού συνδέσμου, προβλέπεται Από τό σχέδιο'τού 
νόμου μόνον για συνδέσμους πού έχουν σαν Αποστολή την 
(υγειονομική ταφή απορριμμάτων ή τήν παροχή υπηρεσιών 
όδρεύσεως, Αποχετεύσεως και άρδεύσεως, να έχουν το δικαίω
μά να έκτελοΰν έργα κλπ. μέ αυτεπιστασία, εφόσον ό προϋπο
λογισμός τους δέν ξεπερνά τις 250.000 δρ’αχαές, αντί για 
(50.000 δραχμές πού έχουν γενικώς δικαίωμα μέ τήν ίσχύου- 
σά διάταξη όλοι οΐ σύνδεσμοι. , ’ ’.

Με τον τρόπο αυτό ΘΑ μπορέσουν νά κάνουν μέ αύτεπιστα- 
σία διάοορα μικρά έργα διαμορφώσεως στούς χώρους όπου 
ρίχνονται τά απορρίμματα.
'· :*Ως πρός τά ζητήματα προσωπικού προβλέπεται Από τό 
σχέδιο τού νόμου ή δυνατότητα έφαρμογής, γιά τούς υπαλ
λήλους συνδέσμων πού έχουν πάνω Από 50 μέλη καί έχουν 
μσάν προορισμό νά καλύπτουν διαρκείς Ανάγκες, τών διατά
ξεων πού ισχύουν γιά τούς μονίμους υπαλλήλους τών δήμων 
καί κοινοτήτων.

Είδικώτερα, γίνονται οί παρακάτω τροποποιήσεις :
α) Μέ τό άρθρο 1 τροποποιείται τό άρθρο 9 τού νόμου 

215/1975 στά παρακάτω σημεία :

Στην παράγραφο 1 καί στον πρώτο στίχο της όρίζεται. 
σαν όργανο τού συνδέσμου καί ό πρόεδρος.
-Στήν παράγραφο 6 διαγράφονται οί διατάξεις πού Ανα- 
φερονται στήν επιτροπή τού συνδέσμου, γιατί γι’ αυτήν προ
βλέπει ξεχωριστό άρθρο.

Προστίθεται νέα παράγρασος μέ αριθμό .7, πού ρυ
θμίζει τήν σύνθεση καί τήν εκλογή τής έπιτροπής τού συν
δέσμου. · _

"Διαγράφεται ή παράγραφος 8 γιατί είχε περιωοισμένη 
χρονική ισχύ πού έληξε. '

‘Η παράγραφος 7 παίρνει Αριθμό 8.

β) Μέ τό άρθρο 2 προστίθεται δεύτερο έδάφιο στήν παρά
γραφο 2 τοϋ άρθρου 148 τοϋ ν.δ. 2888/1954, πού καθορίζει 
τό^ δικαίωμα εκτελέσεως έργων κλπ. μέ αυτεπιστασία μέ
χρι 250.000 δραχμές.

γ) Μέ τό άρθρο 3 προστίθεται δεύτερο έδάφιο στο άρθρο 
17 τοϋ νόμου 180/1975, πού έπετρέπει στούς συνδέσμους 
μέ περισσότερο -Από 50 μέλη νά προσλαμβάνουν μόνιμο 
προσωπικό.

Το σχέδιο τοϋ Νόμου πού άποτελείται Από τρία άρθρα υπο
βάλλεται στήν κρίση τής Βουλής γιά ψήφιση, σύμφωνα μέ 
τις διατάξεις τού άρθρου 76 τοϋ Συντάγματος.

Έν Ά·δήνα; ς τή 19 Σεπτεμβρίου 1977
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Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
.Περί τροποποιήσεως τών «ττερι συνδέσμων οργανισμών τοπι- 
. κής, χύτοδιοικήσεως διατάξεων».

