ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έζί τοΰ οχείίου νομού «ζερι της εκ/.ογης τών ϊημοτικών
καί κοινοτικών αρχών».
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4. Τά βασικά έζιχειρήματα τά osoijr έχουν ϊιατυζω-3ή κατά
τοΰ άμεσου συστήματος είναι ότι ζροσϊίϊεται συνή-3ως ϊΓ αυ
τού ζολιτικος καί κομματικός χαρακτήρ εις τάς ϊημοτικάς
έκλογάς, όστις ϊέν είναι ώφέλιμος εις την ϊιοίκησιν τών ϊήμων. ώς καί ότι ή ϊιά τής σχετικής ζλειοψηφίας έζιτυγχανομένη έκλογή, ϊίϊει ϊημάρχους ο! όζοίοι ζολλάκις έκζροσωζοϋν μικρόν ζοσοστον λαϊκής βουλήσεως. Υζέρ αύτοΰ ϊέ, ότι
έζιτρέζει την έκλογήν τοΰ ίημάρχου άζ' εύ-3είας άζό τον
λαόν, έξασσαλίξει στα-3εράν ϊιοίκησιν τών οργανισμών τοζικής αΰτοΪΊοικήσεως καί ζαρέχει τήν ευχέρειαν έζιλογής τών
ικανών καί καταλλήλων ζροσώζων.

ϊηκοτικά καί κοινοτικά συμβούλια. μέχρι "ήί άναϊειζεως νέων
Τά έζσ/ειρήματα καί αί έζικρίσεις ΰζέρ καί κατά τοΰ έμαιρετών αρχών.
μέσου συστήματος είναι τά άντίστροφα τών άνωτέρω σημειω"’Εζελ·3όντος ήθη τοΰ χρόνου ϊιά την ζροκήρυξ.ν ϊηαοτικών
3έντων, μέ τήν ζροσ-5ήκην τοΰ λίαν σοβαρού έζιχειρήματος.
καί κοινοτικών εκλογών, ζαρίστατα: άναγκαία -ή ψήφισις νό
ή
άλή-3ε:α τοΰ όζοί-ου κατεϊείχ-3η εις τήν ζράξιν. ότι τό έμ
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μεσον σύστημα άγει εις ά-3εμίτους συναλλαγάς μεταξύ τών
συνταχ-3ε!ς κατά την ζερίοϊον τής ϊικτατοριας Κωίις των
έκλεκτόρων ϊημοτιν.ών /.αί κοινοτικών συμβούλων, μέ άζοτέΔήμων ικαί Κοινοτήτων (Ν.Λ. 222/1973) ϊέν ζερτελαβε
λεσμα νά νο-3εύεται -εντελώς ή ϊιά τών έκλογών έκϊηλω-δεΰσα
Ντχετικάς μβ·.ϊημοτικών καί κοινοτικών άρχόνλαϊκή -3έλησις. ϊιά τής άναϊείξεως ζροσώζων ζρός τά όζοΐα
των ϊιατάαεις, ενώ τυγχρονως κατηργησε τας μέχρι τοτι
ούϊόλως ζροσέβλεψαν οί εκλογείς ώς εις ζι-3ανούς ϊημάρχους.
ίσχυούσας.
5. Διά τοΰ ζαρόντος σχείίου νόμου -Δεσζίζεται τό σύστημα
2.
Κατά την -όντας:ν τού ζροτεινομένου ήίη ζρός ψήφισιν
τής αμέσου έκλογής έζεκτεινόμενον μάλιστα καί είς τάς κοι
σχεϊίου νόμου έλήφ-3ησαν ίατικώς ύζ’ όψιν α! σχετικά* ϊιατάνότητας μη εύρε-3έντος έζαρκοΰς τίνος ϊικαιολογητικοΰ λόγου
ξεις τοΰ ζροίσχύσαντος Νομ. Δ/τος 2888/1934 «ζερι κυρω*Τ,. - Τ^
_
*.................. ^
“
- ϊιά τήν ζοοτίμησιν ϊιαφόρου έκλογικοΰ συστήματος
ζρός
ϊιενέργειαν- τών κοινοτικών έκλογώνγ άζό τοΰ ζροκρινομένου
ϊιά τάς ϊημοτικάς τοιαύτας.
3.
Τό κύριον ·3έμα τό όζοΐον άντιμετωζίσ·3η κατά την ϊια- Έζελέγπ ϊέ τό άμεσον σύστημα λόγω τών ϊυσαρέστων άναμνήσεων τάς όζοίας κατέλεΐζαν αί ϊύο τελευταΐαι έκλογαί.
τύζωσιν τοΰ ύζό κρίσιν νομοσχεϊίου, ήτο, ώς είκός ή έζιλογή
είς τάς όζοίας έφηρμόσ-3η, ώς ήϊη έσημειώ-3η, τό έμμεσον
τού εκλογικού συστήματος το όζοΐον -3ά ίσχύση ϊιά την εκλο
καί τό μικτόν σύστημα' έκλογής. καί ίνα καταστή ϊυνατή ή
γήν τών Δημάρχων καί τών Προέίρων Κοινοτήτων.
άνάίειξις, ώς ϊημοτικών καί κοινοτικών άρχόντων, ζροσώ
’Ατό τής συστάσεως τοΰ ’Ελληνικού Κράτους μέχρι τών
ζων τά όζυία ·3ά έζιλεγοΰν άζ’ εύ-3είας άζό τον λαόν, χωρίς
εκλογών τής! 5ης ’Ιουλίου 19&4, έφηρμόσ-3ηταν, ϊιαρκώς
τήν μεσολάβησιν τής -ύελήσεως άλλων, ήτις ζολλάκις ϊέν
έναλλατ-τσμιενα, τά συστήματα 'τής άμεσου καί έμμεσου έκΛοή-ής
είναι σύμφωνος μέ τήν έζι-3υμίαν τών έκλογέων. Π ρός άζοαυτών.
φυγήν ϊέ τοΰ μειονεκτήματος τής έκλογής ϊημάρχων ϊιά σχε
Κοίνεται σκότιμον εις μίαν σύντομον ιστορικήν άναϊρομήν
τικής ζλειοψηφίας μικρού ένϊεχομένως ζοσοστοϋ. άζαιτείται
νά σημειω-3ή, ότι εις τάς τρώτας ϊημοτικάς έκλογάς τοΰ
ϊιά τοΰ ζρετεινσμένου σχεϊίου νόμου ϊιά τήν έκλογήν αυτών
έλευ-3έρευ Κράτους, ϊιενεργη-3είσας τό έτος 1835,. έχρησιμοή άζόλυτος ζλειοψηφία τών έγκύρων ψηφοϊελτ'ων. ’Εάν ϊέ
ζοιή-3η τό σύστημα τής έμμεσου εκλογής, άργότερον όμως
ούϊεις το>ν υζοψηφιων συγκέντρωση τήν άζόλυτον ζλειοψημετά την Λήφισιν τοΰ Συντάγματος τοΰ 1864 ϊιά τοΰ ότοίου
φίατυ έζατ/αιλαμβά/ιεταζ ή 'έκΰυογή, μεταξύ τών ϊύο λοκάντων
κα-3ιερώ'3η γενικώς τό άμεσον σύστημα εκλογής. έξεϊό·3η ό
τάς ζλείονας ψήφους συνϊυασμών, τήν έζομένην Κυριακήν.
νόμος ^Δ' τοΰ 1864 «κερί ίημαιρεσιών», όστις ρυ-3μ?σας τά
τής εκλογής τών ϊημοτικών άρχών έζί τή βάσει τών ϊιατάΤό σύστηαα τούτο είναι κατά βάσιν τό κα-3ιερω-3έν ϊιά τοΰ
ξεων τοΰ Συντάγματος έ-3εσεν έκτοτε έν ίσχύϊ τό άμεσον σύ
Ν.Δ. 2888/54 μέ τήν ϊιαφοράν ότι αντί τής ζλειοψηφίας τών
τεσσαράκοντα εκατοστών τών έγκύρων ψηφοϊεΰ,τίων είς τήν
στημα εκλογής. Τό σύστημα τούτο ?ιετηρή-3η καί μετά την
άζάλειψιν τής σχετικής συντ/κής ϊιατάξεως κατά την άναόζοίαν ήρκείτο τούτο ϊιά τήν έκ τής ζρώτης έκλογής άνά-3εώρηοιν τοΰ 1911, ϊιά τής άζοϊοχής του, νζό τού νόμου
ϊειξιν τοΰ ϊηαάρχου, ήίη άζαιτείται ή άζόλυτος ζλειοψηφία
μέ τήν σα.έψιν ότι ή έζιλογή έϊει νά γίνη μεταξύ άζολύτοή
ΔΝΖ'/191 2 «ζερι συστάσεως ϊήμων καί κοινοτήτων». Διά
καί σχετικής ζλειοψηφίας άζοκλει&μένης
τής λεγομένης
τοΰ Ν.Δ. τής 27ης Αύγούστου 1925, έκϊο·3έντος μετά σύμ
φωνον γνωμοοοτησιν τριακονταμελοΰς κοινοί ου ψεύτικης εζιηύξηαένης ζλεισόηφίις. ϊιά τής όζοίοος ζροσϊιορέξεται κστά
τροζής τής Δ’ Συντακτικής Συνελεύσεως. έ-3εσζίσ-3η καί αύτροζον αΰ-3αιρετον το άζαιτούμενον ζρός έκλογή» ζοσοστον μέ
-3ις ή έμμεσος εκλογή, ζεριωρισ-ύείσα ϊιά τοΰ ερμηνευτικού
τήν ούχί ζειστικήν ϊικαιολογίαν ότι ή άζόλυτος ζλειοψηφία
αύτοΰ Ν.Δ. τής 13 Νοεμβρίου 1925 εις τούς μεγαλύτερους
ϊυσχερώς έζιτυγχά-υεται, ένώ η σχετική ζλειοψηφία είναι
ϊήμους τή; Χώρας καί μέ τό σύστηαα τούτο ϊ:ενηργή-3ησαν
ένϊεχομένως άνεζαρκής. Ούϊεις όμως λόγος ύφίσταται όζως
αί έκλογα> τής 25 ’Οκτωβρίου 1925. ίνα έζανέλ-3η τό άμεσον
μή άζαιτη-3ή ή άζόλυτος ζλειοψηφία. ήτις άλλως τε, κατά
σύστημα ϊιά τοΰ Ν. 3572/1928, με τό όζοΐον καί ϊιενηργή-3ητήν όλην μ.:·3όϊευσιν τοΰ Τυστήυατος τούτου, άναξητεΐται καί
σαν αί έκλογαί τής 11ης Φεβρουάριου 1934 εις τους ϊήμους.
έζιίιώκεται ϊιά τής κα-3ιερουμένης έζαναληζτικής. μεταξύ
τών ϊύο ζρώτων συνϊυασμών, έκλογής.
ένώ εις τάς κοινότητας έφηρμόσ-3η τό έμμεσον ιοιοΰτον, κατ’
αντιστροφήν τών ζροηγουμενων ΐσχυσαντων.
Αί έκλογαί τής 15ης Άζριλίου 1951 ένηργή·3ησαν με τό
έμμεσον σύοτημα, τό όζοΐον έ-3εσζ!σ-3η ϊιά τών νόμων 1454/
1950 καί 1716/1951 α! τοιχϋται τής 21 Νοεμβρίου 195-4
ϊέκα έζτά έν συνόλω τόν άρι-3μόν, τον τούς όζοίους ϊήμους καί
μέ τό άμεσον σύστημα ώς ζρός μόνους τους ϊημάρχους. ϊυνάκοινότητας ζροβλεζεται οτι -3α υζαρξουν ζλείονες τών ϊύο
μει τοΰ Ν. Δ/τος 2888/1954, αί έκλογαί τής 5ης Άζριλίου 1959 μέ τό έμμεσον σύστημα κατά τροζοζοίησιν τοΰ ανω
τέρω Ν. Δ/τος γενιμένην ϊιά τοΰ Ν. 3938/1959 καί τέλος
αί έκλογαί τής 5ης ’Ιουλίου 1964 συμφώνως ζρός τάς ίιατάξεις τοΰ Ν. 4337/64 όστις ζροέβλεψεν μικτόν σύστημα, αμέ
σου μέν έκλογής, έφ’ όσον έζετυγχά/ετο σχετική ζλειοψηφία
τεσσαράκοντα εκατοστών τουλάχιστον, εμμέσου ϊέ τοιαύτης
εις ζάσαν άλλην ζερίζτωσιν.
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' ναληπτικής εκλογής εις τάς δ.741 υπολοίπους κοινότητας
τής χωρίς. Διά τον αυτόν λόγον τής άποφυγής έπαναλήψεως
τής έκλογής εις περίπτωσιν έκπτωσεως. παραιτησεως η -3ανάτου τοΰ έκλεγέντος ώς Προέδρου τής κοινότητος καί μό
νον eta τήν zip·-τωσιν ταύτην. προεβλέφ-όη ή έμμεσος εκλογή
ώς Π ροέδρου τής κοινότητες υπό τού κοινοτικού συμβουλίου.
6. Αί έδραι .των δημοτικών
καί κοινοτικών συμβούλων
κατανέμοντα·.. μεταξύ των δύο πρωτων κατά σειράν επιτυχίας
τον: ο ατμών καί λαμβά/ει ό επιτυχών συνδυασμός τα 2/3, ό
δε έπιλαχών το 1/3 αυτών συνδιαζσμένου οΰτω τού πλειοψη
φικού συστήματος. εις τά πλεονεκτήματα τοΰ όποιου άπέβλεψε το νομοσχέδιου. μετά τής έκπροσωπήσεως τής μειοψηφίας
άποφευγομενης άμα τής κατατμήτεως τοό δημοτικού ή κοι
νοτικού συμβουλίου εις ά.·ομοιογενείς καί έτεροκλήτους όμαΪ2ί·
7. Λ&’τταε άξια! σημειώσεως διατάξεις τού νομοσχεδίου
είναι ή τού ap-Spej 18 διά τού οποίου καθορίζονται α! μή έκλογιμοτητες και τα ασυμβίβαστα χωρίς να απαιτηται δια την
ύποίολήν ΰποψηφιοτητος ή πάροδος χρόνου τίνος άπό τής απο
βολής τής "δημιουργούσης
τήν μή εκλογιμότητα ίδιότητος
μέχρι τής προκηρύξεως τών εκλογών, άλλ’ άρκούσης τής
παραιτήσεως προ τής ημέρας τής άνακηρύξει^ς των υποψη
φίων, ή τοΰ αρ·3ρου 24 διά τής όποιας όρίζετα. ό άρι·3μός
τών υποψήφιων δημοτικών καί κοινοτικών συμβούλων, ή τοΰ
άρ·3ρου 25, περί τοΰ καταρτιαμοΰ τών συνδυασμών, ή τοΰ άρ·5ρου 35 5·.’ ής επιτρέπονται πλείονες σταυροί προτιμήσεως
υπέρ τών υποψηφίων συμβούλων, καί ή τού άρ-Spoj G6 ϊιά τής
οποίας έπ^διώκεται ή διευκόλυνσις τών έπι·5υμουντων να υπο
βάλουν υποψηφιότητα εις τους, τόπίυς τής καταγωγής των,
ϊιά τής παρεχόμενης εις αύτους εύχερειας πρός μεταϊημότευσιν.
8. Τπό τοΰ σχεδίου δεν προβλέπεται ό Ψεσμός τοΰ άντιδη-μάρχου. όστις εϊς τήν πράξιν
άπεδε?χ·3η ούχί άποϊοτικός.
Ουτος ε!σαχ·5είς διά · τού Ν. 4337/1964 δέν έϊικαίωσεν τάς
προσδοκίας τοΰ νομο-όέτου καί προήλ·3ον έξ οτΰτοΰ άπογοητευτικα! περιπτώσεις άδυναμίας συνεργασίας καί συγκροόσεως
μεταξύ'δημάρχου καί άντιδημάρχου.
9. Τό σχεδιον χωρίζεται εις δεκατρία κεοάλαια καί περελαμβανει 69 αρ-$ρα, τών οποίων ο! τίτλοι διευκολύνουν τήν

