
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί καθορισμού των διοικητικών

ορίων ένίων ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως και
άλλων συναφών διατάξεων».

Πρός τήν Βονλην τών 'Ελλήνων

1. 'Ο σαφής προσδιορισμός τών διοικητικών ορίων τών 
δήμων καί κοινοτήτων, αποτελεί βασικήν προϋπόθεσιν διά 
τήν έκπλήρωσιν τής αποστολής των, διότι εντός τής διοικη
τικής των περιφέρειας καί μόνον (αναπτύσσεται ή εν γένει 
δραστηριότης αυτών, ώς ή έκτέλεσις άναπτυςιακών έργων 
τοπικής σημασίας, ή άσκησις τής άνατιθεμένης αϋτοις φο
ρολογικής εξουσίας κλπ.

Ό καθορισμός τών ορίων τών δήμων καί κοινοτήτων, λόγω 
τής σπουδαιότητος αυτών, άφορά εις τήν δημοσίαν τάξιν 
καί τό δημόσιον συμφέρον, δΓ δ' καί αί σχετικαί έπί τοΰ θέ
ματος διατάξεις, χαρακτηρίζονται ύπό ιδιαιτέρας αύστηρό- 
τητος.'

2. Αί ίσχύουσαι διατάξεις τοΰ άρθρου 15 τοΰ Π, Δ/τος 
933/75 «περί κωδικοποιήσεως εις ένιάΐον κείμενον νόμου 
τών ίσχυουσών διατάξεων, τοΰ δημοτικού καί κοινοτικού κω
δικός», άπαγορεύουν νέον καθορισμόν ορίων δήμων καί κοι
νοτήτων, έφ’ όσον ταΰτα καθωρίσθησαν δι’ άμετακλήτου έκ- 
θέσεως επιτροπής ή άποφάσεως διοικητικού δικαστηρίου. 
’Επίσης, ύπό τοΰ Σ.τ.Ε. (άπρφ. 870/65) έκρίθη ότι, ή υ- 
παρξις καί μόνον όριστικής και άμετακλήτου έκθέσεως ο
ρίων, άνεξαρτήτως τής έφαρμογής της, αρκεί διά νά μή επι
τρέπεται ό νέος καθορισμός αυτών.

'Υπό τών άνωτέρω διατάξεων, κατ’ έξαίρεσιν επιτρέπεται 
νί ς καθορισμός ορίων αν άπωλέσθη ή μή προσβληθεϊσα εκ- 
θε τις έπιτροττής ή ή έκδοθεϊσα άπόφασις τοΰ διοικητικού δι
καστηρίου, ώς καί όταν άπωλέσθη ή, δι’ άποφάσεως διοι-'' 
κητικοΰ δικαστηρίου άνευ ιδίας περιγραφής τών ορίων, έπι- 
κυρωθέϊσα έκθεσις έπιτροττής.
Γ 3. Κατά τα τελευταία έτη συνεπεία κυρίως τής οικιστι
κής άναπτύξεως είς το λέκανοπέδιον τής ’Αττικής,· άνετράπη 
εις διάφορα σημεία ή μορφολογία τοΰ έδάφους, μέ άποτέ- 

,λεσμα.νά έχη έξαφανισθή ή νά μή δύναται νά προσδιορισθή 
επακριβώς ή καθορισθεΐσα διά τελεσιδίκων καί άμετακλή- 

: των άποφάσεων τών αρμοδίων οργάνων, όριογραμμή' μεταξύ 
ομόρων δήμων ή κοινοτήτων.

4. Επίσης έκ τής διανοίξεως καί λειτουργίας τής λεω
φόρου ’Αθηνών, άνετράπησαν αί κυκλοφοριακαί συνθήκαι 
τής περιοχής ώστε ολόκληρα οικιστικά τμήματα τών ομό
ρων δήμων Αιγάλεω καί Περιστεριού νά άποκοποΰν έκ τής 
φυσικής των' συνδέσεως προς τάς άντιστοίχους δημοτικάς καί 
άλλας δημοσίας υπηρεσίας,· μέ άποτέλεσμά νά άντιμετωπί- 
ζωνται προβλήματα έπικοινωνίας τών κατοίκων μετά τών ώς 
άνω υπηρεσιών, δυσχέρεια', είς τάς υπηρεσίας καθαριήτητος, 
άκόμη δέ καί κίνδυνοι διά τήν ζωήν των, διότι, οί κάτοικοι 
τών τμημάτων τούτων συχνά ύποχρεοΰνται νά διασχίζουν 
-τήν, πυκνής κυκλοφορίας, λεωφόρον ’Αθηνών, προκείμένόυ 
νά μεταβοΰν εις τάς υπηρεσίας. . ;

