ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

’Επί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί επαναφοράς εν ίσχύι τοϋ δευ
τέρου εδαφίου της παραγράφου 2 τοϋ άρθρου μόνου τοϋ
Ν. Δ/τος 1098/1972».
'

Περί έχαναφοράς εν ίσχύι τοΰ δευτέρου εδαφίου της παραγρά
φου 2 τοΰ άρθρου μόνου τοΰ Ν. Δ/τος 1098/1972.

Ν

Τό δεύτερον έδάφιον τής χαραγρ. 2 τοΰ άρ&ρου μόνου τοΰ
Ν. Δ/τος 1098/72 «χερί άντικαταστάσεως τοΰ άρ·5ρου 83
τοΰ ατό 24—9/20.10.1958 Β. Δ/τος «χερί χοίικοχοιήσεως
εις ένιαΐον κείμενον νόμου ίσχυουσων διατάξεων, «χερί τών
προσόδων τών δήμων και κοινοτήτων», έχαναφερεται έν ίσχύι
διά τό άπό της δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος μέχρι τέλους τοΰ
οικονομικού έτους 1986 διάστημα.

Πρός την Βονλήν τών ’Ελλήνων

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 67 τοϋ Ν.Δ. 3033/1954
«περί εσόδων τών δήμων καί κοινοτήτων», ώς αυται άντικατεστάθησαν μεταγενεστέρως διά τών τοιούτων. τοϋ άρθρου
μόνου τοϋ Ν.Δ. 1098/72 «περί άντικαταστάσεως τοϋ άρθρου
83 τοϋ άπό 24/9-20/10/1958 Β.Δ. «περί κωδικοποιήσεως εις
ένιαΐον κείμενον νόμου τών ίσχυουσων διατάξεων, «περί των
προσόδων τών δήμων καί κοινοτήτων» συνεστηθη παρα τω
Ταμείω Παρακαταθηκών καί Δανείων έντοκος λογαριασμός
υπό τον τίτλον Κεφάλαια προς ενίσχυση/ δήμων καί κοινο
τήτων διά την έκτέλεσιν έργων κοινής ώφελείας».
Σκοπός τοϋ ώς άνω λογαριασμοΰ τυγχάνει ή χορήγησις
άτοκων δανείων, δεκαετούς δαρκείας έξοφλήσεως, εις τούς
δήμους πληθυσμού μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων
καί τάς κοινότητας άνεξαρτήτως πληθυσμού, διά την έκτέλειπν έργων κοινής ώφελείας, Ιδία ύδρεύσεως, άποχετεύσεως, άρδεύσεως, άνεγέρσεως δημοτικών καί κοινοτικών
καταστημάτων, άγροτικής καί κοινοτικής οδοποιίας κλπ.
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Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως του
διά τής Ήφημερίδος τής Κυόερνήσεως.
Τλ Ά-δήναις τή 2 ’Ιουνίου 1977
Οί 'Υπουργοί
’Εσωτερικών
ΙΠ I. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

Οικονομικών
ΕΥ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μοναδικός πόρος τοϋ ώς εΐρηταί λογαριασμού ώρίσθη, . ‘ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1098
υπό τής προμνησθείσης διατάξεως, κράτησις δύο επί τοϊς Περί άντικαταστάσεως τοϋ άρθρου 83 τοΰ άπό 24/9-20/10/
1958 Β.Δ. «περί κωδικοποιήσεως είς ένιαΐον κείμενον Νό
εκατόν (2%) έπί τών εσόδων τών κατανεμομένων εις τούς
μου τών ίσχυουσών διατάξεων, «περί τών προσόδων τών
δήμους καί τάς κοινότητας υπό τοΰ 'Υπουργείου τών Εσωτε
δήμων καί κοινοτήτων».
ρικών.
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- Λ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
;·.? Ή κράτησις αυτή έπαυσεν ένεργουμένη άπό 1ης ’Ιανου
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
άριου 1976, διότι την 31ην Δεκεμβρίου 1975 έληξεν ή ισχύς
Προτάσει τοϋ 'Ημετέρου 'Υπουργικού Συμβουλίου, άπε:.τής διατάξεως, τοϋ άνω Νομοθ. Δ/τος, επί τή βάσει τής φασίσαμεν καί διατάσσομεν : · _
"
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Άρθρον μόνον.
5-.>- Τό προϊόν τής είρημένης κρατήσεως κατά τό έτος 1975
Τό άρθρον 83 τοϋ άπό 24/9-20/10/1958 Β.Δ., αντικαθί
άνήλθεν εις τό ποσόν τών δραχ. 40.000.000. Έφ’ εξής,
σταται ώς άκολούθως : - ^
μετά την ψήφισιν τοΰ παρόντος νομοσχεδίου υπολογίζεται
«Άρθρον 83.
ότι θά άνέλθη είς δρχ. 75.000.000 περίπου.
1. Πρός ένίσχυσιν δήμων πληθυσμού μέχρι 10.000
Τό ποσόν τρϋτο μετά τοΰ εΐσπραττομένου τοιούτου έκ τών
καί κοινοτήτων έν γένει δι’ έκτέλεσιν έργων κοινής ώφελείας
χρεωλυτικών δόσεων τών χορηγηθέντων δανείων, δπερ
συνιστάται παρά τώ Ταμείω Παρακαταθηκών καί Δανείων
άνέρχεται εις δραχ. 25.000.000 έτησίως, θά δημιουργήση είς έντοκος λογαριασμός ΰπό τόν τίτλον «Κεφάλαια πρός ένίτόν λογαριασμόν έν Κεφάλαιον δραχ. 100.000.000 περίπου, σχυσιν δήμων καί κοινοτήτων δι’ έργα κοινής ώφελείας».
δυνάμενον νά καλύψη τό 90 % τοϋ αΐτουμένου προς δανειο2. Πόροι τοϋ λογαριασμοϋ είναι κράτησες δύο τοΐς εκατόν
δότησιν ποσού, υπό τών δήμων καί κοινοτήτων.
έπί τών ετησίων έσόδων τών δήμων καί κοινοτήτων έκ φό
Τυχόν περιορισμός τών χορηγουμένων έτησίως δανείων ρων, τελών, δικαιωμάτων καί εισφορών, τών όποίων αί
εισπράξεις κατατίθενται είς κοινόν λογαριασμόν πρός διανο
είς τό ύψος τοϋ ποσοΰ τοϋ εΐσπραττομένου μόνον έκ τών μήν είς τούς δήμους καί κοινότητας.
χρεωλυτικών δόσεων, θά άπέβαινεν είς βάρος τής άναπτύ'Η κράτησις αυτή ένεργεΐται μέχρι τέλους τοϋ οικονομι
■ .'
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ξεως τής υπαίθρου καί θά έπληττε τούς μικρούς δήμους καί κού έτους 1975. η ·
3. Ή διάθεσις τών κεφαλαίων τοϋ λογαριασμού γίνεται
τάς όρεινάς καί άπορους κοινότητας, αίτινες δέν έχουν -τάς
προϋποθέσεις συνάψεως δανείων έξ ετέρων φορέων δανειοδο- έπί άτόκω δανείω δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού ’Εσωτερικών
είς δήμους πληθυσμού μέχρι 10.000 καί είς κοινότητας έν
τήσεως.
'
-.
γένει τών όποίων ή ένίσχυσις είναι άναγκαία διά την έκτέΤό παρόν νομοσχέδιον περιλαμβάνον δύο άρθρα υποβάλ λεσιν έργων κοινής ώφελείας, προτιμωμένων τών τοιούτων
ύδρεύσεως.
λεται υπό την κρίσιν τής Βουλής πρός ψήφισιν.
Διά την χορήγησιν τοϋ δανείου άπαιτεΐται άπόφασις τοΰ
’Επισυνάπτεται τώ σχεδίω τοϋ νόμου τό Ν.Δ. 1098/1972.
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μελέτη έκτελέσεως τοϋ
έργου καί πρότασις τοϋ νομάρχου.
’Ey Άθήναις τή 2 ’Ιουνίου 1977
'Η έξόφλησις τοΰ δανείου γίνεται έντός τριών έως" δέκα
ετών, κατά τά όριζόμενα είς έκάστην συγκεκριμένην περί
Οί 'Υπουργοί
πτωση/, διά τής περί χορηγήσεως τοΰ δανείου άποφάσεως
τοΰ 'Υπουργοΰ ’Εσωτερικών, δι’ ίσοπόσων έτησίων δόσεων,
Εσωτερικών
Οικονομικών
αίτινες θεωρούνται ΰποχρεωτικαί δαπάναι. Δι’ άποφάσεως
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
ΕΥ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ τοΰ -Υπουργοΰ ’Εσωτερικών δύναται νά παρακρατοΰνται