τοΰ αρ-5ρου 57 τοΰ Συντάγματος.
Έν Άίήναις τή 1 Φεβρουαρίου 1975
Οί Υπουργοί
Εσωτερικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΟΤΛΟΣ

Δικαιοσύνης
Κ. ΣΤΕΦΑΧΑΚΗΣ

Οικονομικών
ΕΓΑΓΓ. ΔΕΕΑΕΤΟΓΑΟΤ

ΠΙΝΑΣ
Τών υπό κατάργησιν διατάξεων διά τοΰ Νομοσχεδίου «περί
εκλογής τών Δημοτικών καί Κοινοτικών ’Ασχών».
I. Ν.Δ. 222/73 «περί Δημοτ ικοΰ και Κοινοτικού Κωδικός».
"Ap-Spov 30.
Δημοτικαί Άρχαί.
1. Ό δήμος διοικείτα; υπό τοΰ δημοτικού συμβουλίου, τής
δημαρχικής επιτροπής καί τοΰ δημάρχου.
2. Επ: πενταμελών καί έπταμελών συμβουλίων δεν έκλέ“ρεται οημαρχική επιτροπή ό δέ δήμος διοικείτα·. ύπό τοΰ
δημοτικού συμβουλίου καί τού δημάρχου.
"Ap-Spov 32.
'

’ Άριΰμός μελών δημαρχικής επιτροπής.

Ή δημαρχική επιτροπή άποτελεϊται εκ τού δημάρχου, ώς
ρτροεδρου καί δύο μελών.

—

"Ap-Spov 33.
Διάρκεια δημοτικής κ.αί κοινοτικής περιόδου.
1. Ό δήμαρχος, ό πρόεδρος τής κοινότητες, οί δημοτικοί
καί οί κοινοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται άνά πενταετίαν.
2. Εις κοινότητας, ών οί εκλογείς μετακινούνται όμαδικώς εις διάφορα μέρη πρός παραμερισμόν ή διαχείμανσιν, ή
εκλογή τών μελών τοΰ κοινοτικού συμβουλίου ένεργείται κα-S’
ημέραν Κυριακήν, όριζομένην δι’ άποφάσεως τού νομάρχου
εντός τριμήνου προθεσμίας άπό τής κατά τήν έπιτόπιον συνή3ειαν ένάρξεως τής επανόδου εις τήν περιφέρειαν τής κοι
νότητες τών μετακινουμένων δημοτών κατοίκων αυτής. Ή
έγκατάστασις τών έκλεγομένων μελών τού κοινοτικού συμ
βουλίου γίνεται τήν δεκάτην πέμπτην ημέραν άπό τής έπικυρώσεως τού αποτελέσματος τής εκλογής, ή δε ημέρα τής λήξεως τής -ύητείας αυτών ορίζεται δι’ άποφάσεως τοΰ νομ*?χο». (
f
^
.
3. ’Εάν εις δήμον ή κοινότητα δεν έπεκυρώ·5η τελεσιδίκως
ή εκλογή μέχρι τής ημέρας έγκαταστασεώς τών δημοτικών καί
κοινοτικών αρχών, ή έγκατάστασις τών άρχών τοΰ δήμου ή
τής κοινότητες τσύτης γίνεται εντός δεκαπε v-S ημέ ρου άπό τής
έπικυρώσεως. εις ημέραν, όριζομένην υπό τού νομάρχου, ή δε
Ψητεία τών παλαιών άρχών παρατείνεται μέχρι τής έγκαταστάσεως τών νέων.
.