5. ’Αποτέλεσμα τής νέας ταύτης καταστήσεως Τΐέραν τής
συγχύσεως, ήτο ή έπιβοήή διπλής φορολογίας επί τών άύτών 
προσώπων, έκ μέρους τών ομόρων Ο.Τ·Λ· .κϊ· ή. άναστολή 
τής είς έργα κλπ. δραστηριότητος αυτών, διότι ή έξαφάνισις 
τής όριογραμμής είχε'/ ώς άναγκαϊον έπακόλουθον την διεκ- 
δίκησιν ύπ’ άμφοτέρων τών ομόρων οργανισμών τής αυτής 
έδαφικής περιοχής, ώς υπαγόμενης είς τά διοικητικά όρια 
έκατερου τούτων. '·-*-·/' „

-·Τά κατά νόμον άρμόδια όργανα (έπιτροπή ορίων καί διοι
κητικόν δικαστηρίου ορίων) δέν δύνανταινά έπανέλθουν'καί 
διά νέων άποφάσεων νά άνακαθορίσουν τά όρια κατά τά τμή
ματα τής έξαφανισθείσης όριογραμμής ριόφών, 'διότι επί τού 
άντικειμένου τούτου ύφίστανται άποφάσεις των, αί όποϊαι 
έχουν καταστή τελεσίδικοι καί άμετάκλητοι άπό μακρού χρό- _ 
νου.

6. ’Επειδή δεν ύφίσταται άλλος τρόπος άντιμετωπίσεως 
τής, ώς άνω, έκτεθείσης σοβαρός, διά τούς Ο.Τ.Α. κατα- 
στάσεως, εΐ μή μόνον ή νομοθετική ρύθμισις, τό Υπουργείου 
προή/.θεν είς τήν άπόφασιν καταρτίσεως τοΰ παρόντος νομο
σχεδίου, διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ όποιου, άντιμετωπίζονται τά 
άνακύψαντα προβλήματα.

Διά τοΰ αύτοϋ άρθρου 1 ρυθμίζεται καί ή έκκρεμότης περί 
τά διοικητικά όρια τών κοινοτήτων Άστρα Νομού ’ Ηλείας 
καί Ψωφίδος Νομού Άχαΐας, διότι άναγκαΐα καθίσταται καί 
ή άναθεώρησις τών διοικητικών ορίων τών κοινοτήτων αύ- 
τών καί τοΰτο διότι μία περιοχή ή όποια σήμερον υπάγεται 
είς τά διοικητικά όρια τής κοινότητες Ψωφίδος θά έδει νά 
άνήκη είς τήν κοινότητα Άστρα. Τοΰτο, πέραν τών σχετικών 
αναφορών τοΰ Νομάρχου, διεπιστώθη καί ύπό τοΰ Διοικητι
κού Δικαστηρίου 'Ορίων τό όποιον διά τής ύπ’ άριθμ. 1/28. 
3.68 άποφάσεώς του, έπελήφθη τής ερμηνείας τής άπό 5.5. 
1917 όμοιας αύτοΰ, δι’ ής καθωρίσθησαν τά όρια τών άνω
τέρω κοινοτήτων, πλήν όμως, δεν έχώρισε καί είς τήν ου
σιαστικήν ρύθμησιν τής διαφοράς, διότι έκρινε ότι, δεν είχε 
-τοιαύτην αρμοδιότητα συνεπεία τής προϋφισταμένης τελε
σιδίκου καί άμετακλήτου δικαστικής άποφάσεως έπί τοΰ αύ
τοΰ θέματος.

7. Διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ παρόντος νομοσχεδίου, προσδιο
ρίζεται ή όριογραμμή μεταξύ τών Δήμων Περιστερίου-Πε- 
τρουπόλεως τοΰ Νομοΰ Αττικής, ώστε νά παύση ύφισταμένη 
ή ασάφεια πού ύπάρχει σήμερα, έκ τής άποφάσεως τής Έπι- 
τροπής όρίων καί ή όποια δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα, 
τόσον είς τήν Διοίκησιν όσον καί είς τούς διοικουμένους.

