
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου ^Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων 
του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (π.δ. 323/1989), δευτεροβάθ
μιος τοπικής αυτοδιοίκησης (ν. 1622/1986), εσόδων δήμων και κοι
νοτήτων και άλλες διατάξεις·

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το παρόν σχέδιο νόμου που κατατίθεται για ψήφιση, επιδιώ
κεται η ρύθμιση κυρίως ορισμένων θεμάτων που αφορούν τη δι
καιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων για την ανακήρυξη των 
συνδυασμών και των υποψήφιων δημοτικών και κοινοτικών συμ
βούλων, την αύξηση του αριθμού των πέρα του κατώτατου ορίου 
υποψήφιων συμβούλων, την παροχή ευχέρειας στους εκλογείς των 
μεγάλων σε πληθυσμό δήμων να εκφράσουν την προτίμησή τους 
προς περισσότερους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, καθώς 
και την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του ν. 1622/1986 που 
αναφέρονται στο β' βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι ρυθμίσεις αυτές, κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την 
ομαλή διεξαγωγή των επικείμενων δημοτικών και κοινοτικών ε
κλογών, τη διευκόλυνση αναδείξεως, δια της εκλογής, ικανών στε
λεχών της Τ.Α. και την εξασφάλιση του αναγκαίου χρόνου για τη 
βελτίωση και άρση των ασαφειών και δυσλειτουργιών του ισχύο- 
ντος θεσμικού πλαισίου του β' βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με τις λοιπές διατάξεις ρυθμίζονται:
α) θέματα που αφορούν κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, τελών 

διαφήμισης, ύδρευσης και αποχέτευσης και θέματα προσωπικού 
Ο.Τ.Α..

β) Κυρώνονται υπουργικές αποφάσεις.
Ειδικότερα, ως προς την πρώτη περίπτωση της ανακηρύξεως 

των συνδυασμών και των υποψηφίων, σημειώνονται διευκρινιστι
κά τα εξής:

Μέχρι και τις προηγούμενες δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, 
του έτους 1986, η ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων, 
γινόταν από τα πολιτικά δικαστήρια (πρωτοδικεία για τους δήμους 
- ειρηνοδικεία για τις κοινότητες) ή δε εκδίκαση των διοικητικών 
διαφορών ουσίας, από τα διοικητικά δικαστήρια, αφότου ίσχυσε 
ο ν. 1406/1983.

Το Συμβούλιο της Επικράτειας όμως, με τις υπ. αριθμ. 1457/1987 
και 2096/1988 αποφάσεις του, έκρινε άτι μετά την ισχύ του προα- 
ναφερθέντος νόμου (1406/1983), τα διοικητικά δικαστήρια, είναι 
αποκλειστικά αρμόδια και ως προς τα δύο αυτά στάδια της εκλο
γικής διαδικασίας. Η θέση αυτή του Συμβουλίου της Επικράτειας, 
απετάλεσε λόγο ανάλογης προσαρμογής της νομοθεσίας, η onoic 
προς εξοικονόμηση των πραγμάτων, συνέστησε με το ν. 1847/1989 
σε κάθε νομά μία διοικητική επιτροπή, στην οποία ανέθεσε την 
αρμοδιότητα της ανακηρύξεως των συνδυασμών και των υποψη
φίων. Πρόσφατα, όμως, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο με την υπ' 
αριθ. 23/1990 απόφασή του επέλυσε το θέμα αυτό που προέκυψε 
περί τη δικαιοδοσίε των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, 
δεχθέν, ότι μπορούν τα πολιτικά δικαστήρια να προέρχονται στην 
ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων των δημοτικών 
και κοινοτικών εκλογών, ενώ η εκδίκαση των ενστάσεων των στρε- 
φομένων κατά του κύρους των εκλογών, ανήκει στα διοικητικά δι
καστήρια, τα οποία κατά την εκδίκαση αυτών εξετάζουν όλες τις 
προβαλλόμενες αιτιάσεις και πλημμέλειες που αφορούν την εκλο
γική διαδικασία συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων 
στην ανακήρυξη των υποψηφίων.

Εν όψει των ανωτέρω και του γεγονότος, ότι τα πολιτικά δικα
στήρια (πρωτοδικεία - ειρηνοδικεία) διαθέτουν πλούσια εμπειρία 
επί των εκλογικών αυτών διαδικασιών, έναντι της το πρώτον συ- 
σταθείσης διοικητικής επιτροπής, η οποία ούτε επαρκεί αλλά και

στερείται εμπειρίας, κρίνεται σκόπιμο και εξυπηρετικό να επανα- 
φερθούν. δια του υπόψη νομοσχεδίου σε ισχύ οι διατάξεις που 
ίσχυσαν και εφαρμόστηκαν από πλευράς δικαιοδοσίας δικαστη
ρίων μέχρι και τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του έτους 
1986.

'Οσον αφορά όλες τις άλλες επί μέρους κατ' άρθρον διατάξεις 
του υπό ψήφιση νομοσχεδίου λεκτέα τα εξής:

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 33 του άρθρου 1 
γίνεται προσαρμογή των διατάξεων του Δ.Κ.Κ. (π.δ. 323/1989) με 
την επαναφορά του νομικού καθεστώτος που ίσχυε πριν από το 
ν. 1847/1989, προκειμένου τα πολιτικά δικαστήρια, όπως προανο- 
φέρθηκε. να επανακτήσουν τη δικαιοδοσία της ανακηρύξεως των 
υποψηφίων συνδυασμών και υποψηφίων των δημοτικών και κοι
νοτικών συμβούλων.

Με την παρ. 34 του ίδιου άρθρου 1 θεσμοθετείται η αστική και 
πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοικήσεως των νομικών προσώ
πων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. για να απαλειφθούν αμφιβολίες 
από υφιστάμενο κενό του νόμου.

Με την παρ. 1 του άρθρου 2, αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρ
θρου 47 του π.δ. 323/1989 έτσι ώστε και για τους Δήμους Αθηναί
ων, θεσ/νίκης και Πειραιώς ο αριθμός των υπρψήφιων δημοτικών 
συμβούλων κάθε συνδυασμού να δύναται να αυξηθεί πέραν του 
επιβαλλόμενου κατώτατου ορίου, μέχρι 50% όπως ισχύει και γιο 
τους λοιπούς δήμους και κοινότητες.

Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου 2, αντικαθίσταται η παρ. 3 του 
άρθρου 58 του π.δ. 323/1989 προκειμένου να παρασχεθεί η ευχέ
ρεια στους εκλογείς των Δήμων Αθηναίων, θεσ/νίκης και Πειραι
ώς να εκφράσουν την προτίμησή τους σε ένα μέχρι και τρεις 
υποψηφίους, των δε λοιπών άνω των 50.000 κατοίκων σε ένα μέ
χρι δύο υποψηφίους. Για τους άλλους κάτω των 50.000 κατοίκων 
δήμους και τις κοινότητες εξακολουθεί να ισχύει η μονοσταυρία.

Τούτο, ως είναι ευνόητο, ευρύνει τη δυνατότητα επιλογής από 
τον εκλογέα άξιων και ικανών υποψηφίων. .

