ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚϋΕΣΙΣ

__________

Έπί τού'σχεδίου Νόμου «περί συστάσεως έπίτροπής συνΆάξεως Δημοτικού καί Κοινοτικού Κώδικος».
Πρός την Βουλήν των 'Ελλήνων
Βάσει τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. Δ/τος 107/1946, περί διατάξεών τινων άφορωσών εις τούς δήμους καί τάς κοινότητας,
συνεκροτήθη δι’ άποφάσεως τοϋ Τπουργοϋ Εσωτερικών
’Επιτροπή προς σύνταξιν κώδικος της διεπούσης τούς οργα
νισμούς της τοπικής αύτοδιοικήσεως νομοθεσίας. Τό ύπό
τής Επιτροπής ταύτης συνταγέν σχέδιον Δημοτικού καί
Κοινοτικού Κώδικος έκυρώθη διά τοϋ άρθρου μόνου τοϋ
2888/1954 Ν. Δ/τος. Ό οΰτω συνταχθείς καί κυρωθείς
Κώδιξ κατηργήθη ύπό τοϋ Ν.Δ. 222/19/3, ήδη δέ διά
νομοσχεδίου κατατεθέντος εις την Βουλήν έπαναφέρεται
έν ίσχύϊ.
Αί έπακολουθήσασαι όμως τήν εφαρμογήν του τροποποιή
σεις καί συμπληρώσεις διά πληθύος νομοθετημάτων, κατέ
στησαν πολύπλοκον καί δύσχρηστον τήν περί δήμων καί
κοινοτήτων νομοθεσίαν. Κυριώτατα όμως, ώς έκ τής παρό
δου τοϋ χρόνου, πολλαί διατάξεις τοϋ άνωτέρω κώδικος
έχουν καταστή άνευ ούσιαστικοϋ περιεχομένου ή άνεπαρκεϊς
διά τήν έξυπηρέτησιν των σημερινών άναγκών τής τοπικής
αύτοδιοικήσεως. '
"Ενεκα τών λόγων τούτων παρίσταται ώς αναγκαία ή
σύνταξις νέου Δημοτικού καί Κοινοτικού Κώδικος, δστις θά
ρυθμίζη διά σαφών καί πλήρων διατάξεων τά τής λειτουρ
γίας τών δήμων καί κοινοτήτων, έν δψει καί τής μέχρι τοΰδε
κτηθείσης πείρας.
Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου προβλέπεται ή συγκρότησις Επιτροπής, άποτελουμένη έξ ειδικών
επιστημόνων, ήτις θά προέλθη είς τήν σύνταξιν νέου Δημο
τικού καί Κοινοτικού Κώδικος.
-Τό παρόν σχέδιον περιλαμβάνον δύο έν συνόλω άρθρα,
υποβάλλεται ύπό τήν κρίσιν τής Βουλής πρός ψήφισιν
εφ’ άπαξ κατ’ άρχήν, κατ’ άρθρον καί εις τό σύνολον, συμ
φώνους πρός τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 76 τοϋ Συντάγματος.
.

.

Έν Άθήναις τή 11 Αύγούστου 1975
Οι 'Υπουργοί

:· τ'1 Επί τών Έτωτεοικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΛΟΣ
' ■

Έπί τής Δικαιοσύνης'
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

’Επί τών Οικονομικών
ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

3. Τήν γραμματείαν τής επιτροπής αποτελούν τρεις (3)
υπάλληλοι τοϋ Υπουργείου Εσωτερικών οριζόμενοι διά τής
κατά τήν προηγουμένην παράγραφον άποφάσεως.
4. Είς τον πρόεδρον, τά μέλη καί τούς γραμματείς τής
έν παρ. 1 επιτροπής καταίάλλεται άποζημίωσις όριζομένηδιά
κοινής άποφάσεως τών Υπουργών 'Εσωτερικών καί Οικονο
μικών, μη ίσχυουσών εν προκειμένω τών διατάξεων τού άρ
θρου 7 παρ. 2 τού Ν.Δ. 4352/1964 καί άρθοου αόνου τού
Ν.Δ.176/1969.
2_4_Τ
Άρθρον 2.
Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του
διά τής Εφημερίδος τής Κυίερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 11 Αύγουστου 1975
Οί 'Υπουργοί
Επί τών Εσωτερικών
Έπί τής Δικαιοσύνης
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠ ΟΥΛΟΣ
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
Έπί τών Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Υπουργών ’Εσωτερικών καί Οικονομικών
(άρθρον 75 τοϋ ΐοχύοντος Συντάγματος)
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί συγκροτήσεως Επιτροπής
συντάξεως Δημοτικού καί Κοινοτικού Κώδικος»,______
Αί~ διατάξεις τοϋ άρθρου μόνου τοϋ σχεδίου νόμου περί
συγκροτήσεως Επιτροπής συντάξεως Δημοτικού καί Κοι
νοτικού Κώδικος συνεπάγονται μικράν έπιβάρυνσιν τοϋ κρα
τικού προϋπολογισμού διά τήν άποζημίωσιν τών μελών
καί τού γραμματέως τής Επιτροπής, μή δυναμένη έκ τών
προτέρων νά ΰπολογισθή καί μή ΰπερβαίνουσα συνολικώς
τό ποσόν τοϋ ένός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών
περίπου. Ή διά τό έτος 1975 (τετράμηνον) άναλογοϋσα
δαπάνη 140.000 δραχμών θά καλυφθή έκ τών έγγεγραμμένων πιστώσεων τοϋ προϋπολογισμού τού Υπουργείου
Εσωτερικών τρέχοντος έτους.
Έν Άθήναις τή 19 ’Ιουνίου 1975
Οί 'Υπουργοί
Έπί τών Εσωτερικών
Έπί τών Οικονομικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
Άριθ.