·____

____"Ap-Spov 34.
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Περίοδος άρχών νεοαναγνωριζομένων δήμων
καί κοινοτήτων.
1. Ή εκλογή τών άρχών δήμων καί κοινοτήτων, ά,πγνω
ριζόμενων μέχρι τέλους τοΰ μηνος Αυγούστου τοΰ τρίτου
έτους τής δημοτικής καί κοινοτικής περιόδου, ένεργείται την
πρώτην Κυριακήν μετά τήν ΙΟην ’Οκτωβρίου τοΰ έτους τούτου,
ή δε έγκατάστασις αυτών τήν Ιην ’Ιανουάριου τοΰ επομένου
έτους.
2. "Αν ή άναγνώρισις νέου δήμου ή κοινότητος συνετελέσ-3η
μετά τον μήνα Αύγουστον τοΰ τρίτου έτους τής δημοτικής ή
κοινοτικής περιόδου, α! έκ ταύτης έπερχόμεναι μεταβολαί
έπάγονται άποτελέσματα άπό τών αμέσως επομένων γενικών
δημοτικών καί κοινοτικών εκλογών. Αί διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου καί τής παρούσης εφαρμόζονται καί
έπί δήμων ή κοινοτήτων, ένουμένων κατά τάς διατάξεις τοΰ
αρ·3ρου 5 τού παρόντος.
3. Καταργουμένου δήμου ή κοινότητος κατά τάς διατάξεις
τών άρ-5ρων 2 παρ. 4. 3 παρ. 3 καί 5 παρ. 1. 2 καί 3 ή
προσαρτωμένου συνοικισμού, ουτοι υπάγονται εις τάς δηαοτικάς ή κοινοτικάς άρχάς. τοΰ δήμου ή τής κοινότητες, εις ον
προσηρτήθησαν.
'Ap-Spov 35.
’Εκλογικόν δικαίωμα.
1. Τό δικαίωμα τού έκλέγειν τάς δημοτικάς ή κοινοτικάς
άρχάς ά/ήκει εις πάντας τους δημότας τού δήμου ή τής κοι
νότητες. τους συμπληρώσαντας τό 21ον έτος τής ηλικίας των.
2. Στερούνται τού δικαιώματος τοΰ έκλέγειν:
α) Οί ένεκα καταδίκης στερη-5έντες αυτού, έν όσω διαρκεϊ ή στέρησις αύτη.
β) Οί δυνάυιει τελεσιδίκου βουλεύχατος διατελοΰντες υπό
δικοι έπί κακουργήματι.
γ) Οί δυνάμει τελεσιδίκου άποφάσεως στερηίέντες τής
έλευΨέρας διαχειρίσεως τής περιουσίας αυτών, έξαιρουμένων
τών εις κατάστασιν πτωχεΰσεως κηρυχ·5έντων.
δ' Οί Παραπεμφ-ύέντες κατά τάς διατάξεις τής στρατιω
τικής ποινικής δικονομίας ενώπιον τών άρμοδιων δικαστη
ρίων έπί λιποταξία.
ε) Οί δυνάμει ειδικών διατάξεων στερούμενοι τού δικαιώ
ματος τούτου.
"Ap-Spov 36.
"Ασκησις έκλογικού δικαιώματος.
Εις άσκησιν τού έκλογικού δικαιώματος δικαιούνται ο!
δημόται έκλογείς. οί έγγεγραμμένοι εϊς τόν έκλογικό·/ κατά
λογον τού δήμου ή τής κοινότητος.
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Άρθρον 37.
‘ Εκλογικοί ·/. ζ τ άλογο:.
0! εκλογικοί κατάλογοι. ο: ΐσ/ύοντες διά τάς βουλευτικά;
έκλογάς. ισχύουν καί διά τάς έκλογάς τών δημοτικών και
κοινοτικών αρχών.
Άρθρον 38.

'

Εκλογικοί κατάλογο’, νεοαναγνωριζομένων δήμων
καί κοινοτήτων.
1. Διά τάς πρώτας των αρχών των έκάστοτε αναγνωριζό
μενων δήμων καί κοινοτήτων, ό νομάρχης έπιμελείται τής
έκτύπώσεως ιδίων ο:’ έκαστον δήμον ή κοινότητα εκλογικών
καταλόγων, καταρτιζόμενων ύπ’ αύτού έττ> τή ράσε: τής εις
τούς. τελευταίους εκλογικούς καταλόγους σημειουμένης κα
τοικίας έκάστου έκλογέως.
2. Δύναντα: όμως αί πρώτα: έκλογαί νά ένεργηθοΰν καί
*ν*υ έκτύπώσεως ίοίων ο:' έκαστον δήμον καί κοινότητα κατάλόγων. έττ! τή ;οάσε·. τών κατά τους δήμους καί κοινότητας
ίσχυόν των. καύ ήν κατοικίαν πόλε ως ή χωρίου οί εκλογείς
είναι έγγεραμμενοι εν αΰ.τοίς.
— ^ 3. Ε?ς.__5ς_ν.εας κοινότητας, ελλείπουν οί σ.ατά_τάς_προηγουμενας παραγράφους προσωρινοί έκλογικοί κατάλογο;, επι
τρέπεται ή ούνταξις το;οότων έπί τή ράσει τών εις τους υφι
σταμένους καταλόγους τών δήμων καί κοινοτήτων, είς οΰς
ύζήγοντο αί νέα: κοινότητες, έγγραφων τών εκλογέων κατοί
'μ
κων αυτών.
4. Αί διατάξεις τών προηγουμένων ζαραγ. άφων εφαρμό
ζονται άναλόγως καί έζί ζοοσαοτήσεως συνοικισμών.
5. Τά τού καταρτισμού τών καταλόγων τούτων ορίζονται
διά προεδρικού διατάγματος.
"
Άρθρον 39.
Κατάοτισις οριστικών καταλόγων.
Τά τού καταρτισμού τών οριστικών καταλόγων τών νέων
οήμων καί κοινοτήτων ορίζονται ϊιά προεδρικού διατάγματος
Άρθρον 40.
Προσόντα έκλογιμότητος.
1. Δύναται νά έκλεγή δήμαρχος, πρόεδρος κοινότητες, δη
μοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος ό έκλογεύς. δημότης τού
ίήμου ή τής κοινότητος ό συμζληρώσας τό 2δον έτος τής
ηλικίας του.
2. Αί κατά το άρθρον 61 ζαρ. 2 τού Συντάγματος απα
γορεύσεις. ζερί μή άνακηρύζεως υποψηφίου ούϊέ εκλογής ώς
βουλευτοϋ. εφαρμόζονται καί έζί εκλογής δημοτικών καί κοι
νοτικών αρχόντων.

Άρθρον 41.
Μή εκλογιμότητες και ασυμβίβαστα.
1. Δεν δύνανται νά εκλεγούν ή διατελούν δήμαρχοι. πρόεδροι
κοινοτήτων καί δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι οΐ έμμισθοι
δηυ,όσιοι. δημοτικοί καί κοινοτικοί υπάλληλοι καί οΐ στρατιωτι
κοί εν ενεργεία. οΐ συμβολαιογράφοι, οί υποθηκοφύλακες, οί
υπάλληλο: οργανισμών ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου, τών δημοσίων επιχειρήσεων, τών επιχειρήσεων κοι
νής ωφέλειας καί οΐ τών ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών,
τά μέλη τών λιμενικών επιτροπών, τά όργανα τής αγροφυ
λακής. ώς καί οΐ ιατροί οί υπηρετούντες καθ’ οΐονδήποτε
τρόπον καί έφ’ οίαδήποτε σχίσε: δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
εις δημοσίας υπηρεσίας ή οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή νο
μικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Οί ανωτέρω μή εκλόγιμοι
καί παραιτούμενοι έστω άζό τής θέσεώς των, κατά τάς δια
τάζεις τής παραγράφου 3. δεν δύναντα: νά εκλεγούν έν ώ
δήμω ή κοινότητι υπηρέτησα’/, είμή μετά διετίαν, άφ’ ής
παρητή·5ησαν ή όζωσδήποτε άλλως επήλθαν τής υπηρεσίας.
2. Δεν δύνανταs επίσης νά εκλεγούν ή διατελούν δήμαρχοι,
πρόεδροι κοινοτήτων καί δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι,
οί Συνδεόμενοι διά παντός είδους συμβάσεως μετά τού δήμου
ή τής κοινότητος ΐδιώται, τά μέλη τής διοικήσεως, οΐ συμ. % _ * · _ -'Λ Λ
%
*