Με το άρθρο 3, επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 60 του ν. 1622/1986 όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 
1878/1989 και ορίζεται ότι οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των 
μελών των συμβουλίων της δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκη
σης θα διενεργηθούν εντός της περιόδου της θητείας των δημο
τικών αρχών που θα αναδειχθούν κατά τις προσεχείς εκλογές.

Οι διατάξεις αυτές, αναφέρονται στην έναρξη ισχύος των δια
τάξεων που αφορούν τη δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση. Τού
το επιβάλλεται και για τους λόγους που σημειώθηκαν στο γενικό 
μέρος της παρούσας Εισηγητικής Έκθεσης.

Με το άρθρο 4, τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν τα τέ
λη σταθμεύσεως αυτοκινήτων και ιδιαίτερο τον περιορισμό της 
παράνομης στάθμευσης.

Με το άρθρο 5 αναπροσαρμόζονται τα υπέρ των Ο.Τ.Α. τέλη διο- 
Φημίσεως, που είχαν καθοριστεί προ δεκαετίας περίπου.

Με το άρθρο 6, ορίζονται οι συνέπειες της αυθαίρετης κατάλη
ψης κοινοχρήστων χώρων.

Με το άρθρο 7, γίνεται αυθεντική ερμηνείο των διατάξεων του 
άρθρου 39 nap. 5 του ν. 1832/1989. ως προς την έννοια της κατάλ
ληλης κατοικίας που μισθώνεται νια τη στέγαση των Γ ενικών Γ ραι> 
ματέων Περιφέρειας. Νομαρχών και Επάρχων, εν όψει των 
δυσκολιών που ανέκυψαν στην πράξη κατά την εφαρμογή της δια- 
τάξεως αυτής. Με τη διάταξη αυτήν ορίζεται ότι το ποσό για τη 
μίσθωση κατοικίας δεν θά υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση τις 
150.000 δρχ. κατά μήνα αναπροσαρμοζόμενο με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Με το άρθρο 8, επιτρέπεται ο διορισμός υπαλλήλων στους Ο.Τ.Α. 
ορισμένων κλάδων τεχνιτών (οικοδόμων, υδραυλικών, ηλεκτρο
λόγων) με μειωμένα τυπικά προσόντα, προκειμένου να αντιμετω- 
πισθούν αδυναμίες προσελεύσεως υποψηφίων αυτών των 
κατηγοριών.
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Τέλος, με το άρθρο 9. κυρώνονται οι υπουργικές αποφάσεις που 
παρατίθενται στο άρθρο αυτό.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 1990

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΙΩΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1 ) ΠΔ. 323/1989

Άρθρο 49
(Άρθρο 47 ΠΔ. 76/1985 - κοινή Υπ. Απόφ. 40466Ί 982 ΦΕΚ 421/Β' 

- Άρθρο 12, 13 και 14 παρ. 1 κοι 2 Ν. 1847/1989)

Καταρτισμός συνδυασμών

1...................................................................................................................
2...............................................................................
3..................................................................................................................
4. Η δήλωση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από πα

ραγγελία των προσώπων που την υποβάλλουν ή ενός εκλογέα δη
μότη ή παραδίδεται με απόδειξη στο γραμματέα της διοικητικής 
επιτροπής του άρθρου 48, είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από την 
ψηφοφορία.

8. Αν δεν έχει τηρηθεί κάποια από τις διατυπώσεις ή δεν υπάρ
χει κάποια από τις προϋποθέσεις ή κάποιο από τα στοιχεία που 
προβλέπουν οι παράγραφοι 1, 2 και 3 και αυτό βεβαιωθεί από τη 
διοικητική επιτροπή του άρθρου 48 η δήλωση είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 51
(Άρθρο 49 Π.Δ. 76/1985 - Άρθρο 14 παρ. 3 Ν. 1847/1989)

Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών

1. Τη δέκατη πέμπτη μέρα πριν από την ψηφοφορία η διοικητι
κή επιτροπή του άρθρου 48 ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση 
τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί έγκαιρα. Η διοικητική επι
τροπή κοινοποιεί αμέσως στο νομάρχη τις σχετικές αποφάσεις.

Άρθρο 57
(Άρθρο 55 ΠΔ. 76/1985 - Άρθρο 2 παρ. 6 Ν. 1832/1989)

Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων

1..................................................................................................................
2...............................................................................
3. Οι διατάξεις του άρθρου 67 του ΠΔ. 152/1985 (ΦΕΚ 55) εφαρ

μόζονται αναλόγως και στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές.

Άρθρο 66
(Άρθρο 64 ΠΔ. 76/1985 - Άρθρο 14 παρ. 4 Ν. 1847/1985) 

Κατανομή των εδρών των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων 

4— Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή

και περισσοτέρων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση 
από τη διοικητική επιτροπή του άρθρου 48.

5. _. Σε περίπτωση (σου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή 
και περισσότερων συνδυασμών ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρω
ση από τη διοικητική επιτροπή του άρθρου 48.

Άρθρο 67
(Άρθρο 65 ΓιΔ. 76/1985 - Άρθρο 14 παρ. 5 Ν. 1847/19Β9) 

Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι - Ισοψηφία

3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφίοουν, η διοι
κητική Επιτροπή του άρθρου 48 ενεργεί κλήρωση.

Άρθρο 66
(Άρθρο 66 ΠΔ. 76/1985 - Άρθρο 14 παρ. 6 Ν. 1847/1989) 

Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών

1. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί και ισοψηφί- 
σουν η διοικητική επιτροπή του άρθρου 48 ενεργεί κλήρωση γιο 
την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.

2. Αν ισοψηφίοουν δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί σε κοινό
τητες που έχουν έως πέντε χιλιάδες κατοίκους την κλήρωση ε
νεργεί η διοικητική επιτροπή του άρθρου 48.

Άρθρο 69
(Άρθρο 67 ΠΔ. 76/1985 - Άρθρο 14 παρ. 7 και 8 Ν. 1Θ47/1989)

Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής

3. Στους δήμους και στις κοινότητες όπου υπάρχουν περισσό
τερα από πέντε εκλογικά τμήματα, οι αντιπρόσωποι της δικαστι
κής αρχής στέλνουν με ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στην 
αρμόδια επιτροπή του άρθρου 48. Αφού συγκεντρωθούν τα στοι
χεία όλων των εκλογικών τμημάτων του δήμου ή της κοινότητας 
η διοικητική επιτροπή, καταρτίζει πίνακα των αποτελεσμάτων της 
ψηφοφορίας και εκδίδει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύ
ει αμέσως με τοιχοκόλληση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας 
του νομού.

4. Οι εφορευτικές επιτροπές και η διοικητική επιτροπή του άρ
θρου 48 γνωστοποιούν αμέσως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 
στο νομάρχη.

Άρθρο 70
(Άρθρο 68 ΠΔ. 76/1985 - Άρθρο 14 παρ. 9 και 10 Ν. 1847/1989) 

Επανάληψη της ψηφοφορίας

1. _. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο αυτοί συνδυα
σμοί ισοψηφίοουν, η διοικητική επιτροπή του άρθρου 48 ενεργεί 
κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού. ...

7. _ Αν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφίοουν δύο υποψήοιοι δή
μαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων, η διοικητική ετπτροπη του άρθρου 
48 ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου 
ή προέδρου κοινότητας και του συνδυασμού του.

Αν ισοψηφίοουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί η διοικητι
κή επιτροπή, ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος 
δημάρχου ή προέδρου κοινότητας και του συνδυασμού του και ε
κείνου που θα ουμμετάσχει στη δεύτερη κατανομή κατά τα ορι
ζόμενα στην παράγραφο 4.

Άρθρο 71
(Άρθρο 69 ΠΔ. 76/1985 - Άρθρο 14 παρ.11 και 12 Ν. 1847/1989)

Παραίτηση ή θάνατος υποψηφίου δημάρχου ή προέδρου κοι
νότητας σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας.

1. ... Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωσή του που επιδίδε



3

ται ' 5iic —. j «-πυελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στη διοι- 
-- .ηΓ ■ ή του cpepou 48 την τρίτη μέρα, το αργότερο, πριν 
-w τ~·- rnn- -ιηπτικη Ψηφοφορία.

■ Η υηλωση για το νεο υποψήφιο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότη
τας επιδίδεται με δικαστικό επιμελή- ■ παραδίδεται με απόδει
ξη, στη διοικητική επιτροπή του άρθρο- 18 τη δεύτερη μέρα πριν 
από την ψηφοφοοία, το αργότερο. Η επιτροπή αυτή ανακηρύσσει 
το νέο υποψήφιο σε δημόσια συνεδρίαση, ακόμη και την παραμο
νή της ψηφοφορίας.

Άρθρο 72
(Άρθρο 70 Π.Δ. 76/1985 - Άρθρο 14 παρ.13 και 14 Ν. 1847/1989) 

Έκθεση πρακτικών και άσκηση προσφυγών

1. Ευθύς μετά τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής, 
ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή ένα άλλο μέλος της πα- 
ραδίδει τα πρακτικά της και τα λοιπά εκλογικά έγγραφα και τα 
δέματα των ψηφοδελτίων, τακτοποιημένα κατά συνδυασμούς και 
με τη σειρά που είναι αριθμημένα, καθώς και τους φακέλους στη 
διοικητική επιτροπή του άρθρου 48.

2. Η διοικητική επιτροπή εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής μαζί 
με τον πίνακα των αποτελεσμάτων της στο κατάστημα της Νομαρ
χίας επί πέντε μέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτήν πρακτι
κό. που τοιχοκολλείται επίσης έξω από το κατάστημα της 
Νομαρχίας. Στο διάστημα αυτό οι κατά τον Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας, δυνάμενοι να ασκήσουν προσφυγή μπορούν να λά
βουν γνώση των εγγραφών αυτών καθώς και των λοιπών στοι
χείων της εκλογής και να ασκήσουν προσφυγή κατά του κύρους 
της, ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου.

Άρθρο 73
(Άρθρο 71 Π.Δ. 76/1985 - Άρθρο 14 παρ. 153 και 164 Ν.

1847/1989)

Επικύρωση της εκλογής

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφυγών η αρ
μόδια διοικητική επιτροπή του άρθρου 48, με κατεπείγον ερώτη
μά της προς το αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο ζητεί να βεβαιωθεί 
προς αυτήν αν έχουν κατατεθεί προσφυγές ή προσφυγή. Αν λά
βει αρνητική βεβαίωση, επικυρώνει με απόφασή της το αποτέλε
σμα της εκλογής και ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους 
επιλαχόντες συνδυασμούς, το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοι
νότητας και τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς ή 
κοινοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού που εκλέγονται.

Αν λάβει καταφατική βεβαίωση η επιτροπή ουτή διαβιβάζει σ- 
μελητί στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο ολόκληρο και πλήρη το 
Φάκελο της εκλογής, το κύρος της οποίας ποοσεθλήθη με προ
σφυγή ή προσφυγές.

Οι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι κατατάσσονται με τη σει
ρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προ- 
τιμήσεως που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με 
αλφαβητική σειρά.

2. Η διοικητική επιτροπή του άρθρου 48 εκθέτει την απόφαση 
στο κατάστημα της Νομαρχίας επί τρεις συνεχείς μέρες και στέλ
νει αντίγραφό της στο Νομάρχη.

Άρθρο 90
(Άρθρο 94 Γ1.Δ. 76/1985)

Εκλογή νέου προέδρου της κοινότητας

1. .................................................................................................................
2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 73 παρ. 1 εδάφιο β" και 76 την 

πρώτη Κυριακή μετά την εγκατάσταση των κοινοτικών αρχών ή 
σε κάθε άλλη περίπτωση δεκαπέντε μέρες το αργότερο μετά την

κένωση της θέσης οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού συ
νέρχονται στο κοινοτικό καταστημα. ύστερα από πρόσκληση του 
συμβούλου του συνδυασμού αυτού που έλαβε τις περισσότερες 
ψήφους προτίμησης ή σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που εί
ναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

5. Στις περιπτώσεις των άρθρων 73 παραγρ. 1 εδάφιο β’ και 76 
από την εγκατάσταση των κοινοτικών αρχών έως την εκλογή του 
νέου προέδρου, τα καθήκοντα του προέδρου εκτελεί ο κοινοτικός 
σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τους 
περισσότερους ψήφους προτιμήσεως, και σε περίπτωση ισοψη- 
φίας, εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην από
φαση του δικαστηρίου.

Άρθρο 105
(Άρθρο 109 Π.Δ. 76/19Β5)

Εκλογή νέου δημάρχου

1.................................. .................................................................................
2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 73 παραγρ. 1 εδάφιο β’ και 76, 

την πρώτη Κυριακή μετά την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών 
και, σε κάθε άλλη περίπτωση, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημε
ρών αφότου άδειασε η θέση, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συν
δυασμού συνέρχονται στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από 
πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού που έχει εκλε
γεί με τους περισσότερους ψήφους προτιμήσεως και σε περίπτωση 
ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην 
απόφαση του δικαστηρίου, και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και 
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβού
λων του συνδυασμού, έναν από αυτούς δήμαρχο. Στη συνεδρία
ση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο

Άρθρο 121
(Άρθρο 17 Ν. 1622/1986)

Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων Π4εως119.οι 
διατάξεις που αναφέρονται στο εκλογικό δικαίωμα (άρθρο 36), 
στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος (άρθρο 37), στους εκλο
γικούς καταλόγους (άρθρο 38), στα προσόντα εκλογιμότητας (άρ
θρο 39), στο ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών (άρθρο 41), στη 
διαπίστωση της εκτπώσεως γιο τις περιπτώσεις των πιο πάνω κω
λυμάτων και ασυμβιβάστων (άρθρο 43), στις εφορευτικές επιτρο
πές (άρθρο 44), στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και 
στους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής (άρθρα 
45 και 46), στον καταρτισμό των συνδυασμών (άρθρο 49), στην α
νακήρυξη και κοινοποίηση των συνδυασμών (άρθρο 51), στην α
ντικατάσταση υποψήφιων που πέθαναν (άρθρο 52). στα δικαιώματα 
των συνδυασμών (άρθρο 53), στο πρόγραμμο της εκλογής (άρθρο 
54), στον υπολογισμό των προθεσμιών (άρθρο 55), στην μορφή των 
ψηφοδελτίων (άρθρο 56), στην εκτύπωση και διανομή των ψηφο
δελτίων (άρθρο 57), στο περιεχόμενο των ψηφοδελτίων (άρθρο 5β), 
στα άκυρα ψηφοδέλτια (άρθρο 59), στους εκλογικούς φακέλους 
(άρθρο 60), στην έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας (άρθρο 61), στη 
ματαίωση της ψηφοφορίας (άρθρο 63), στην εφαρμογή των δια
τάξεων της εκλογικής νομοθεσίας (άρθρο 64), στην έκθεση πρα
κτικών και υποβολή προσφυγών (άρθρο 72), στην επικύρωση της 
εκλογής (άρθρο 73), στην επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση 
ακύρωσης (άρθρο 74), στην ορκωμοσία των δημοτικών και κοινο
τικών αρχών (άρθρο 75), στην αποποίηση της εκλογής (άρθρο 76), 
στην παραίτηση (άρθρο 77) και στην αναπλήρωση των συμβούλων 
(άρθρο 78 παρ. 1), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους δημο
τικούς και κοινοτικούς συμβούλους εφαρμόζονται και για τα μέ
λη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του 
άρθρου 109.
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Άρθρο 129
r Αρθρο 119 RA. 76/1985)

Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων για την εκλογή συμβούλων 
δημοτικών Διαμερισμάτων

Οι διατάξεις που αναφέρονται στο εκλονικό δικαίωμα άρθρ. 
36, στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος άρθρ. 37, στους ε
κλογικούς καταλόγους άρθρ. 36, στα προσόντα εκλογιμότητας 
άρθρ. 39 στα κωλύματα και ασυμβίβαστα άρθρ. λ 40, στο ασυμβί
βαστο εξαιτίας οφειλών άρθρ. 41, στη διαπίστωση της εκπτώσε- 
ως γιο τις περιπτώσεις των ανωτέρω κωλυμάτων και 
ασυμβιβάστων άρθρ. 43, στις εφορευτικές επιτροπές άρθρ. 44. 
στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και εφόρους των α
ντιπροσώπων της δικαστικής αρχής αρθρ. 45 και 46, στον καταρ
τισμό των συνδυασμών άρθρ. 49, στην ανακήρυξη και κοινοποίηση 
των συνδυασμών άρθρ. 51, στην αντικατάσταση υποψηφίων που 
πέθαναν άρθρ. 52, στο δικαιώματα των συνδυασμών άρθρ. 53, στο 
πρόγραμμα της εκλογής άρθρ. 54. στον υπολογισμό των προθε
σμιών άρθρ. 55, στη μορφή των ψηφοδελτίων άρθρ. 56, στην ε
κτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων άρθρ. 57, στο περιεχόμενο 
των ψηφοδελτίων άρθρ. 56, στα άκυρα ψηφοδέλτια άρθρ. 59, στους 
εκλογικούς φακέλους άρθρ. 60 στην έναρξη και λήξη της ψηφο
φορίας άρθρ. 61, στη ματαίωση της ψηφοφορίας άρθρ. 63 στην 
εφαρμογή των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας άρθρ. 64, 
στην έκθεση πρακτικών και υποβολή προσφυγών άρθρ. 72 στην 
επικύρωση της εκλογής άρθρ. 73, στην επανάληψη της εκλογής 
σε περίπτωση ακυρώσεως άρθρ. 74, στην ορκωμοσία των δημοτι
κών και κοινοτικών αρχών άρθρ. 75, στην αποποίηση της εκλογής 
άρθρ. 76, στην παραίτηση άρθρ. 77 και στην αναπλήρωση των συμ
βούλων άρθρ. 78 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους δημο
τικούς συμβούλους, εφαρμόζονται και για τα μέλη του συμβουλίου 
του δημοτικού διαμερίσματος.

Αρθρο 150
(Άρθρο 139 Π.Δ. 76/1965 - Άρθρο 7 παρ. 5 Ν. 1632/1989)

Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων για την εκλογή παρέδρων

1. Οι διατάξεις που αναφέρονται στο εκλογικό δικαίωμα του 
άρθρου 36, στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος άρθρ. 37, 
στους εκλογικούς καταλόγους άρθρ. 38, στα προσόντα εκλογιμό
τητας άρθρ. 39, στα κωλύματα και ασυμβίβαστα άρθρ. 40, στο α
συμβίβαστο εξ αιτίας οφειλών άρθρ. 41, στη διαπίστωση 
εκτττώσεως για τις περιπτώσεις των ανωτέρω κωλυμάτων και ο- 
συμβιβάστων άρθρ. 43, στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών 
άρθρ. 44, στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και εφό
ρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής άρθρ. 45 και 46, 
στον καταρτισμό των συνδυασμών άρθρο 49, στην ανακήρυξη και 
κοινοποίηση των συνδυασμών άρθρ. 51, στην αντικατάσταση υ
ποψηφίων που πέθαναν άρθρ. 52. στα δικαιώματα των συνδυασμών 
άρθρ. 53, στο πρόγραμμα της εκλογής άρθρ. 54, στον υπολογι
σμό των προθεσμιών άρθρ. 55, στη μορφή των ψηφοδελτίων άρθρ. 
56, στην εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων άρθρ. 57, στο 
περιεχόμενο των ψηφοδελτίων άρθρ. 56, στα άκυρα ψηφοδέλτιά 
άρθρ. 59, στους εκλονικούς φακέλλους άρθρ. 6C, στην έναρξη και 
λήξη της ψηφοφορίας άρθρ. 61, στην ψηφοφορία εκλογέων που 
μετακινούνται ομαδικά άρθρ. 62, στη ματαίωση της ψηφοφορίας 
άρθρ. 63, στην εφαρμογή των διατάξεων της εκλογικής νομοθε
σίας άρθρ. 64, στην έκθεση πρακτικών και υποβολή προσφυγών 
άρθρ. 72, στην επικύρωση της εκλογής άρθρ. 73, στην επανάλη
ψη της εκλογής σε περίπτωση ακυρώσεως άρθρ. 74, στην ορκω
μοσία δημοτικών και κοινοτικών αρχών άρθρ. 75, στην αποποίηση 
της εκλογής αρθρ. 76. στην παραίτηση άρθρ. 77, και στην αναπλή
ρωση συμβούλων άρθρ. 78 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για 
τους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους, εφαρμόζονται α- 
ναλόγως και για τους παρέδρους των συνοικισμών των δήμων και 
των κοινοτήτων.

2. Εκλογές για την ανάδειξη παρέδρων των συνοικισμών δεν 
προκηρύσσονται κατά τηδιάρκειααης δημοτικής ή κοινοτικής πε
ριόδου, ακύψη και στην περίπιωστίκατά την οποίο δεν υπάρχουν 
αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού

3. Σε περίπτωση μεταφοράς, έδρας κοινότητας σε συνοικισμό 
όπου εκλέγεται πάρεδρος, η θητεία του παρέδρου του συνοικι
σμού αυτού λήγει από τη μεταφορά της έδρας της κοινότητας. Η 
ρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν ο πάρεδρος έχει εκλεγεί σε 
συνοικισμό ο οποίος συμπεριλαμβάνεται σε ομάδα συνοικισμών 
που εκλέγουν κοινό πάρεδρο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο 
πάρεδρος παύει να εκπροσωπεί το συνοικισμό στον οποίο μετο- 
Φέρεται η έδρα.

4. Αν ένα δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο διαλυθεί σύμφωνα 
με το άρθρ. 79 παρ. 1, ουμπαρασύρει και τους παρέδρους και ό
ταν προκηρυχθεί η εκλογή νέου συμβουλίου, τότε, κατά την εκλο
γή αυτή εκλέγονται και τιάρεδροι των συνοικισμών.

Άρθρο 162
(Άρθρο 171 Π.Δ. 76/1985)

Λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου και εποτττεία

1. Τα θέματα, τα σχετικά με τις εργασίες του διοικητικού συμ
βουλίου, την πρόσκληση ίων μελών του και της εκτελεστικής ε
πιτροπής σε συνεδρίαση, την απαιταύμενη για τη λήψη αποφόαεως 
πλε·τψηφία, τον έλεγχο και την εκτελεστΰτητα των αποφάσεών 
του, ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων 
που αφορούν το δημοτικό συμβούλιο και τη δημαρχιακή επιτροπή.

2) Ν. 1622/1986

Άρθρο 60

•1. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη νομαρχιακών συμβου
λίων θα διενεργηθούν ταυτόχρονα με τις αμέσως προσεχείς δη
μοτικές και κοινοτικές εκλογές της 14ης Οκτωβρίου 1990.

Για τη διενέργεια των εκλογών αυτών δεν απαιτείται να γίνει 
ειδική προκήρυξη·.

3) Ν. 1832/1989

Άρθρο 39

1....................................................................................................................

5. Προκειμένου να εξασφαλισθεί κατάλληλη κατοικία για τους 
εκπροσώπους του Κράτους στην περιφέρεια, γενικούς γραμμα
τείς περιφερειών, νομάρχες και επάρχους επιτρέπεται η παραχώ
ρηση των κατάλληλων ακινήτων του Κράτους από την Κτηματική 
Εταρία του Δημοσίου, η κατασκευή καθώς και η ενοικίαση από 
το Κράτος κατάλληλων κατοικιών στις έδρες των περιφερειών, 
των νομών και νομαρχιών καθώς και των επαρχιών.

4) Μ. 1416/1984

Άρθρο 59
Τέλη στάθμευσης - Πρόστιμα

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 
170/1967. όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα τέλη στάθμευσης που εισπράττονται με μετρητές στάθ
μευσης (παρκάμετρα) καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου από 20 έως 50 δραχμές την ώρα, αποτε
λούν έσοδο του δήμου ή της κοινότητας και διατίθενται αποκλει
στικά για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών του δήμου 
ή της κοινότητας».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νΟμου 
170/1967 αντικαθίσταται ως εξής:
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-1. Όποιος σταθμεύει Οχημα σε χώρους, όπου είναι εγκαταστη- 
ιιένοι μετρητές χρόνου στάθμευσης (παρκόμετρα), χωρίς να κα- 
ταβο \ει το τέλος, τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστο χιλίων 
δραχμών».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου 
170/1967 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όποιος σταθμεύει όχημα πέραν ■ ό το καθορισμένο χρο
νικό όριο στάθμευσης τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστο χιλίων 
δραχμών».

4. Τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
1 παρ. 2 περιπτώσεις δ' και ε' του νομοθετικού διατάγματος 
805/1971 αυξάνονται σε χίλιες και δύο χιλιάδες δραχμές, αντί
στοιχα.

5) Ν. 1144/1981

Άρθρον 6 
Τέλος διαφημίσεων.

Το άρθρον 15 του από 24.9-20.10.1958 Β.Δ/τος, ως ισχύει, αντι
καθίσταται ως εξής:

«Άρθρον 15 
Τέλος διαφημίσεων.

1. Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος επί πό
σης διαφημίσεως ενεργουμένης καθ' οιονδήποτε τρόπον και μορ
φήν επί χώρων κειμένων εντός των διοικητικών ορίων αυτών, 
καθοριζόμενον δι' αποφόσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμ
βουλίου, εγκρινομένης υπό του νομάρχου, κατά περιοχήν και κα
τηγορίας διαφημίσεως ως ακολούθως:

Κατηγορία Α’
Αναγραφόμενοι, αναρτώμεναι ή επικολλούμεναι: α) εις χώρους 

περί ων αι διατάξεις της παραγρ.ι του άρθρου 2 του παρόντος 
νόμου, β) εντός καταστημάτων, κινηματογράφων, θεάτρων και άλ
λων δημοσίων χώρων και γ) επί στεγάστρων αφετηριών και στά
σεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών 
συγκοινωνιών, από δραχμάς πέντε (5) μέχρι είκοσι πέντε (25) ε
βδομαδιαίος ανό τετραγωνικόν μέτρον.

Κατηγορία Β'
α. Φωτεινοί επί στεγών και δι' ηλεκτρικών εφημερίδων από 

δραχμάς πεντακοσίας (500) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ετησίως 
ανά τετραγωνικόν μέτρον.

β. Μη φωτεινοί επί στεγών από δραχμάς εκατόν (100) μέχρι χι- 
λίας (1.000) ετησίως ανά τετραγωνικόν μέτρον.

γ. Φωτεινοί ή μη εις βιτρίνας εντός στοών, οδών και κοινοχρή
στων εν γένει χώρων από δραχμάς εκατόν (100) μέχρι χίλιας χι- 
λίας πεντακοσίας (1.500) ετησίως ανά τετραγωνικόν μέτρον.

δ. Φωτεινοί επί οιωνδήποτε άλλων χώρων από δραχμάς εκα
τόν (100) μέχρι χιλίας (1.000) ετησίως ανά τετραγωνικόν μέτρον. 

Κατηγορία Γ'
Ενεργούμτναι εντός των οχημάτων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκι

νήτων αυτοκινήτων και παντός τύπου οχημάτων δημοσίας χρή- 
σεως ή επί της εξωτερικής επιφάνειας αυτών διαστάσεων μέχρι 
30 επί 50 εκατοστομέτρων οπό δοοχμάς είκοσι (20) μέχρι εκατόν 
(100) μηνιαίως. ανεξαρτήτως των ημερών χρησιμοποιηοεως. Δια 
διαφημίσεις της παρούσης κατηγορίας μεγαλύτερων διαστάσε
ων καταβάλλεται ανάλογον πολλαπλάσιον τέλος.

Κατηγορίο L·'
Διαφημίσεις ενεργούμεναι δια ημερολογίων, δώρων, φέίγ βο

λάν, παραστάσεων ή λέξεων εις αυτοκόλλητο, ειδών μετά διαφη
μιστικών παραστάσεων ή λέξεων, χρησιμοποιούμενων υπό 
εστιατορίων, καφενείων και παρεμφερών καταστημάτων, το τέλος 
ορίζεται εις ποσοστόν εξ επί τοις εκατόν (6%) επί της δαπάνης 
διαφημίσεως.

Ως δαπάνη διαφημίσεως λογίζεται το υπό του διαφημιζομένου 
καταβαλλόμενον ποσόν δια την διενέργειαν της διαφημίσεως υ
πό μορφήν είτε αποζημιώσεως της διαφημιστικής επιχειρήσεως 
είτε δαπάνης οιασδήποτε άλλης Φύσεως γενομένης ένεκεν της 
διαφημίσεως.

2. Εξαιρούνται του τέλους διαφημίσεων αι διά των εφημερίδων, 
περιοδικών, του ραδιοφώνου και της τηλεοράσεως ενεργούμεναι 
διαφημίσεις».

6) Ν. 1828/1989

Άρθρο 26
1....................................................................................................................

5. Η παράγραφος 8 του άρθρου 3 του ν.1080/1980 αντικαθίστα
ται ως εξής:

«8. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των 
οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται 
σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου 
της κοινότητας, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρό
στιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διά
στημα της αυθαίρετης χρήσης. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται 
πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώ
ρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί. 
ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο πο
σού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου, γιο 
τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της 
χρήσης. Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από το 
δήμο ή την κοινότητα ή την αστυνομική αρχή. Σε περίπτωση που 
γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου, καθ' υποτροπή, οι δήμοι ή 
οι κοινότητες με συνεργεία τους προέρχονται στην αφαίρεση κά
θε είδους αντικειμένων, με την συνδρομή της δημοτικής αστυνο
μίας ή της οικείας αστυνομικής αρχής και επιβάλλουν ειδικό 
πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, (σο με το δι
πλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που κα
θορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου, για τους χώρους 
για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης».

Β'. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Π.Δ. 323/1989

Άρθρο 48
(Άρθρο 13 Ν.1847/1989)

Διοικητική Επιτροπή

«ι Σε κάθε νομό συγκροτείται διοικητική επιτροπή, αποτελού- 
μενη από το μοναδικό ή αρχαιότερο πρόεδρο πρωτοδικών, το μο
ναδικό ή αρχαιότερο εισαγγελέα πρωτοδικών του πρωτοδικείου, 
που έχει κατάστημα στην πρωτεύουσα του νομού και από το διευ
θυντή εσωτερικών της νομαρχίας. Χρέη Γραμματέα της διοικητι
κής επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Δ/νσης Εσωτερικών του 
Κλάδου ΠΕ διοικητικού που ορίζεται από το Νομάρχη με τον α
ναπληρωτή του.

2. Οι διοικητικές αυτές επιτροπές ασκούν εφεξής όλες τις αρ
μοδιότητες που ορίζονται ςττα άρθρο 49 παρ. 4 εδάφ.ο' και 6 ε· 
δάφ. α', 51 παρ.1, 66 παρ.2 έως και 6, 67 παρ. 3. 68 παρ.ι και 2, 
69 παρ. 3 και 4, 70. 71 παρ.ι εδάοιο β' και 4, 72 παρ.ι και 2, 73 
παρ.1 εδάφιο α' και 2.

3. Τα μέλη της διοικητικής επιτροπής και ο γραμματέας αυτής 
δικαιούνται ειδική αποζημίωση, κότα τις διατάξεις του άρθρου 123 
του Π.Δ.152/1985, το ύώος της οποίας ορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών

2) Ν. 1847/1989

Άρθρο 13

Στο δημοτικό και κοινοτικό κώδικα (π.δ. 76/1985. ΦΕΚ Α'27) προ
στίθεται άρθρο με αριθμό 46α, ως εξής:

«Άρθρο 46α
1. Σε κάθε νομό συγκροτείται διοικητική επιτροπή, αποτελού- 

μενη από το μοναδικό ή αρχαιότερο πρόεδρο πρωτοδικών, το μο-
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νοέχκΰ ή αρχαιότερο εισαγγελέα πρίΛΟδικών ίου npuroiwdou, 
που έχει καταστημα στην πρωτεύουσα του νομού και από το διευ
θυντή εσωτερικών της νομαρχίας. Χρέη γραμματέα της διοικητι
κής επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Εοωτερικών του 
κλάδου ΠΕ διοικητικού, που ορίζεται από το νομάρχη με τον ανα
πληρωτή του.

2. Οι διοικητικές αυτές επιτροπές ασκούν εφεξής όλες τις αρ 
μοδιότητες των πολυμελών πρωτοδικείων, των προέδρων αυτών 
και των ειρηνοδικών, που ορίζονται οτο άρθρα 47 παρ. 4 εδάφ. 
c' και 6 εδάφ. α . 49 παρ. 1.64 παρ. 2 έως και 6. 65 παρ 4, 66 παρ.
1 και 2. 67 παρ. 3 και 4, 66, 69 παρ, 1 εδάφ. Ε και 4, 70 παρ. 1 και
2 και 71 παρ. 1 εδάφ. α και 2 του παρόντος.

3. Τα μέλη της διοικητικής επιτροπής και ο γραμματέας αυτής 
δικαιούνται ειδική αποζημίωση , κατά τις διατάξεις του άρθρου 
123 του π.δ. 152/1985, το ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών·^.

Άρθρο 14

1. Η διάταξη του άρθρου 47 παρ. 4 εδαψ. ο του Δ.Κ.Κ. αντικα
θίσταται ως εξής:

■4. Η δήλωση επιδίδεται με δικαστικά επιμελητή, ύστερα από 
παραγγελία των προσώπων που την υποβάλλουν ή ενός εκλογέα 
δημότη ή παραδίδεται με απόδειξη στο γραμματέα της διοικητι
κής επιτροπής του άρθρου 46α, είκοσι τουλάχιστο μέρες πριν α
πό την ψηφοφορία».

2. Η διάταξη του εδαφίου c' της παραγρ. 6 του άρθρου 47 του 
Δ.Κ.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:

•θ. Αν δεν έχει τηρηθεί κάποια από τις διατυπώσεις ή δεν υπάρ 
χει κάποια από τις προϋποθέσεις ή κάποιο από τα στοιχεία που 
προβλέπουν οι παράγραφοι 1,2 και 3 και αυτό βεβαιωθεί από τη 
διοικητική επιτροπή του άρθρου 46α, η δήλωση απορρίπτεται α
πό αυτήν ως απαράδεκτη».

3. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του Δ.Κ.Κ. αντι
καθίσταται ως εξής:

<1. Τη δέκατη πέμπτη μέρα πριν απά την ψηφοφορία η διοικητι
κή επιτροπή του άρθρου 46α ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρία
ση τους συνδυασμούς, που έχουν δηλωθεί έγκαιρα. Η διοικητική 
επιτροπή κοινοποιεί αμέσως εττο νομάρχη τις σχετικές αποφάσεις».

4. α. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του 
άρθρου 64 του Δ.Κ.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και 
περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση 
από τη διοικητική επιτροπή του άρθρου 46α.

β. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του 
άρθρου 64 του Δ.Κ.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:

•Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και 
περισσότερων συνδυασμών ενεργείται κλήρωσή από τη διοικητι
κή επιτροπή του άρθρου 46α»

5. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Δ.Κ.Κ. αντι
καθίσταται ως εξής:

«3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, η διοι
κητική επιτροπή του άρθρου 46α ενεργεί κλήρωση».

6. Οι διατάξεις του α' εδαφίου της παραγράφου 1 και του α' ε
δαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του Δ.Κ.Κ. αντικαθίστα
νται ως εξής:

«1. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί και ισοψηφή
σουν, η διοικητική επιτροπή του άρθρου 46α ενεργεί κλήρωση για 
την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού».

•2. Αν ισοψηφήσουν δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί σε κοινό
τητες, που έχουν έως πέντε χιλιάδες κατοίκους, την κλήρωση ε- 
νερνεί η διοικητική επιτροπή του άρθρου 46α».

7. Η διαταξη της παραγρ. 3 του άρθρου 67 του Δ.Κ.Κ. αντικαθί
σταται ως εξής:

«3. Στους δήμους κει στις κοινότητες που υπάρχουν περισσό
τερα απε· πέντε εκλογικά τμήματα, οι αντιπρόσωποι της δικαστι
κής αρχής στέλνουν με ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στην

αρμόδια διοικητική επιτροπή του άρθρου 46α του Δ-Κ-Κ- Αφού συ
γκεντρωθούν το στοιχεία όλων των εκλογικών τμημάτων του δή
μου ή της κοινότητας, η διοικητική επιτροπή καταρτίζει πίνακα των 
αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και εκδίδει το γενικό αποτέλε
σμα. το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο δημοτικά 
ή κοινοτικό κατάστημα της έδρας του νομού.»

6. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του Δ.Κ.Κ. αντι
καθίσταται ως έξης:

•4. Ο; εφορευτικές επιτροπές και η διοικητική επιτροπή του άρ
θρου 46ο γνωστοποιούν αμέσως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 
στο νομάρχη».

9. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρ
θρου 66 του Δ.Κ.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:

•Αν στην επαναληπτική ψηφοφορίο οι δύο αυτοί συνδυασμοί 
ισοψηφήσουν, η διοικητική επιτροπή του άρθρου 46α ενεογεί κλή
ρωση για ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού».

10. Οι διατάξεις των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 7 του 
άρθρου 6Ε του Δ.Κ.Κ. αντικαθίστανται ως εξής:

«Αν στην ψηφοφορία αυτήν ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι δή
μαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων, η διοικητική επιτοπή του άρθρου 
46ο ενεργεί κλήρωσή για την ανΰδειξη του επιτυχόντος δημάρ
χου ή προέδρου κοινότητας και του συνδυασμού του. Αν ισοψη
φήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί, η διοικητική επιτροπή 
του άρθρου 46ο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχό- 
ντος δημάρχου ή προέύρου κοινότητας και του συνδυασμού του 
και εκείνου που θο ουμμετάσχει στη δεύτερη κατανομή κατό τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 4».

11. Η διάταξη του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 
69 του Δ.Κ.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:

•Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωσή του, που επιδίδεται 
με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στη διοικητι
κή επιτροπή του άρθρου 46α την τρίτη μέρα, το αργότερο, πριν 
από την επαναληπτική ψηφοφορία».

12. Η διαταξη της παραγρ. 4 του άρθρου 69 του Δ.Κ.Κ. αντικα
θίσταται ως εξής:

•4. Η δήλωση για το νέο υποψήφιο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινό
τητας επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται, με από
δειξη. στη διοικητική επιτροπή του όρθρου 46α, τη δεύτερη μέρα 
πριν από την ψηφοφορία, το αργότερο. Η επιτροπή αυτή ανακη- 
ρύσοει το νέο υποψήφιο σε δημόσια συνεδρίαση ακόμη και την 
παραμονή της ψηφοφορίας».

12. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 70 του Δ.Κ.Κ. αντικαθίστα
ται ως εξής:

• 1. Ευθύς μετά τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής, 
ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή ένα άλλο μέλος της πα· 
ραδίδει τα πρακτικό της και τα λοιπό εκλογικά έγγραφα και τα 
δέματα των ψηφοδελτίων, τακτοποιημένα κστά συνδυασμούς και 
με τη οειρά που είναι αριθμημένα. καθώς καπους φακέλους, στη 
διοικητική επιτροπή του άρθρου 46α».

14. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 70 του Δ.Κ.Κ. αντικαθίστα
ται ως εξής:

•2. Η διοικητική επιτροπή εκθέτει τα πρακτικό της εκλογής μα
ζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων της στο καταστημα της νο
μαρχίας επί πέντε μερες και συντάσσει γιο την έκθεση αυτήν 
πρακτικό που τοιχοκολλοται επίσης έξω από το καταστημα της 
νομαρχίας. Στο διάστημά αυτή οι κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δι- 
κονομίος δυνάμενοι να ασκήσουν προσφυγή μπορούν να λάβουν 
γνώση των έγγραφων αυτών, καθώς και των λοιπών στοιχείων της 
εκλογής και να ασκήσουν προσφυγή κατά του κύρους της ενώ
πιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου».

15. Η διάταξη του α εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 
71 του Δ.Κ.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:

•·ι. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφυγών η αρ
μόδια διοικητική επιτροπή του άρθρου 46α με κατεπείγον ερώτη
μά της προς το αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο ζητεί να βεβαιωθεί 
προς αυτήν αν έχουν κατατεθεί προσφυγές ή προσφυγή. Αν λό- 
βει αρνητική βεβαίωση, επικυρώνει με απόφαση της το αποτέλε
σμα της εκλογής κα. πνοκησύσοει τον επιτυχοντο κα: τους
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επιλαχόντες συνδυασμούς, το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοι- 
vovrrac και τους τακτικούς ή αναπληρωματικούς δημοτικούς ή 
κοινοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού που εκλέγονται. Αν λά- 
ρει ή καταφατική βεβαίωση η επιτροπή αυτή διαβιβάζει αμελλητί 
rrro αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο ολόκληρο και πλήρη το φάκελ- 
λο της εκλογής, το κύρος της οποιγ -ιοεθλήθη με προσφυγή 
ή προσφυγές».

16. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του Δ.Κ.Κ. α
ντικαθίσταται ως εξής:

«Η διοικητική επιτροπή του άρθρου 46α εκθέτει την απόφαση 
στο κατάστημα της Νομαρχίας επί τρεις συνεχείς ημέρες και στέλ
νει αντίγραφό της στο Νομάρχη».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και 
κοινοτικού κώδικα (π.δ. 323/1989), δευτεροβάθμιος τοπικής αυ
τοδιοίκησής (ν. 1622/1986), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλ
λες διατάξεις

Άρθρο 1
Ρύθμιση δικονομικών θεμάτων δημοτικών κοι κοινοτικών εκλογών

1. Οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 1847/1989, κα- 
ταργούνται.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 48 του π.δ. 323/1989, καταργούνται.
3. Το πρώτο εδάφιο της nap. 4 του άρθρου 49 του π.δ. 323/1989, 

αντικαθίσταται ως εξής:
•4. Η δήλωση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από 

παραγγελία των προσώπων που την υποβάλλουν ή ενός εκλογέα 
δημότη ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδι
κείου αν πρόκειται για δήμο και στον ειρηνοδίκη αν πρόκειται γιο 
κοινότητα, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία».

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 49 του π.δ. 323/1989, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Αν δεν έχει τηρηθεί κάποια από τις διατυπώσεις ή δεν υπάρ
χει κάποια από τις προϋποθέσεις ή κάποιο από τα στοιχεία που 
προβλέπουν οι παράγραφοι 1, 2 και 3 και αυτό βεβαιωθεί από το 
δικαστήριο η δήλωση είναι απαράδεκτη».

5. Η παρι 1 του άρθρου 51 του π.δ. 323/1989, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Τη δεκάτη πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία το πρω
τοδικείο. αν πρόκειται για δήμο και το ειρηνοδικείο αν πρόκειτοι 
για κοινότητα, ανακηρύσοει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυα
σμούς που έχουν δηλωθεί έγκυρα.

Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου και ο ειρηνοδίκης κοινοποιούν 
αμέσως στο νομάρχη τις σχετικές αποφάσεις»

6. Η παρ. 3 του άρθρου 57 του π.δ. 323/1989, αντικαθίσταται ως
εξής:

«3. Οι διατάξεις του άρθρου 67 του π.δ. 265/1989. εφαρμόζονται 
αναλόνως και στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές με την επι
φύλαξη των διατάξεων της παο.2 του άρθρου 56 του παρόντος 
κώδικα».

7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 66 του π.δ 
323/1989, αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και 
περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση 
από το αρμόδιο πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο».

8. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 66 του π.δ. 
323/1989, αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση (σου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και 
περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση 
από το αρμόδιο πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο».

9. Η παρ. 3 του άρθρου 57 του π.δ. 323/1989, αντικαθίσταται ως 
εξής:

•3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρω

τοδικείο η το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση».
10. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 

2 του άρθρου 68 του π.δ. 323/1989. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί και ι^οωηφ*- 

σουν. το πρωτοδικείο η το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωσή γιο α
νάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού».

•2. Αν ισοψηφήσουν δυο ή περισσότεροι συνδυασμοί σε κοινό
τητες που έχουν έως πέντε χιλιάδες κατοίκους, την κλήρωση ε
νεργεί το ειρηνοδικείο»

11. Η παρ. 3 του άρθρου 69 του π.δ. 323/1989. αντικαθίσταται 
ως εξής:

«3. Στους δήμους και στις κοινότητες όπου υπάρχουν περισσό
τερα από πέντε εκλογικό τμήματα οι αντιπρόσωποι της δικαστι
κής αρχής στέλνουν με ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον 
πρόεδρο του πρωτοδικείου, αν πρόκειται για δήμο και στον ειρη
νοδίκη αν πρόκειται για κοινότητα. Αφού συγκεντρωθούν τα στοι
χεία όλων ίων εκλογικών τμημάτων του δήμου ή της κοινότητας, 
ο πρόεδρός του πρωτοδικείου ή ο ειοηνοδίκης καταρτίζει πίνακα 
των αποτελεσμάτων της ιυηΦΟΦορίας και βγάζει το γενικό απο
τέλεσμα. το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο δη
μοτικό ή κοιν -τικό κατάστημα της έδοας του δικαστηρίου».

12. Η παο. 4 του άρθοου 69 του π.δ. 323/1989, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«4. Οι εφορ υτικές επιτροπές και ο πρόεδρος του πρωτοδικείου 
ή ο ειρηνοδίκης γνωστοποιούν αμέσως το αποτέλεσμα της ψηφο
φορίας στο νομάρχη».

13. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 70 του π.δ. 
323/1989, αντικαθίσταται ώς~τ^ής.

■Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο αυτοί συνδυασμοί 
ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρω
ση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού»

14. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 70. α
ντικαθίσταται ως εξής:

«Αν στην ψηφοφορία αυτήν ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι δήμαρ
χοι ή πρόεδροι κοινοτήτων το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ε
νεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου ή 
προέδρου κοινότητας και του συνδυασμού του. Αν ισοωηφίσουν 
περισσότεροι από δύο συνδυασμοί το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδι
κείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρ
χου ή προέδρου κοινότητας και του συνδυασμού του και εκείνου 
που θα συμμετάσχει στη δεύτερη κατανομή κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4».

15. Tc δεύτερο εδάφιό της παρ. 1 του άρθρου 71 του π.δ. 
323/1989, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του που επιδίδεται με 
δικαστικό επιμελητή ή ποοαδίδεται με απόδειξη στον ποοεδρο του 
πρωτοδικείου ή στον ειρηνοδίκη την τρίτη ημέρα, το αργότερο, 
πριν από την επαναληπτική ψηοοφοριο».

16. Η ncp. 4 του άρθοου 7ΐ του π.δ. 323/1989, αντικαθίσταται 
ως εξής:

•4. Η δήλωση για το νέο υποψήφιο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινό
τητας επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με από
δειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου ή στον ειρηνοδίκη, τη 
δεύτερη ημέρο πριν από την νηφΟφορία το αργότερο. Το αρμό
διό δικαστήριο ανακηρύσοει το νέο υποψήφιο σε δημόσια συνε
δρίαση ακόμη και την παραμονή της ψηφοφορίας».

17. Η παο. 1 του άρθρου 72 του π.δ. 323/1969, αντικαθίσταται 
ως εξής:

■ 1. Ευθύς μετΰ τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής, 
ο Πρόεδρός της εφορευτικής επιτροπής ή ένα άλλο μέλος της πο 
ραδίδει τα πρακτικά της kci τα λοιπά εκλογικά έγγραφα και tc 
δέματσ των ψηφοδελτίων τακτοποιημένα κατά συνδυασμούς και 
με τη σειρά που είναι αριθμημενα, καθώς και τους φακέλους στον 
πρόεδρο πρωτοδικών αν πρόκειται γιο δήμο ή στον ειρηνοδίκη 
αν πρόκειται για κοινότητα».

18. Η παρ. 2 του άρθρου 72 του π.δ. 323/1989, αντικαθίσταται 
ως εξής:

•2.- Ο πρόεδρος πρωτοδικών ή ο ειοηνοδίκης, εκθέτει τα πρα-