87/13/75

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ.
Περί συστάσεως επιτροπής συντάξεως Δημοτικού
και Κοινοτικού Κώϊικος.

Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρθρου 75 παράγρ.
1 τού Συντάγματος) έπί τοϋ σχεδίου Νόμου τού 'Υπουρ
γείου Εσωτερικών «περί συγκροτήσεως Επιτροπής
συντάξεως Δημοτικού καί Κοινοτικού Κώδικος».

Άρ-3ρον 1. .
1.
Συνιστάται παρά τφ 'Υπουργέίω ’Εσωτερικών έννεαμε- Διά τών διατάξεων τού ώς άνωτέρω σχεδίου Νόμου
συνιστάται έννεαμελής έπιτροπή συντάξεως νέου Δημοτικού
λής έπιτροπή συντάξεως νέου Δημοτικού καί Κοινοτικού Κω
καί Κοινοτικού Κώδικος, συγκροτουμένη δί’ άποφάσεως
δικός, άποτελουμένη ύπό:
τού 'Υπουργού Εσωτερικών. Τήν γραμματείαν τής Επι
α) Ενός συμβούλου ή παρέϊρου τού Συμβουλίου τής ’Επι
τροπής άποτελοϋν τρεις υπάλληλοι τοϋ 'Υπουργείου Έσώκράτειας, ύποϊεικνυομένσυ ύπό τού προέδρου τού Σώματος.
τερικών,
δριζόμενοι διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεως.
β) Δύο καθηγητών ή υφηγητών άνωτάτων σχολών,' ύποδειΕίς
τόν
πρόεδρον,
τά μέλη καί τούς γραμματείς τής Επι
κνυομένων ύπό τού οικείου πρύτανεως·
τροπής καταβάλλεται άποζημίωσις όριζομένη διά κοινής
γ) Τοϋ Δημάρχου ενός τών πολυπληθέστερων Δήμων τής
άποφάσεως τών 'Υπουργών Εσωτερικών καί Οικονομικών.
επικράτειας.
Έκ τών προτεινομένων ώς άνω διατάξεων προκαλεϊται
δ) 'Ενός εκπροσώπου τής Ένώσεως Δήμων καί Κοινοτή
δαπάνη είς βάρος τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού, μή δυνα
των, ΰποδεικνυομένου ύπό τού Διοικητικού Συμίουλίου αυτής.
μένη νά καθορισθή έκ τών προτέρων ώς έξαρτωμένη έκ
ε) Έκ δύο ειδικών έπιστημόνων έπί θεμάτων τοπικής αύτής
έκδοθησομένης κοινής 'Υπουργικής άποφάσεως καί έκ
τοδιοικήσεως καί
τού χρόνου άπασχολήσεως τής συνιστωμένης Επιτροπής.
στ) έκ δύο υπαλλήλων τού 'Υπουργείου ’Εσωτερικών έπί
Κατ’ έκτίμησιν, ή έν λόγω δαπάνη υπολογίζεται εις δραχ.
βαθμφ 1 ω ή 2ω.
1.000.000, περίπου έν συνόλω.
•2. Ή έπιτροπή συγκροτείται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουρ
Διά τό οίκον, έτος 1975 ή προκαλουμένη δαπάνη υπολο
γού ’Εσωτερικών, δημοσιευομένης διά τής ’Εφημερίδες τής
γίζεται είς δραχ. 140.000, περίπου.
Κυίερνήσεως, προεδρεύει δέ τούτης ό σύμίουλος ήπικρατείας.
Έν μη συμμετοχή συμίούλου επικράτειας, δ πρόεδρος ορίζε
Έν Άθήναις τή 11η ’Ιουνίου 1975
ται διά τής περί συγκροτήσεως τής επιτροπής άποφάσεως.
Διά τής αυτής άποφάσεως ρυθμίζεται καί π®ν θέμα άφορών'
'Ο Γενικός Διευθυντής
. ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ
.
εις τήν όργάνωσιν, τήν λειτουργίαν καί τάς εργασίας τούτης.