τού δήμου ή τής κοινότητος διά τοιαύτης συμβάσεως. ζλήν
αν ό δήμος ή ή κοινότης μετέχη οπωσδήποτε τής διά τής
συμβάσεως προβλεπομένης ϊπιχειρήσεως. ότε δεν ισχύει μή
έκλογιμοτης ή ασυμβίβαστον ώς προς μόνους τούς εν αυτή
αντιπροσώπους τού δήμου
ή τής κοινότητος. Κώλυμα δεν
ύφίστατα: προκειμένο» περί συμβάσεων άφορωσών εις μεμο
νωμένα έργα, προμήθειας καί μισθώσεις αξίας μέχρι 10.000
δραχμών κατ’ έτος.
3.
Ή κατά τάς προηγουμένας παραγράφους μή εκλογιμότης αίρεται διά παραιτήσεως άπό τής θέσεως προ τής ήυερας
τής άνακηρύζεως τών υποψηφίων. Η παραίτησις επιδίδεται
διά δικαστικού επιυελητού είς τον είρηνοδίκην ή τον πρόεδρον
τών πρωτοδικών ή τον νομάρχην, όστις υποβάλλει ταύτην
άυ,έσως είς τό Τπουργείον. εις ό υπάγεται ό παραιτούμενος.
Ή παραίτησις -θεωρείται γινόμενη αποδεκτή άπό τής έκδόσεώς της. Είδικαί διατάζεις νόκων. άπαγορεύουσα: τήν υπο
βολήν ή τήν αποδοχήν παραιτήσεως πολιτικών υπαλλήλων
καί στρατιωτικών ή περιορίζουσαι τό δικαίωμα τού προσώπου
ποός παραίτησιν ή τήν αρμοδιότητα τής αρχής ποός αποδο
χήν τής παραιτήσεως δεν θίγονται ύπό τών διατάξεων τής
παρούσης παραγράφου.
- 4. Δήμ ap’/oii πρόεδροι-κοινοτήτων καί- δημοτικοί .ή κοινο-.
τικοί σύμβουλοι, άποδεχόμενο: οίοδήποτε τών έν τω παρόντι
καθηκόντων ή έργων ή άποκτώντες δημοτικότητα έν άλλω
δήαω ή κοινότητι εκπίπτουν αυτοδικαίως τού αξιώματος των.
Άρθρον 42.
Συγγένεια.
1. Εις οίνους καί κοινότητας, ών ό πραγματικός πληθυ
σμός ύπερίαίνε: τούς χιλίους. δεν δυνανται να εκλεγούν η
συνυπηρετούν ώς δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι σύζυγοι ή
συγγενείς έξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι καί τού δευτέρου
βαθμού.
2. ’Εάν έξελέγησον δήμαρχος καί δ-θεοτικοί σύμβουλοι συγ
γενείς εις βαθνόν τής zap. 1 αποκλείεται ύπό τού δικάζον
ται ύπό τού δικ.άζοντος τήν έκλογήν δικαστηρίου ο σύμβουλος.
3. Έάν έξελέγησαν δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλο: συγ
γενείς είς βαθνόν τής zap. 1 αποκλείεται ύπό τού δικάζον
τας τήν εκλογήν δικαστηρίου εκείνος, ουτινος ό συνδυασμός
έλαβε τάς όλιγωτέρας ψήφους προτινήσεως. επί ίσοψηφίας δέ
συνδυασμών ό λαβών
τάς όλιγωτέρας ψήφους προτιμησεως
σύμβουλος. "Εν περιπτώσει ίσοψηφίας συνδυασμών καί συμβου
λών ένεργείτα: κλήρωσις ύπό τού αύτού δικαστηρίου, θεω
ρείται δέ έκλεγείς εκείνος, ουτινος το όνομα έζηχθη έκ τής
κλτρωτιδος.
4. Προκειμένου περί συμβούλων άνηκ,όντων εις τον αυτόν
συνδυασμόν, αποκλείεται ό λαβών τάς όλιγωτέρας ψήφους προτιμήσεως καί έν ίσοψηφία ένεργείται κλήρωσις κατα τας
διατάξεις τής προηγούμενης παραγράφου.

’Αρθρον 43.
’Οφείλεται δήμων καί κοινοτήτων.
1. Δεν δύναντα: νά διατελούν δήμαρχοι ή δημοτικοί σύμβου
λο: όφειλέτα: έξ οιασδήποτε αιτίας τού δήμου διά ποσόν άνω
τών τεσσάρων χιλιάδων ή πρόεδροι κοινοτήτων ή κοινοτικοί
σύμβουλοι όφειλέται τής κοινότητος διά ποσόν άνω τών χιλίων δραχμών.
2. ’Οφειλέτης τού δήμου ή τής κοινότητος εκλεγείς δή
μαρχος. πρόεδρος κοινότητος. δημοτικός ή κοινοτικός σύμβου
λος. ύποχρεοΰται νά έξοφλήση τήν οφειλήν του μέχρι τής
•έγκαταστάσεως τών δημοτικών καί κοινοτικών αρχών. Δή
μαρχος ή πρόεδρος κοινότητος ή δημοτικός ή κοινοτικός σύμ
βουλος. γενόμενος οφειλέτης τού δήμου ή τής κοινότητος,
ύποχρεούτα: νά έξοφλήση τήν οφειλήν του εντός διμήνου άπό
τής έκκαθαρίσεως αυτής. Παρελθούσης άπρακτου τής προ
θεσμίας ό δήμαρχος ή πρόεδρος τής κοινότητος ή δημοτικός ή
κοινοτικός σύμβουλος εκπίπτει αυτοδικαίως τού αξιώματος
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Άρδρον *44
Δικηγορική ΐϊιότης.
Δικηγόροι έκλεγέντες δήμαρχοι ή χρόεϊροι κοινοτήτων ϊέν
αποβάλλουν την δικηγορικήν^ ιδιότητα. Δεν ϊύνανται όμως
καδ' όν χρόνον κατέχουν τά' αξιώματα ταύτα νά άσκούν το
λειτούργημα τού δικηγόρου. Ό χρόνος οΰτος ύχολογίζεται ϊιά
την άχονομήν συντάξεως όχό τοό Ταμείου Συντάξεων Νομι
κών.
Άρδρον 45.
Διαχίστωσις έκχτώσεως.
Εις τάς χεριχτώσεις τών άρδρων 41 χαρ. 4, 42 χαρ. 3
καί 43. ό νομάρχης ϊιά χράξεώς του ϊιαχιστώνει την ΰχαρξιν τής μή εκλογιμότητες ή τού ασυμβιβάστου καί την άχό
τού αξιώματος έκχτωσιν.
Άρδρον 46.
Βουλευτική ΐϊιότης.
1. Τό βουλευτικόν αξίωμα είναι άσυμβίβαστον χρός τα
έργα τού δημάρχου, τού χροέϊρου κοινότητος καί τού ϊημοτικοϋ ή κοινοτικού συμβούλου.
2. Ό βουλευτής, εκλεγείς ϊήμχρχος, χρόεϊρος κοινότητος,
δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος, ΰχοχρεούται, εντός οκτώ
ημερών, άφ’ ής καταστή οριστική ή εκλογή αυτού, νά ϊηλωση εις τήν Βουλήν. έχιλογήν μεταξύ τών αξιωμάτων τούτων.
Παρελδοόσης άχράκτου' τής χροδεσμίας ταύτης, έκχίχτε·.
αΰτοϊικαίως τού Βουλευτικού άξιώματος.
Άρδρον -47.
Προεϊρικόν ϊιάταγμα χέρι χροκηρύξεως εκλογών.
ί. Ή ενέργεια ϊημοτικών καί κοινοτικών εκλογών διατάσσεται ϊιά χροεϊρικού ίιατάγματος, ϊιά τού όχοίου ορίζεται και
ή ήμερα, ώς καί ή ϊιάρκεια τής καδ’ όλον τό Κράτος συγ
χρόνου ψηφοφορίας.
_
~ - 2. Τό ϊιάταγμα ϊημοσιεύεται ϊιά τής ’Εφημερίϊος τής
Κυβερνήσεως, τριάκοντα χέντε τουλάχιστον ημέρας χρό τής
ημέρας τής ψηφοφορίας.
>
·
■
·
3. ’Αχό τής ϊημοσιεύσεως τού κ.ατά τήν χαράγρ. 1 διατάγματος, άχαγορεύονται αί χολιτικαί ϊιαϊηλώσεις καί χαρελάσεις.
Άρδρον 48.
Εκλογικά τμήματα.
Έκαστος ϊήμος ή κοινότης άχοτελεί έν ή χλείονα Ικλογικά τμήματα.
Άρδρον 49.
’Ανάλογος εφαρμογή ϊιατάξεων χερί ιέκλογής βουλευτών.
Αί χερί εκλογικών τμημάτων καί καταστημάτων ψηφοφο
ρίας διατάξεις τού χερί εκλογής βουλευτών νόμου, ισχύουν
άναλόγως καί έχί εκλογής τών ϊημοτικών καί κοινοτικών
αρχών, κ.αδ ο μέρος ϊέν άντίκεινται εις τάς ϊιατάξεις τού
χαρόντος. ·
Άρδρον 50.
ΓΤεριχτωσις μετσκινήσεως εκλογέων εις τό αΰτο μέρος.
1. Εις κοινότητας, ών οί εκλογείς μετακινούνται ομαϊικώς εις τό αυτό μέρος χρός χχρχδερισμόν ή ϊιαχείμανσιν
εκτός τής κοινότητάς των, άχιτρέχεται ή ενέργεια ψηφοφορίας
χρός εκλογήν τών συμβούλων των εις τήν χεριφέρειαν ένδα
χαραδερίζουν ή ϊιαχειμάζουν ούτοι. δι" άχοφάσεως τού νομάρ
χου. εν ή ορίζεται ό τάχος και τό κατάστημα τής ψηφοφο2. Άν ή χεριφέρεια ένδα οί εκλογείς χαραδερίζουν ή δια
χειμάζουν ύχάγεται εις άλλον νομόν, ό τόχος καί τό κχζτάστημα τής ψηφοφορίας ορίζονται ίι’ άχοφάσεως τού νομάρ
χου τού νομού τούτου τή αιτήσει τού νομάρχου τού νομού, εις
όν ύχάγεται ή κοινότης.
_ 3. Εν αμφιβολία τού νομάρχου, ότι ή κατά τάς χροηγουμενας χαραγράφους όμαϊική μετακινησις εκλογέων χρός ίια-