Άρ-δρον 1.
—Τό άρ-δρον -141.του Π Α. 933 τής 8/31 Δεκεμβρίου 1975 - 
«περί κωδικοποιήσεως εις ένιαίον κείμενεν νόμου τών ίσχυου- 
σών διατάξεων «περί τοϋ Δημοτικού καί Κοινοτικού Κωδι
κός» Α/τικα-δίσταται ώς Α/.ολού-δως :

«'Αρ-δρον 141.
Διοίκησις.

. 1. Ό σύνδεσμος ίιοικείται ύπό τοϋ συμβουλίου, τού, προέ
δρου καί τής έπιτροπής.

2. Τό συμβο-ύλιον συγκροτείται, έξ αιρετών αντιπροσώπων 
έκαστου δήμου ή κοινότητος υποδεικνυόμενων υπό τών οικείων 
δημοτικών καί κοινοτικών συμβουλίων καί λαμόανομένων 
κατ’ Αναλογίαν τοϋ πλη·δι«μοϋ των, με βάσιν τον πληδοσμόν 
τοϋ μικρότερου δήμου ή κοινότητος, εκπροσωπούμενου δι’ ενός 
αντιπροσώπου. Ό Αριδμός τών αντιπροσώπων έκάστου τών 
λοιπών μετεχόντων τοϋ συνδέσμου δήμων καί κοινοπήτων εξευ
ρίσκεται διά τής διαιρέσεως τοϋ πλη-δυσμοϋ του διά τοϋ πλη- 
•δυσμοϋ, τοϋ μικρότερου. Τυχόν άπομένον κλάσμα μεγαλύτε- 
ρον τοϋ ήμίσεος τής μονάίος λογίζεται μονάς.

3. Εις Ας περιπτώσεις ό άρι-δμός τών μελών τοϋ συμβου
λίου τοϋ συνδέσμου υπολογιζόμενος κατά τά Ανωτέρω υπερ
βαίνει τους είκοσι πέντε, έκαστον δημοτικόν και κοινοτικόν 
συμβούλιον εκλέγει Αντιπροσώπους διά τό συμβούλιον τού συν
δέσμου ώς κΑτωδι:

Συμβούλια, μέχρι πέντε μελών, εκλέγουν ένα Αντιπρόσω
πον έκαστον· μέχρι ς επτά μελών δύο, μέχρις εννέα μελών 
τρεις, μέχρις ένδεκα μελών τέσσαρας, μέχρι δέκα πέντε με
λών πέντε, μέχρι δέκα εννέα μελών έξ, μέχρις είκοσι πέντε 
μελών έπτά καί τά λοιπά, οκτώ Αντιπροσώπους έκαστον.

4. ’Εάν, επί τή βάσει, υπολογισμού, κατά τήν προηγούμε
νης παράγραφον, ό άρι-δμός τών μελών τοϋ συμβουλίου ύπερ- 
βαίνη τούς έβδομήκοντα πέντε, έκαστον δημοτικόν ή κοινο-

' τικόν συμβούλιον, εκλέγει Αντιπροσώπους διά τό συμβούλιο·/ 
τοϋ συνδέσμου ώς κάτω-δι:

Συμβούλια μέχρι δέκα εννέα μελών άνά ένα Αντιπρόσωπον 
. έκαστον, τά δε λοιπά Α/ά δύο Αντιπροσώπους έκαστον.

5. ’Επί συνδέσμου δύο δήμιων ή κοινοτήτων, εις Ας περι
πτώσεις ό άρι-δμός τών αντιπροσώπων υπολογιζόμενος κατά 
τά έν παραγράφω 2 τοϋ παρόντος, είναι μεγαλύτερος τών

- είκοσι πέντε ή μικρότερος τών πέντε, τό συμβούλιον τοϋ συν
δέσμου συγκροτείται κατά τάς διατάξεις τής παραγράφου 3. 
'Εάν έν τή τελευταία ταύτη περιπτώσει 6 άρι-δμός τών αντι
προσώπων είναι μικρότερος τών πέντε, τό συμβούλιον τοϋ συν
δέσμου συγκροτείται έκ πέντε αντιπροσώπων, ήτοι εκ δύο