8. Διά τοΰ άρθρου 3 ικανοποιείται κοινόν αίτημα άμφο
τέρων τών ομόρων δήμων Νέων Λιοσίων καί Αγίων Άναρ-

f γύρων, πρός δέ, άποσπάται έκ τής Κοινότητος Νέας Ερυ
θραίας άπομεμακρυσμένον έκ τής οικιστικής περιοχής της 
εδαφικόν τμήμα καί προσαρτάται είς τήν Κοινότητα Έκά- 
λης, λόγω έδαφικής έπαφής πρός τήν οικιστική/ περι
φέρειαν ταύτης.

9. Διά τοΰ άρθρου 4 τοΰ παρόντος νομοσχεδίου, παρέχεται 
ή δυνατότης όπως, διά λόγους πολλαπλής έξυπηρετήφεως τών 
κατοίκων περιοχών, αί όποϊαι έχουν διαμορφωθή οίκιστι- 
κώς καί λόγω άποστάσεως δέν έξυπηρετοΰνται νΰν έκ τοΰ 
Δήμου είς τον όποιον αί περιοχαί αύται ανήκουν, νά προ- 
σαρτηθοΰν σέ άλλον όμορον Δήμον, μετά τοΰ όποιου συνδέ
ονται οίκονομικώς, έπαγγελματικώς, έκκλησιαστικώς, πολι
τιστικούς κ.λ.π.

Ή διαπίστωσις τής ύπάρξεως τών προϋποθέσεων (μή 
έξυπηρέτησις λόγω άποστάσεως, οικονομική - έπαγγελματική 
έκκλησιαστική - πολιτιστική κλπ. σύνδεσις τών κατοίκων 
μεθ’ όμορου Δήμου κλπ), θά γίνη άπό έπιτροπη, ή σύνθεσις 
τής όποιας προβλέπεται είς τό άρθρον 5 τοΰ παρόντος νο
μοσχεδίου. *

'Η τροπολογία τοΰ άρθρου 5 κρίνεται άναγκαΐα, διά νά 
άντιμετωπισθοϋν ύφιστάμεναι πραγματικαί άνάγκαι αύτο- 
διοικήσεως ώρισμένων συνοικισμών, οί όποιοι, είτε έδημιουρ- 
γήθησαν συνεπεία μεταφοράς καί ■ έγκαταστάσεως πληθυ
σμού έξ άλλων κοινοτήτων είς τάς οποίας έχουν συμβή φυ- 
σικαί καταστροφαί (κατολισθήσεις κλπ.), είτε εύρίσκονται 
είς μεγάλην άπόστασιν έκ τής έδρας τής κοινότητος είς τήν 
όποιαν ανήκουν, ;. - ·\ ■

Πρόκειται περί άναπτυσσομένων περιοχών, ή δέ παροχή 
δυνατότητος αύτοδιοικήσεως είς τούς κατοίκους τών, θά 
ύποβοηθήση τήν καλλιτέραν άντιμετώπισίν τών προβλημά
των τών κατοίκων καί τών άντιστοίχων περιοχών. '

'Η άντικατάστασις τής παραγράφου 2, τοΰ άρθρου 9, τοΰ 
Π- Δ/τος 933/1975, ή όποια γίνεται διά τοΰ άρθρου 6 τόϋ 
παρόντος νομοσχεδίου, κρίνεται άναγκαΐα διά νά άντιμετωτ 
πισθοΰν περιπτώσεις έπιβαλλομένης έκ τών πραγμάτων μετα
φοράς τής έδρας κοινότητος, λόγω τής μετοικήσεώς τοΰ 

‘ πληθυσμού τής έδρας τής κοινότητος είς έτερον συνοικισμόν 
αυτής ή έγκαταστάσεώς του, είς νέαν περιοχήν έντός τής 
κοινότητος, συνεπεία σεισμών, κατολισθήσεων ή άλλων φυ-
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σικων 'χΛΤ2.σ~τροοων και ,άρνήσεως του κοινοτικού erupt βου- 
λίου νά άποφασίση τήν μεταφοράν της έδρας τής κοινότητος, 
καίτοι εις την — χλαιάν έδραν απομένουν όλιγώτεροι κάτοικοι 
έν συγκρισει προς το σύνολον των κατοίκων τής κοινότητος 
καί —αρά το γεγονός ότι έπαυσε νά άποτελή ή παλαιά έδρα 
το κέντρο των δραστηριοτήτων τής κοινότητος καί των κα
τοίκων.