χείμανσιν γίνεται εις τό αΰτο μέρος, ϊύναται ουτος ϊι αχοφάσεως του νά έφαρμόση. όσον άφορά τόν χρόνον καί τον τόχον
τής ενεργεί ας τών χροσεχών εκλογών ϊιά τήν άνάϊειξιν τών
άρχών τής κοινότητος ταύτης. τάς διατάσεις ^τής χαρ. *
τού άρδρου 33 τού χαρόντος.
Ή άχόφασις αύτη έκϊίϊεται ένα τουλάχιστον μήνα χρό
τής ημέρας τής ψηφοφορίας.
Άρδρον 51.
Διενέργεια εκλογών.
Τά τής εκλογής τών ϊημοτικών καί κοινοτικών άρχών έν
γένει δέλει ορίζει είϊικός νόμος.
Άρδρον 53/
Άχοχοίησις έκλογής—Παραίτησις.
1. Ό άχοχοιούμενος τήν έκλογήν ϊήμαρχος. χρόεϊρος κοινότητος, ϊημοτικός ή . κοινοτικός σύμβουλος οφείλει νά ϊηλώση τούτο έγγράφως εις τόν νομάρχην μέχρι τής ϊεκάτης
χέμχτης ημέρας άχό τής ημέρας τής έγκαταστάσεως τών
ϊημοτικών καί κοινοτικών άρχών.
2. Ό μή άχοχοιηδείς τήν έκλογήν καί μή όμώσας τόν έν
άρδρω 52 όρκον, έντός -τής κατά τήν χροηγουμένην χαραγραφον χροδεσμίας, ίκχίχτει αΰτοϊικαίως τού άξιώματος.
3. Ή χαραίτησις τού ίημάρχου. τού χροέϊρου καί άντιχροέϊρου τής κοινότητος, τών ϊημοτικών καί κοινοτικών συμβου
λών, ΰχοβάλλεται εις τόν νομάρχην καί καδίσταται όριστική'
άχό τής άχοϊοχής αύτής ΰχό τούτου, έν χεριχτώσει ϊέ μή
άχοϊοχής μετά ϊέκα χέντε ημέρας άχό τής νέας ύχοβολής
χαραιτήσεως, έχιϊιϊομένης ϊιά δικαστικού έχιμελητού.
4. Έχί άχοχοιήσεως. χαραιτήσεως. έκχτώσεως, δανάτου
ή καδ’ οίονϊήχοτε τρόχον έξόϊου τού ίημάρχου ή χροέϊρου
τής κοινότητος, έφαρμόζονται άναλόγως αί ίσχύουσαι Διατά
ξεις χερί έκλογής ϊημοτικών καί κοινοτικών άρχών.
Άρδρον 54.
Συνέχειαι άχωλείας άξιώματος χροέϊρου κοινότητος.
Πρόείρος κοινότητος χαραιτούμενος ή στερούμενος καδ’
οίονϊήχοτε τρόχον τού άξιώματος τούτου στερείται καί τού
άξιώματος τού κοινοτικού συμβούλου.
II. Ν.Δ. 51/1974 «Περί έχαναφοράς τής νομιμότητες εις
τούς Δήμους καί Κοινότητας, άχοκαταστάσεως τών αιρετών
διοικήσεων "τούτων καί άντικαταστάσεως διατάξεων τού
Ν.Δ. 222/1973 «χερί Δημοτικού καί Κοινοτικού Κώϊ'.κος·>.
Άρδρον 1.
Άχόλύσις τών ϊιοικ.ήσεων τών δήμων καί κοινοτήτων.
1. Κηρύσσεται λήξασα ή δητεία τών κατά τήν ίημοσίευσιν
τού χαρόντος διοικήσεων τών δήμων καί κοινοτήτων τής Χώ
ρας. Οί ΰχηρετούντες Δήμαρχοι,
άναχληρωταί Δήμαρχοι,
Πρόεδροι Κοινοτήτων καί δημοτικοί καί κοινοτικοί σύμβουλοι,
άχολυονται αΰτοϊικαίως τών δεσεών των. άνευ έκδόσεως ειδι
κής διοικητικής χράξεως χερί τούτου ή οίουδήχοτε έντεύδεν
χρός άχοζημίωσιν κλχ. δικαιώματος αύτών.
2. Τά έν τή χροηγουμένη χαραγράφω βριζόμενα έχουν άχό
τής αύτής χρονολογίας έφαρμεγήν καί έχί δημάρχων άχολυδέντων μετά τήν 21 Άχριλίου 1967 ϊι" άχοφάσεως τού Ύχουργοΰ τών Εσωτερικών, καδ' ής έκκρεμεί αιτησις άκυρώσεως ένώχιον τού Συμβουλίου τής Έχικρατείας.
3. Μέχρις άναλήψεως ΰχό τών κατά τάς διατάξεις τού χά
ροντες νέων δημοτικών καί κοινοτικών άρχών τών καδ η κον
τών αύτών. ή διεξαγωγή τής ϋχηρεσίας καί. ή άντιμετώχισις
τών έχειγουσών ύχοδέσεων έκάστου δήμου ή κοινότητος ένεργείται ΰχό τήν διεύδυνσιν καί εύδύνην τού άνωτέρου κατά ραδμόν διοικητικού ΰχαλλήλου καί έχί ίσοβάδμων τού άρχαιοτέρου.
Άρδρον 2.
Άχοκατάστασις αιρετών διοικήσεων.
1.
Άχό τής ένάρξεως τής ισχύος τού χαρόντος καί ϊιά τόν
μέχρι τής. δι’ εκλογών άναδείξεως αιρετών διοικήσεων
εις -τούς δήμους καί κοινότητας τής Χώρας άχοκαδί-
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σταντζι αυτοδικαίως ·/.α! άνευ άνάγκης έκδόσεως οίασδήποτε
διοικητικής πράξεως περί σύτού α) τα τακτικά καί αναπλη
ρωματικά μέλη τών δημοτικών καί κοινοτικών συμβουλίων
τούτων, τά προελθόντα έκ τών εκλογών τής 5 Ιουλίου 1964
η μεταγενεστέρων εχοντα κατά την 20 'Απριλίου 1967 τήν
•οιότητα ταύτην καί β) οί κατά τήν αύτήν ημερομηνίαν ύπηρετούντες αιρετοί δήμαρχοι, ώς ανσπληρωτα! δήμαρχοι καί
οί πρόεδροι κοινοτήτων, ώς άντιπρόεδροι τών κοινοτικών συμίσυλίων.
2. Τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον άποκαταττάτεως έξαιροϋνται οί εκ τών ά;ωτερω ά;αδειχθέντες μετά
τήν 29 Απριλίου 1967 καί έως τής 23 ’Ιουλίου 1974 θέσιν
Ύπουργ'.ϋ. Υφυπουργού. Γενικού Γραμματεως ή Ειδικού Συμ
βούλου Υπουργείου. Λιοικητού. Προέδρου ή Γενικού Λ/ντοΰ
"Οργανισμού Κοινής "Ωφελείας ή οπωσδήποτε έξαρτωμενον
έκ τού Λημοαίου το-ιούτου. μέλους τής Λιοικήτεως ή τού Λ.Σ.
ή Ειδικού Συμβούλου τίνος τών μή ιδιωτικών ’Ανωνύμων Τρα
πεζικών Εταιρειών, ο! έκλεγέντες ή ομορισθέντες ώς μέλη
τής Συμβουλευτικής Επιτροπής, ώς καί εκείνοι έν τώ προσωπω το)ν όποιων συντρέχει τί τών εν άρθρω 41 έπ. τού Ν.Λ.
222/1973 κωλυμάτων έκλογιμότητος ή ασυμβιβάστων. εξαι
ρέσει τών υπαλλήλων δημοσίων επιχειρήσεων ή τοϊούτων κοΐ. νής ώφελείας ή τις τών έν άρθρω 102 τού αύτοΰ Ν. Δ/τος
λόγων έκπτώτεως.
3. Οί άποκαθιστάμενοι κατά τήν nap. 1 . τοϋ άρθρου τούτου
οφείλουν όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10)
ημερών άπό τής ισχύος τού παρόντος υποβάλουν άπ’ ευθείας
η μέτφ τής εγγύτερας δικαστικής ή άατυνομικής αρχής, έπί
άποοείςει. εις τόν οΐκείον Νομάρχη·; υπεύθυνον, κατά τάς
διατάξεις τού Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης τού
δηλοϋντος ή βεβαιοϋντος». δήλωσιν περί τής μή υπαγωγής
των εις τήν ώς άνω έξαιρεσιν, μή δυνάμενοι άνευ αυτής ν'
άναιλάβ.ΐΓ.τ; τήν άσκησ ν τών καθ-η/,άντων τής ιδιότητας αώτων
καί έκπίπτοντες έν παραλείψει άπό παντός δικαιώματος έκ
τοϋ νόμου τούτου. Είίτκώς οί άναπληρωτΟ»'. δήμαρχοι δεν όν αλααβά/ουν τά καθήκοντα αυτών πρό τής άναλήψεως τών κα
θηκόντων 'τού υπό τού κατά τό άρθιριον 3 όρισθησαμένου προ
σωρινού δημάρχου.
4. Δι άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Εσωτερικών, δήμαρχοι,
άναπληρωταί δημάρχου καί δημοτικοί καί κοινοτικοί σύμβουλοι
διατελέσσντες δήμαρχοι εις τον εις ον έςελέγησαν ή έτερον
δήμον, μετά τήν 20 Απριλίου 1967. έκδιδομένης μετά σύμ
φωνον γνώμη;, συνιστωμένης διά τοϋ παρόντος παρ’ έκαστη
γ*0»12?/'? Επιτροπής, άποτελουμένης α) έκ τοϋ Προέδρου

σως αρχαιότερου τών παρα τώ αυτώ Δικαστηρίου Πρωτοδικών
και γ) τού Λ/ντοϋ Εσωτερικών τής Νομαρχίας τούτης ή
τοϋ νομίμου άναπληρωτοϋ του, δύναται ν’ άποκλε:σ-3οϋν τής
άποκαταστάσεως ή άπολυ-3οϋν, έφ’ όσον ύπέίαλον ήδη τή;
κατά τήν προηγουμένην παράγραφον υπεύθυνον δήλωσιν καί
άνέλαβον τά καθήκοντα των, έάν άπό τής άνωτέρω ημερομη
νίας καί μέχρι τής 23 ’Ιουλίου 1974 έςετράπησαν εις ένεργειας καί εκδηλώσεις έπιμέμπτους. μή συμβιβαζομένας προς
την ιδιότητα τοϋ έκπροσώπου τών συμφερόντων τού δήμου.
Λιά
εφαρμογήν τής παρούσης παραγράφου τά παρά :ή
Νομαρχία ’Αττικής Διαμερίσματα νοούνται Νομοί.
Χρέη
ϊέ^μμ^έως τής Επιτροπής έκτελεί δημόσιος υπάλληλος ορι
ζόμενος παρά τοϋ οικείου Νομάρχου.
5. Η επιτροπή αΰτη έπιλαμβάνεται κατόπιν αίτήσεως τού
Νομάρχου ή παντός δημότου, ύποβαλύ.ομένης. έντός άνατρεπτ^κής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ήμερων άπό τής ισχύος

Έπιτροπής καταβάλλεται άποζημίωσις καθοριζόμενη δι’ άποφάσεως τού Υπουργού Εσωτερικών καί βαρύνουσα τον λογαγαριασμόν τον άρθρου 37 rap. 2 έδάφ. στ' τού Ν.Λ. 4260/
1962. Ή διάταξις τού άρθρου 7 rap. 2 τού Ν.Λ. 4352/
i 004 ο εν εφαρμόζεται εν προκενμένω.
Άρθρον 3.
Ανάθεσις καθηκόντων δημάρχου καί προέδρου κοινότητες.
1. Καθήκοντα δημάρχου άνατίθενται δι’ άποφάσεως τού
Υπουργού Εσωτερικών εις ϋπηρετοϋντας έν ‘τώ οίκείω Νομώ
λειτουργούς τής τακτικής καί διοικητικής δικαιοσύνης ή άν,οτέρους υπαλλήλους τού Α1 Κλάδου, άρμοδιότητος τού 'Υπουρ
γείου τών Εσωτερικών, ώς άκολούθως:
α) Εις τόν Δήμον "Αθηναίων, εις ένα τών έν ένεργεία συμ
βούλων τής Επικράτειας.
ί) Εις τόν Δήμον Πειραιώς είς ένα τών παρά τώ Έφετείω "Αθηνών Έφετών τής τακτικής δικαιοσύνης.
γ) Εις τούς λοιπούς, έκτος τού Δήμου "Αθηναίων, δήμους
έδρας Έφετείων τής τακτικής δικαιοσύνης, είς ένα τών παρά
τώ οίκείω Έφετείω ύπηρετούντων Εφετών.
δ) Είς τούς δήμους τής περιφέρειας τής τέως Διοικήσεως
Πρωτευούσης-καί τέως δήμου Θεσσαλονίκης. 4κτός τών-ώς
άνω Δήμων ’Αθηναίων, ΙΙειράιώς καί Θεσσαλονίκης, είς
Πρωτοδίκας τής τακτικής ή φορολογικής δικαιοσύνης τοϋ
αρμοδίου κατά τόποτ; Πρωτοδικείου καί κατ’ έςαίρετιν έο’
όσον κρίνεται ότι ή χρησιμοποίησις τοιούτων δι’ άπαντας τούς
δήμους τούτους θέλει δημιουργήσει δυσχερείας είς τήν ομα
λήν λειτουργίαν τοϋ οικείου
Πρωτοδικείου, είς ανώτερους
υπαλλήλους τοϋ Α1 Κλάδου, άρμοδιότητος τοϋ "Υπουργείου
’Εσωτερικών.
ε) Είς τούς λοιπούς, έκτος τών άνωτέρω. δήμους έδρας
Πρωτοδικείου, είς Πρωτοδΐκην τής τακτικής ή φορολογικής
δικαιοσύνης τοϋ άρμοδίου κατά τόπον Πρωτοδικείου.
ατ) Είς τούς έκτός έδρας Πρωτοδικείου δήμους καί γενι
κώς είς πάντα δήμον Νομού είς ον δεν ΰφίσταται Πρωτοδι
κείο·;, είς τόν έν τή έδρα αυτού υπηρετούντο: Είρη/οδτκην καί
έπί πλειόνων είς τόν άρχαιέτερον. Μή ύπηρετοϋντος τοιούτου
ή μή υφισταμένου έν τή έδρφ τοϋ Δήμου Ειρηνοδικείου, καθή
κοντα δημάρχου άνατίθενται είς τόν Είρηνοδίκην τοϋ Ειρηνο
δικείου εις τήν περιφέρειαν τοϋ όποιου υπάγεται ό δήμος. Έν
αδυναμία πληρώσεως τής θέσεως τοϋ δημάρχου κατά τ’ άνω
τέρω, όρίζεται ώς δήμαρχος υπάλληλος *τοϋ At Κλάδου άρ
μοδιότητος τοϋ Υπουργείου ’Εσωτερικών, τής οικείας Νομαρ
χίας έπί 6ψ ίαθμώ τουλάχιστον, έν έλλείψει δέ τοιούτου, έτε
ρος τών έν τή έδρα τοϋ δήμου ύπηρέτούντων δημοσίων υπαλ
λήλων τοϋ αύτοϋ. βαθμού.
2. Καθήκοντα προέδρου κοινότητος άνατίθενται δι’ άπο
φάσεως τοϋ οικείου Νομάρχου.
α) Είς κοινότητας έδρας Ειρηνοδικείου, είς τόν Ειρηνοδί
κην καί έπί πλειόνων εις τόν άρχαιότερον, μή ύπάρχοντος δέ
Είρηνοδίκου έξ οίουδήπστε λόγου, είς Ttva τών υπηρετούντο)·;
έν τή έδρα τής Κοινότητος δημοσίων έπί βαθμφ 4ω—6ο>
ύπαλ/.ήλων καί
£) είς πάσας τάς λοιπάς κοινότητας, εις τόν ά^>τερον
κατά βαθμόν τών ύπηρετούντων έν τή έδρα αυτής δημοσίο>ν
ύπαλ/.ήλων καί έν έλλείψει τοιούτων, είς έλευθερως έπιλεγομενον παρ’ αύτοϋ δημόσιον υπάλληλον, ύπηρετοϋντα είς τήν
περιφέρειαν έτέρου δήμου ή κοινότητος τοϋ Νομού.
3. Οι έκ τών άνωτέρω δικαστικών λειτουργών Σύμβουλοι
τής Επικράτειας. Έφέται καί Πρωποδίκαι υποδεικνύονται
διά τήν είς αύτούς άνάθεσιν καθηκόντων δημάρχου παρά τοϋ
'Υπουργού Δικαιοσύνης.
4. Κενουμένη ή θέσις τοϋ δημάρχου ή προέδρου κοινοτητος
έξ οίουδήποτε λόγου, πληροϋται κατά τάς διατάξεις τοϋ πα
ρόντος νόμου.
Άρθρον 4.
'
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Σύνθεσις συμβουλίων — Κλήσις αναπληρωματικών.
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Οί κατά τήν nap. 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόντος άποκαθιπτάμενοι ώς άναπληρωταί δημάρχου αιρετοί δήμαρχοι
καί οί ώς αντιπρόεδροι τοϋ κοινοτικού συμβουλίου άποκαθυσταΜ f ί r v x —/■
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νοτικοί σύμίουλot. αντιστοιχώ;. μετέχουν ώς τακτικά των
βυμβουν.ίων μέλη, ο: λαβόντες ce~ τάς όλιγωτέρας ψήεους τα
κτικοί τού εις ον ανήκε! έκαστος τούτων συνδυασμού δημοτι
κοί καί κοινοτικοί σύμβου/.οι. κα-ύίαταντα; ζρώτοι κατά σει
ράν άναζλήρωματικοί τού συνδυασμού αυτών. Μ ή ζληρουμένής ή κενουμένής έξ οίουϊήζοτε λόγου τής -ύέσεως τού άναζληρωτοϋ δημάρχου αύτη κατάργεϊται, ή δέ άναζλήρωσις τού
δημάρχου ένεργείται κατά τάς διατάσεις τού άρθρου 83 τού
Ν.Δ. 232/1973, Ό κατά ·τάς διατάσεις τού άρθρου 9 τού
Ν.Δ. 4337/1964 -ύέσμός τού άναζληρωτού δημάρχου. ώς
έτροζοζοιή-ύη ίιά τού Α.Ν. 302/1968 καταργείται. Μ ή ζληρόυμένης ή κενουμένής έσ οιουδήζοτε λόγου τής ·ύέσεως τού
άντ'ΐζ; εέδρου τού κοινοτικού συμβΰυλιυυ καύήκοντα άντιζριέδρ-ϋυ
άνατί-ύενται εις ένα των μελών τού κοινοτικού συμβουλίου, οι"
άζοράσεώς τού Νομάρχου.
2. Ερ όσον διά τού συνόλου τών κατά τάς διατάςεις τού
ίτϊρόντος αζοκα-ύιστάμενων ως άνω τακτικών δημοτικών καί
κοινοτικών συμβουλών δέν συμζληρουται ό νόμιμος άρι-ύμος
τών τακτικών μελών αυτού, καλούνται ζαρά τού Νομάρχου
ττρος κάλυψιν τών -υ'ετεων τών έλλιζόντων οί άναζλτρο,'μά
τι κοί τού υιρ’ ον έξελέγησαν ούτο: συνδυασμού, κατά σειράν
ψήρων ζροτιμήσεως. Έσαντλη-ύέντος του άρι-ύμού τών άναζληρωματικών συμβούλων συνδυασμού τινός. καλούνται, ζρός
ζληρωσιν των, τυχόν, άζομέινασών κενών ή έρεσής κενου_μενων _·ύεσίων τακτικών - συμβούλων, ζαρά τού Νομάρχου
αναζ/.ηρωματικοι έξ άλλων συνδυασμών, κατά τήν σειράν τής
εκλογικής δυνάμεως έκάστου τούτων καί τής έν τή ανακηρύσει των ως τοιούτων έν αύτώ σειράς των. ’Εάν καί δ:ά τής
κλτσεως τών άναζληρωματ;κών δεν συμζληρούτχι ό νόμιμος
αρι-ύμος ,τών τακτικών μελών τού Συμβουλίου, τούτο λειτουρ
γεί υζο ελλιζή συν·3εσιν, ερ όσον ύρίσταται ό άζαιτούμενος
διά. τον σχηματισμόν αζχ,ρτίχς · άρι-ύμος μελών, ηύσημένος
'κατά ένα ζροκειμένου ζερί 5/μελών καί 7/μελών συμβου
λίων. κατά δύο-ζροκειμένου ζερί 9/μελών καί 11/μελών,
κατά τρίίς ζροκειμένου ζερί 15/μελών, κατά τέσισχρχς ζροκειμεναυ zipt 1 ©/μελών καί κατά ζέντε εις ζάσαν άλλην ζερέίττωσιν. άλλως διορίζεται ό άζαιτούμενος ζρός έσασράλισιν τής
συν-ύεσεως ταύτης άρι-ύμος δημοτών ώς συμβούλων, δι’ άζοράσεως^τού Νομάρχου, έκδιδομένης μετά γνώμην τής έν ζαρ.
4 τού άρ-ύρου 2 τού ζαρόντος έζίτροζής.
3. Αί εξαιρέσεις τής ζαρ. 2 τού άρύρου 2 τού ζαρόντος
ισχύουν και ζροτκεεμένου ζερί τών κατά τήν ζροηγουμένην ζαρ ά
γρα per; δ ιερτζεμένων.
4. Βίς τους κατα την zap. 1 τού αρ-ύρου 2 άναζληεωτάς
οτιαόρχοο, ό δήμαρχος δύνατάι ν’ ά-;>ύέτη. δ-.’ άζοράσεώς του.
τήν άσκησι-; ώρτσμένων αρμοδιοτήτων αυτού. Ό ά-;αζλη:ωτή·ς
δη;αάρτχοει (αιρετός δήμαρχος) άνακτληροΐ τόν δήμαρχον έλλείζσντα. άζότ;τα ή κωλυόμενα;.
•5. Ο! άναζληρωταί δημάρχου (αιρετοί δήμαρχοι) δικαιοϋνται έςόδων ζαραστάσεως ίσον ζρός το ήμισυ τών καύοσιζαχένων κατά τάς διατάσεις τού άρ-ύρου 88 τού NjA. 222/
1973. Τών αύτώ·; εσόδων δικαιούνται καί οί κατά τάς διατάσεις τού αρ-3ρου 2 zap. 1 ζερ. / τού ζαρόντος άζοκαίιοταμενο: ώς άντιζρόεδροΊ τών κοινοτικών συμβουλίων.
, Άρ-5 ρ-ον 5.
'Ορκωμοσία.
1. Οί εις οΰς άνχτί-ύεντα·. ν.ζτά τόν ζαρόντα νόμον -/.ανή
κε-; τα δημάρχου ή ζρ«&έδρου κοινότητες δικαστικοί 7-ειτουργοί
ζάσης ρύσεως καί δημόσιοι 'υπάλληλοι δέν ορκίζονται. "Ωσαύ
τως δεν όρκίζσνται·. καί όσοι τών άζοκα-ύισταμένων βάσει τών
διατάσεων αυτού είχον όρν.ισύή ζρό τής 21 ’Απριλίου 1967
ώς αίρετε! τοιοΰτοι.
2. Πάντες οί λοιζοί ομνύουν ένώζιον τού Νομάρχου ή τής
ΰζ’ αυτού όρισ-ύείσης άρ-χής τόν ΰζο τών διατάσεων τού άρ
θρου 52 τού ΝΑ 222/1973 όριζόμενον όρκον.
Άρ-ύρον 6.
Αιά/υυσις συμβουλίων — Κυρώσεις.
1. Ο! κατά τάς διατάσεις τού παρόντος καλούμενοι, εις
τήν διοίκησιν τών οργανισμών τής τοζικής αύτοδιοικήσεως.

ύζοχρεούνται νά ζεροορισ-ύουν εις το ανατίνεμε/ον εις ·*υ ·ου,
εργον. απαγορευόμενης οιαστήζοτε πολιτικής ορασεως η αμ.ί
σου χτ/αμισεως εις πολιτικήν δραστηριότητα.
2. Λ/ άζοράσεώς τού "Τζουργού τών Εσωτερικών ού.ατχϊ
νά άζολυ-ύή δημοτικός σύμβουλος καί νά :: χλυ-ύή δημοτικού
συαβούλιον, εάν δέν έζιίεικνύη άροσίωσιν έν τή ασκήσει τής
έντολής του ζρός ζρ-οαγωγήν τών τοπικών συμρερόντω*;. ή
αναμιγνύεται εις ζράσεις, ή εκδηλώσεις εσερχομένάς τού κύκ/.ου της αζοστο/.ης του, ως και ενεκα αζο:ε:ειγ;χενευ :ο/.;υ
ή μεγάλης ρα-ύυμίας ή διά λόγους, σοβαρούς δημοσίας τάσεως
ή δημοσίου, δημοτικού ή κοινοτικού συμρέροντός;
3. Αι’ άζοςάσεως τού οικείου νομάρχου δύναται νά άζολυύή κοινοτικός σύμβου/.ος ή νά διαλυύή κοινοτικόν συμβού
λων διά τούς έν τή ζροηγουμένη ζαρ·αγράρω /,όγους.
4. Αί διατάσεις Τών δύο ζροηγουμένων ζαραγράρων έχουν
έραρμογήν καί έζέ δτμοτικών καί κοινοτικών συμβουλίων εις
ζέριζτώσεις άμέσου ά-;χμίσεως αύτών εις ένεργείας στρερομένας κατά τής άνεσαρτησίας καί τής άκεραιότητος τής χώ
ρας, τών έλευ-ίέρων -3ετ;χών ή τών ζολιτικών καί άτο-υικών
έλΆεριών.
yA?3pcv 7.
Άρχαί νεοαναγ-;ωρ·.σ3έ·;των δήμων καί κοινοτήτων.
1. Εις κοινότητας ά~;αγνωρισ-υ·είσας εις δήμοος μετά τήν
20.4.1967, κα-^ήκοντα μέν δημάρχου ά-;ατί·ύενται συτχρώνως
ζρός τάς διατάσεις τού άρ-ύρου 3 zap. 1 τού ζαρόντος. δημο
τικών δέ συμβούλων εις τούς κοιτά τάς τελευταίας δημοτικά;
καί κοινοτικά; έκλογάς έκλεγέντας. έραρα&ζο/ενων κατα τα
λοιζά καί έν ζροκειμένω τών διατάσεων τών άρ·ύρων 2, 4
καί 5 τού ζαρόντος.
2. "Έζί ένώσεως δήμων ή δήμων καί κοινοτήτων, ώς καί
δήμων ζροεύ.-υόντων έκ τής ένώσεως κοινοτήτων μετά Τήν
20.4.1967 καύήκοντα μέν δημάρχου άνατί-ύενται κατά τάς
διατάσεις τού άρ-ύρου 3 zap. 1 τού ζαρόντος. δημοτικών δέ
συμβούλων, εις τούς, κατά τάς τελευταίας δημοτικά; καί
κοινοτικά; έκλογάς, έκλεγέντας δημοτικούς καί κοινοτ κ,ούς
συμβούλους τών ένω-ύ'έντων όργανισχών. τούς ύζηρετοϋνταί
κατά τήν 20.4.1967, κατ’ άνια/,ογία·; τού ζλη-ύυ-χοϋ έκαστου
τούτων, δι’ άζοράσεώς τού νοτχάρχου. κατ’ έζιλογήν. ‘Έ/Αείψει τακτικών συμβούλων κα-ύήκοντα ά-;αττ·ύεντ·αι εις άνακηρυχ-ύέντας ώς άναζληρωματικούς. ΚενουΙμεναι έρεσής -ύέσεις
ζ/.ηρ'οϋντα: κατά τον αυτόν τρόζον. Κατά τά 7.ο:ζά α! διατά
σεις !τών άρ-ύρων 2, 4 καί 5 τού ζαρόντος έεαρμόζοτ;ται καί
έ·; ζρσκειμένω. Έΐς δήμους ζροεΰ.·ύό;τας έκ τής ένώσεως κοι
νοτήτων ή άναζλήρωσις τού δημάρχου ένεργείται κατά τας
διατάσεις τού άρ-ύρου 85 τού Ν.Δ. 222/1973. Ή διάτασις
τής ζαρούσης ζαραγράςου έραρμόζεται καί διά τόν Δήμον
'Αλ.ιάρτου.
3. Εις κοινότητας άναγνωρισ-ύείσας ζρό ή μετά τήν 20.4.
1967 ή έρεσής άναγνωριζομένας. έρ" όσον δεν διενεργή-ύησα-;
έκλογαί. άνατί·ύε·/τα: δι’ άζοράσεώς τού Νομάρχου, μετά γνώ
μην. τής κατά τό άρ-ύρον 2 ζαρ. 4 έζίτροζής, κα·ύήκον:α ά·;::ζροέδρου καί μελών τού κοινοτικού συμβουλίου εις κατοίκους
δημότας. Αϊ διατάσεις τών άρ-ύρων 2 καί 5 τού ζαρόντος
έραρμόζοντα: καί έν ζροκειμένω.
4.
Εις κοινότητας ζροελ-ύούσας έκ τής ένωσεως δυο η
ζλειόνων κοινοτήτων κα-ύήκοντα αντιπροέδρου και κοινοτικών
συμβούλων άνατί-ύενται, κατ" έζ:7.ογήν. δι’ άζοράσεώς τού Νο
μάρχου. μετά γνώμην, τής. κατά τό αρ·ύρο-; 2 ζαρ. 4 εζιτροτ.ής. εις έκλεγέντας κατά τάς τελευταίας κοινοτικά; έκλογ-άς
τακτικούς κοινοτικούς συμβούλους τών ένω-ύεισών κοινοτήτων
καί ύζηρετούντας τήν 20.4.1967. ’Ελλείψει τακτικών κοινο
τικών συμβούλων κα-ύήκοντα άνατί-ύενται εις άνακηρυχ-ύέντας
έΐς άν.αζληρωματικούς. Κενούμενα: έρεσής -ύέσεις ζληροϋντα:
ν.ζτά τόν αυτόν τρόζοτ;. Κατά τά λοιζά αϊ διατάσεις τών
άρ-ύρων 2, 4 καί 5 τού ζαρόντος έραρμόζονται καί έν ζροκει·
μένω.
5.
Ό άρι-ύμός τών με/.ών τών δημοτικών καί κοινοτικών
συμβουλίων εις τάς ζεριζτώσεις τών ζροηγουμένων ζαραγράρων, κα-ύορίζετα: έζί τή βάσει .τού ζ’/.η-ύυσμοϋ τού έμραινομέ-
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·,5υ είς του; δημοσιευθεντα; τίνη.ζ; των αποτελεσμάτων τή;
άπογρ αφή; τον ίτονς 1901.