Εις τάς περιπτώσεις κατά τάς οποίας συντρέχουν αί άνω- 
τέρω συνθήκαι, επιβάλλεται νά. μεταφερΟή ή έδρα τής κοι
νότατος εις την περιοχήν όπου εγκαθίστανται οί περισσότε
ροι των κατοίκων, ένθα καί δημιουργεΐται τό νέον κέντρον 
των δραστηριοτήτων των. Συμβαίνει όμως, πολλάκις, διά 
λόγους προσωπικούς κμί όχι αντικειμενικούς, κοινοτικά συμ
βούλια, παρά τήν επιτακτικήν ανάγκην τής μεταφοράς τής 
έδρας, νά άρνοϋνται. τήν λήψιν τής άπαιτουμένης άποφά- 
σεως.-, - . ν : · .·.· ή,··' . -

Διά τούς λόγους τούτους, προτείνομεν τήν παρούσαν τρο
πολογίαν, διά των διατάξεων τής οποίας παρέχεται ή δυνα- 
τότης εις τήν διοίκησιν, νά άντιμετωπίζη τοιαύτάς περιπτώ
σεις, άπ’ εύθείας άνευ τής άποφάσεως τοϋ οικείου κοινοτι
κού συμβουλίου, προς έξυπηρέτησιν των γενικωτέρων συμ
φερόντων τής κοινότητος καί των κατοίκων αυτής.

10. 'Υπό τού Δημοσίου, κατά τό πρόσφατον παρελθόν, 
εις τήν Επαρχίαν ’Ολυμπίας τού Νομού ’Ηλείας, άνηγέρθη 
ό οικισμός «Καλλίκωμον», άποτελούμενος έκ 324 οικιών μέ 
σκοπόν τήν μεταφοράν των κατοίκων των Κοινοτήτων Κρου
νών καί Λαδικού, λόγω κατολισθήσεων.

‘Ο νέος ούτος οικισμός, άνηγέρθη είς θέσιν κειμένην εντός 
τών διοικητικών ορίων τής Κοινότητος Λαδικού.. Αί δυο 
αυται κοινότητες (Κρουνών καί Λαδικού) δεν είναι συνεχό- 
μεναί κ,αί έκ τού λόγου τούτου, διά τήν κατάργησιν καί ένω- ■ 
σιν αυτών εις μίαν, ,δέν δύναται νά έφαρμοσθή ή υπό τών δια-' 
τάξεων τού άρθρου 3 τού Δ.Κ.Κ. (Π. Δ/γμα 933/1975) πρό- 
βλεπόμένη διαδικασία, ήτις προϋποθέτει όπως, αί υπό έ- 
νωσιν κοινότητες, έχουν εδαφικήν επαφήν. ·

Υπό των διατάξεων τού άρθρου 7 τού παρόντος νομοσχέ
διου, σκοπεΐται ή άντιμετώπισις' τού άνακύψαντος προβλή
ματος, ώς ανωτέρω έξετέθη, έν δψει τής άνάγκης μεταφοράς 
των κατοίκων των εν λόγω κοινοτήτων, είς τον νεοϊδρυθέντα 
οικισμόν «Κχλλίκωμον». . ' --1

: ■ Έν Άθήναις τή 26 Αύγούστου 1978
·'■·■. Οί Υπουργοί

Εξωτερικών ' , Οικονομικών
ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΑΟΣ

. ' . ' *..■* -

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί άν-α καθορισμού τών Διοικητικών ορίων Οσγανισμών 

Τοπικής Αύτ/σεως καί άλλων συναφών διατάξεων.