Άρθρον 11.
Μέλη Δημαρχικής-Επιτροπής.

Άρθρον 8.

ί. Μέχρι τής δι εκλογών άναδείξεως νέων δημοτικών
- αρχών καθήκοντα τακτικών μελών τής δημαρχικής έπιτροζή; ανατίθενται, δι' άποφάσεως τού νομάρχου εις τούς λαβόντας τούς περισσοτέρους ψήφους προτιμήσεως δημοτικούς
1. Τά εκ δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων μέλη τών
συμβούλους τών δύο πρώτων κατά σειράν εκλογικής δυνάαδελφάτων διορίζονται ύπό τον Χο.μάρχου.-λαμίανόμενα άνά
μεως. συνδυασμών, καί κατά την σειρά-/ άνακηρύξεως ύπό
iv έξ έκαστου συνδυασμού κατά σειράν εκλογή; δυνάμεω;.
τού δικαστηρίου, εξαιρούμενων τού προέδρου και αντιπροέδρου
Έν ίσοψηφία συνδυασμών ένεργειται κλήρωσις.
τού δημοτικού συμβουλίου.
2. Τά εξ ίο ιωτών μέλη τών αδελφάτων διορίζονται δι' άπο
2. Καθήκοντα άναπληρωματικών μελών τής δημαρχικής
φάσεω; τον Νομάρχου. έφαρμοζομένων καί έν προκειμένω τών
έπιτροπής άνατίθενται δι’ άποφάσεως τού νομάρχου κατά την
διατάξεων τον άρθρΌυ δ τον παρόντος.
διαδικασία-/ τής προηγουμένης παραγράφου.
3. Ο σύνδεσμος διοικείται ύπό συμβουλίου καί έπιτροτής.
4. Το Συμβούλιο·/ συγκροτείται. άττί συνδέσμου μεν μέχρι
'Αρθρον 12.
τριών δήμων η κοινοτήτων έκ δύο αντιπροσώπων έκαστον οήΤό άρθρο-/ 31 τοΰ Ν.Α. 222/1973 αντικαθίσταται ώς
μον ή κοινότητες. επί συνδέσμου δέ πλειόνων τών τριών έξ
ακολούθως:
ενός αντιπροσώπου έκάττον τούτων. ’Αντιπρόσωποι είναι ό δή
«ί. Τό δημοτικόν συμβούλιο/ άποτελείται έξ εννέα μελών
μαρχος ή ό πρόεδρος τή; κοινότητο;. προκειμένου δέ περί συν
εις ί ήχους πληθυσμού μέχρι 4.060. ένδεκα άπό 4.001 έως
δέσμου μέχρι, τριών δήμων ή κοινοτήτων, ό έτερο; τών αντι
προσώπων έκαστον είναι δημοτικός ή κοινοτικό; σύμβουλος, . 7.000. δέ·/.α πέντε άπό -7.001 έως 20.000. δέκα έν/έα άπό
οριζόμενος ντο τον Χομάρχον.
20.001 έως 30.000. είκοσι πέντε άπό 30.001 έως 100.000
καί τριάκοντα ενός άπό 100.001 ■χαί άνω.
5. 'Πρόεδρος τον διοικητικού συμβουλίου είναι ό' δήμαρχο;
2._ Διά την έφαρμογήν·τής^ προηγουμένης παραγράφου λαμή ό πρόεδρος τής κοινότητο;- τής έδρας τον συνδέσμου. αντι
βάνεται
ΰπ’ όψιν ό.πληθυσμός, ό έμφαινόμενος εις τούς πίνα
πρόεδρος δέ ζντον ό δήμαρχος ή ό πρόεδρος “τής κοινότητο;
κας
τών
αποτελεσμάτων τής άπογραφή; τού πληθυσμού τού
τον πολυπληθέστερου οργανισμού, έξ αιρουμένου τον οργανισμού
έτους 1961».
τής έδρας.
_
^
^
Άρθρον 13.
6. Ή διοικούσα! έπιτροπή τού συνδέσμου άτοτελείται έκ τού
Μέλη αδελφάτων καί δημοτικών συμβούλων,
συνδέσμων. δήμων καί κοινοτήτων.

προέδρου καί αντιπροέδρου τού διοικητικού συμβουλίου και τού
αντιπροσώπου δήμαρχον ή προέδρου κοινότητο; τού πολυπληθέ
στερου οργανισμού. εξαιρούμενου τού τής έδρας καί τού οργα
νισμού έξ ον προέρχεται ό αντιπρόεδρος
τον σνμόονλίον.
Πρόεδρος τής διοικονσης επιτροπή; είναι ό πρόεδρος τού
σνμόονλίον. Τούτον έλλείποντα, άτόντα ή κωλνόμενον άναπληροί ό άντιττρόεδρος.
Άρθρον 9.
·
Εις τούς κατά τάς διατάζεις τών άρθρων 3 καί 7 τού πα
ρόντος άχ/.ούντας καθήκοντα δημάρχου ή προέδρου κοινότητο;,
καταβάλλονται τά τρία πέμπτα τών έζόδων παραστάσεως,
κερί ών αί διατάζεις τού άρθρου 88 τού Ν.Δ. 222/1973
αιρόμενης τής άιταγορεύσεως τού άρθρου 7 παρ. 2 τού Ν.Α.
4352/1964, ώς πρός τούς δικαστικούς λειτουργούς.
"Απόντες οί ανωτέρω δικαιούνται καί έζόδων κινήσεως
κατά τάς διατάζεις τού άρθρου 90 τού Ν.Α. 222/1973.
Άρ-3ρον 10.
Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.
1. Μέχρι τή; δι’ εκλογών άναδείξεως νέων δημοτικών
αρχών, κα·3ήκοντα προέδρου, αντιπροέδρου καί γρ2μματέω;
τον δημοτικού συμβουλίου άνατί·3ενται, αντιστοιχώ;. δι’ άποφάσεως τού Νομάρχου, εις: α) τον λαβόντα τούς περισσοτέρους
σταυρούς προτιμήσεως δημοτικόν σύμβουλον τού πλειοψηφίσαντος συνδυασμού, β) τον λαβόντα τούς περισσοτέρους σταυρούς
προτιμήσεως δημοτικόν σύμβουλον τον δευτέρου κ.ατά σειράν
εκλογικής δννάμεως συνδυασμού καί γ) τον λαβόντα τούς πε
ρισσοτέρου; σταυρούς προτιμήσεως τού τρίτον κατά σειράν
εκλογικής δννάμεως συνδυασμού.
2. ’Επί ενός συνδυασμού τά ανωτέρω αξιώματα άνατίθενται εις δημοτικούς συμβούλους κατά σειράν σταυρών προτιμή
σεως. έπί δύο δέ συνδυασμών καθήκοντα γραμματέως ανατί
θενται εις τον λαβόντα τούς περισσοτέρους μετά τον αντι
πρόεδρον σταυρούς προτιμήσεως. τού αυτού συνδυασμού.
3. Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν τά εις τάς' προηγούμενα;
παραγράφους καθήκοντα ανατίθενται υπό τού Νομάρχου κατά
την κρίσιν αΰτοϋ.
4. Κενουμένη ή θέσις τού προέδρου, αντιπροέδρου καί
γραμματέως τού δημοτικού συμβουλίου, πληρούντα: κατά τά;
δ’ατάζεις τών προηγουμένων παραγράφων τού παρόντος άρ$£0υ.

Το άρθρον 29 τοΰ Ν.Α. 222/1973 αντικαθίσταται ώς
ακολούθως:
«1. Ή κοινότης διοικείται ύπό τού κοινοτικού συμβουλίου
και τού προέδρ-ου.
.
2. Τό κοινοτικόν συμβούλιο·/ άποτελείται έκ πέντε μελών
εις κοινότητας πληθυσμού μ έχει 1.000. επτά άπό 1.001 έως
2.000. εννέα άπό 2.001 έως‘'4.000. ένδεκα άπό 4.001 έως
7.000 και δέκα πέντε εις τάς λοιπός. Εις τον ανωτέρω αρι
θμόν συμβούλων συμπεριλαμβάνεται και ό πρόεδρος.
3. Αί διατάξεις τής. παρ. 2 τού άρθρου 12 έφ-αρμόζονται
και έν προκειμένω».
Άρθρο/ 15.
Διά ΓΓ. Δ/τος, έκδιδοαένου πρΟτάσει τοΰ 'Υπουργού Έσωτερ.-κών. αίρεται πάσα περί τής έννοιας τών διατάξεων τοΰ
παρό-/τος άμφισίήτησις καί ρυθμίζεται πάσα αναγκαία διά
την εφαρμογή-/ τούτα» λεπτομέρεια.
Άρθρον 16.
Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσι-ε-ύσεώς του
διά τής Έφημερίδος τής Κυίερ·/ήσεως.

. ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τής εκλογής τών δημοτικών καί κοινοτικών αρχών.
ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΚΑΙ ΑΡΧΑΙ
ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΑΥΤΩΝ
:
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
Δημοτικοί καί κοινοτικαί άρχαί.

· -

Άρθρον 1.
Κοινοτική άρχή. ’Αριθμός μελών κοτ/οτικών συμβουλίων.
1. Ή κοινότης διοικείται ύπό τοΰ κοινοτικού συμβουλίου καί
τοΰ προέδρου.
2. Τό κοινοτικόν συμβούλιου άποτελείται έκ πέντε μελών
εις κοινότητας πληθυσμού μέχρι 1.000. έπτά άπό 1.001 έως
2.000. έννέα ιάπο 2.001 εως 4.000', ένδεκα άπό 4.001 έως
7.000 καί δέκα πέντε εις τάς λοιπός. Είς τον ανωτέρω αρι
θμόν συμβούλων συμπεριλαμβάνεται καί ό πρόεδρος.