• · - ' Άρθρ ον 1.
1. Δι! άποφάσεως τού οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού 

Συμβουλίου, λσμΐανεμένης εντός εξαμήνου ανατρεπτικής προ
θεσμίας άπό τής ισχύος τού παρόντος καί έγκρινομένης ύπέ 
τοϋ-Νομάρχου, μετά γνώμην επιτροπής, συγκροτούμενης υπό 
τούτου καί λειτουργούσης εντός τών ορίων έργασίας τών Υ
πηρεσιών, επιτρέπεται ό ανακαθορισμός ' τών διοικητικών 
ορίων τών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως ϋπό τής 
Επιτροπής ή τού Διοικητικού Δικαστηρίου 'Ορίων, κατά πε- 
ρίπτωσιν καί μόνον διά συγκεκριμένα τμήματα τής οριογραμ- 
μής αυτών, διά τά όποια ΰφίστατα: ασάφεια πρεελθεϋσα έκ 
ουσικών ή τεχνικών αίτιων.

2. Επίσης, έπιτρέπεται ή άναθεώρησις τών διοικητικών, 
όρίων τών Κοινοτήτων Άστρα Νομού Ηλείας καί Ψωφίδος 
Νομού Αχαιας, ύπο τού Διοικητικού Δικαστηρίου 'Ορίων, 
εντός ές αμήν ου ανατρεπτικής προθεσμίας άπό τής ισχύος 
τού παρόντος.

Άρθρ ον 2.

δος, τήν. όποιαν ακολουθεί προς δυσμάς μέχρι συναντήσεως

λουθεί σφρος ΒΔ μέχρι τό λατομείον Μπάοεκου (άοιθ. 18). 
ενύα xAetow τα όρια.

“ ’ Άρ-Spov 3.
1. Τό έδαρικόν τμήμα τής διοικητικής περιρερείας τοϋ

Δήμου Νέων Λιοσίων τής Επαρχίας ’Αττικής τού Νομοί 
’Αττικής, τό περικλειόμενον ΰπό τών όδών Π απαρρηγοπούλος. 
καί Λούρου καί τής λεωρόρου Δημοκρατίας, άπεσπώμενον έκ 
τοϋ εις ον ανήκει δήμου, προσαρτάται εις τον Δήμον Αγίων 
’Αναργύρων τής αυτής ’Επαρχίας καί Νομού, _ . ~y_

2. Ή έδαρική περιοχή τής διοικητικής περιρερείας τή^ς 
Κοινότητος Νέας Ερυθραίας τής Επαρχίας ’Αττικής τού 
Νομού Αττικής, ή περικλειόμενη ύπό τής όδοϋ Χρυσανθέ
μων, κατ’ ευθείαν γραμμήν προς δυσμάς, μέχρι συναντήσεως 
τής τρίτης καθέτου πρός ταύτην όδοίϋ καί έκείθεν προς top- , 
ράν, μέχρι συναντήσεως τοϋ κτήματος Βασιλάτου, άπυσπω- 
μένη έκ τής εις ήν ανήκει κοινότητος, προσαρτάται εις τήν 
Κοινότητα Έκάλης, τής αυτής Επαρχίας καί Νομού.

Άρ-3ρον 4. - ν

ματικώς, έκκλησιαστικώς, πολιτιστικώς κλπ. μεθ’ έτε-ρου 
έτχόρου Δήμου, δύναται νά προσαρτών-at εις τον Λήχον χϋ-

παροντος.
Άρθρ ον 5.

Άναγνώρισις συνοικισμών είς Κοινότητας.

ίρ
βαθμώ ΐω η . _ ,

τών ώρών έστασίας τών 'Υπηρεσιών, έπίτρεπεται εντός τρι
μήνου άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος, η άναγνωρισις εις Κοι- 
ν ·ν* τ τ' r 'rjv“'v'.t’jmv irpuov τ) κο’.νοτγ;τ<ι)ν, η
μή αύτοτελώς καί άνευ τής συνδρομής τών έν άρθρω 2 τοϋ 
11 Α. 933/1975. «περί κωδικοποιήσεως είς ένιαίον κείμενον 

νόιχου τών ϊσχυουσών διατάξεων «περί τοϋ δημοτικού και κοι
νοτικού κωδικός», όριζοαένων προϋποθέσεων.

Άρθρον 6.
Ή παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 9 τοϋ Π.Δ. 933/19/5 «περί 

κωδικοποιήσεως εις ένιαίον κείμενον νόμου τών ϊσχυουσών 
ό:ο··--εων «--.·« —ϋ δημοτικού καί κοινοτικού κωδικός» αντι
καθίσταται ώς έξης:


