
ΕΙΣΙΙΠί ΓΙΙνίΙ ΕΧΟΕΣΙΣ

Επι τοΰ σχεδίου τοΰ Νόμου «περί επαναφοράς έν ίσχίι 
διατάξεων τοΰ Λημοτικοΰ καί Κοινοτικού Κώδικο: τοΰ 
κυρωθέντο: διά τοΰ Ν.Λ. 2888 54. ώς έτροποποιήθησχν 
συνεπληρώθησχν κχί χντικχτεστάθησχν μέχρι, τη; 20η; 
Άποιλίου 1967. ώ; καί συμπληριόσεω; ένίων διχ-ά;εω·/ 
χύτου». <

Πρό; τήν Βουλή» των Ελλήνων

Ή Κυίέρ·..,σι; σύμφωνο; πρό; "ή'· όιχκηρυχθεΐσχν αρχήν 
άποκχτχστάστω; τή; 'ημοκρχτική: ομχλοτςτο; κχ’. εν τή 
έπιθυμίχ τη; ν;: χποκχτχστήση τήν εύρυθμον λειτουργίαν 
τών ’Οργανισμών Ί οπική; Λ υτοδιοικήσει»; και νά ολο
κλήρωσή οΰτω τον κύκλον των ενεργειών τη; ο'.χ την χττο- 
κχτάστχσιν τή ; νομιμότατο: εις τήν τοπικήν χύ το λ ιο ικη σιν 
προέβη, έυ συ.ενείχ πρό; τήν -κδοσιν κ:·.ι δημοσιευσιν των 
Νόμων 51 1974 «περί άποκχτχστχσεω: τή: νομιμότατο; 
εί; τήν τοττικήν χύτοδιοίκησιν κ.λττ.» κχί 8,197;) «περί 
τή: διενεργείχς των εκλογών πρό; χνάδειξιν των δημοτικών 
κχί κοινοτικών αρχών» εί: τήν σύντχτ.ν τοΰ πχροντο; σχε
δίου Νόμου διά τοΰ όττοίου έπχναφέροντχι άπχσχι χί δια
τάξει; τοΰ Λημοτικοΰ κχί Κοινοτικοΰ Κώδικο;, τοΰ κυρω- 
Ιέντο; διά τοΰ Ν.Λ. 2888, 1954, ώ; χύτχι έτροττοττοιήΟησχν 
τυνεπ/,ηρώΟησαν κχί χντικχτεστάθησχν-μέχρι τή; 20η; 
Απριλίου 1007.

Ή έπανχφορά τών διατάξεων τοΰ ανωτέρω Κινδικό; 
:κτο; τών ψυχολογικών λόγων, οϊτινε; έπέβαλον τχύτην 
πιβάλλετχι κχί έκ λόγων ούσίχς, δεδομένου ότι ττολλχι 

/.•/ελεύθεροι διά τήν τοττικήν χύτοδιοίκησιν διατάξει; είχον 
'εσπισθή διά τοΰ Ν.Λ. 222/1073, διά τοΰ όττοίου άνττκα- 
εστάθη εί; τό σύνολό·/ του ό έπχνχφερόμενο; κώδιξ κχι 
,περ κχτχργεΐτχι διά τοΰ ττχροντο;.

Λιά τοΰ ττχροντο; σχεδίου Νόμου δεν έττανχφέροντχι χί 
■ιχτάξει; τοΰ ανωτέρω Λημοτικοΰ κχί Κοινοτικοΰ Κωδικό; 
ί άνχφερόμενχι χ) εί; τά τή; εκλογή; τών δημοτικών καί 
οινοτικών αρχών, ττερί ή; (εκλογή;) διαλαμβάνει ό Νόμος 
1975, ήτοι αί διατάξεις τών άρθρων 23 εω; καί 76, 78 

ως καί 84, 86 καί 87, β) εί; τά τοΰ διορισμοΰ καί τή; έν 
ένει υπηρεσιακή; κχτχστάσεω; τών χδιχβχθμίστων ύττχλ- 
ήλων τών δήμιον κχί κοινοτήτων, ήτοι χί διχτάξει; τών 
ρθρων 101) εω; κχί 107, δεδομένου ότι χΰται περιελήφθησχν 
; τον ίσχύοντχ κώδικα ττερί κχτχστάσεω; τών δημοτικών 
χί κοινοτικών υπαλλήλων. γ) εί; τά τή; συνεργασία; δήμων 
χί κοινοτήτων διά τή; συστάσεω; κοινών τεχνικών, ύγειο- 
,μικών κ.λ.ττ. υπηρεσιών, ήτοι χί διατάξει; τοΰ άρθρου 152 
ιδομένου ότι κχί χύτχι περιελήφθησχν εί; τον ώ; άνω κώ- 
κχ, ττερί κχτχστάσεω; τών δημοτικών κχί κοινοτικών ύττχλ- 
;λων κχί δ) εί; τά τών δημοτικών κχί κοινοτικών είσττρχ- 
τόρων κχί βοηθών ταμείου, ήτοι χί διατάξει; τών άρθρων 
■9 καί 170, περιληφθεισών κχί τούτων εί; τον χύτόν ώ; 
ω κώδικα, ττερί κχτχστάσεω; τών δημοτικών κχί κοινο- 
κών υπαλλήλων. Λέν έπχνχφέρετχι, έπίσης, τό δεύτερον 
άγιον τή; ττχρ. 1 τοΰ άρθρου 127 τοΰ Λημοτικοΰ κχί Κοι- 
τικοΰ Κωδικός, όττερ — ροέβλεττε τήν άνχκοίνωσιν τών άπο- 
σεων τοΰ Νομάρχου εττί τών ττράξεων τών δημοτικών καί 
ινοτικών συμβουλίων τών υποκειμένων εί; τήν εγκρισιν 
τοΰ (έλεγχο: σκοττιμότητο;) εί; το Ίπουργεΐον Έσω- 
τικών. διότι διά τών κ ο ιν ο πο ι ο υ μ έν ι» ν άποφάσεων κατε- 

j /εΐτο άνευ λόγου ή ύττηρεσίχ.

Εκ τών έπχνχφερομένων διατάξεων, χΐτινες έ/ηρμονισθη- 
ν ττρό; τήν ίσχύουσχν νομοθεσίαν κχί τήν ύφιστχμένην

κρατικήν διάρΟρωσιν. έτροποποιηθησχν. συνεττληρώθησαν ή 
χντικχτεστάθησχν διατάζει: τών άρθεων 7. 21. 77, 93, 94, 
111. 128. 130, 132. 136.’ 146. 147.'148. 150, 159, 162, 163, 
164. 165. 166. 173. 174. 178. 183. 192, 198.202. 204, 
206. 210, 211, 212 κχί 229. διότι λόγω τή; ττχρόδου μχκροϋ 
χροντκοΰ διχστήμχτο; άττό τή; θεσττίσεω; χύτών δεν άντχ- 
πεκρίνοντο πλήρως ττρό; τά; συνεπείχ τών νέων συνθηκών 
πχρουσιχζομένας νέα; άνάγκχ; τών οργανισμών τοττική; 
χύτοδιοικήσεο/ς.

Λιά τών νέων διατάξει»·/ τών άρθρων 35 εω; κχί 43 τοΰ 
ανωτέρω σχεδίου ρυθμίζονται διάφοροι ττεριτττώσει;. αίττ/ε; 
έκρίΟησχν άνχγκχϊαι διά τήν καλυτέρχν διοίκησιν κχί διχ- 
χείρισιν τών οργανισμών τοττική; χύτοδιοικήσεω:. Έκ 
τούτων χί διατάξει; τών δύο ττρώτων άρθρων, χί άνχφερό- 
μενχι εί; τήν ονομασίαν κχί μετονομχσίχν τών οδών, πλα
τειών κχί συνοικιών τών δήμιον κχί κοινοτήτων, ώς κχί εις 
τήν μετονομχσίχν τών δήμων, κοινοτήτων, συνοικισμών κχί 
θέσει»·/ είχον ττερίληγθή εί; νομοθετήματα θεσττισθέντα ττρό 
τής 21 ’Λττριλίου 1967, ττλήν όμως ττεριελήφθησχν εις τό 
σχέδιο·/ έλαορώ; συμττεττ/.ηρωμένχι. διότι χνχφέροντχι, άηο- 
κλειστικώς, εί; θέματα διοικήσει»; τών οργανισμών τοττική; 
χύτοδιοικήσει»;. ώς τοιχΰτχ κατ’ εξοχήν ρυθμίζει ό έ—α- 
νχγερόμενο; κώδιξ.

Έκ τι»ν λοιπών διατάξει»·/ τοΰ σχεδίου άξια σημειώσεω; 
κχί ή σττουδχιοτέρχ ό/.ο/ν έξ έττόψεως ούσίχ; είναι ή διά- 
τχξις τοΰ άρθρου 44, δι’ ή; κχτχργεΐτχι ό ελεγχο; σκοττι
μότητο; τοΰ Νομάρχου έττί τών — ράξει»·/ τών δημοτικών 

, καί κοινοτικών συμβουλίων εί; είκοσι ττεριτττώσει; τή; ττερί 
δήμων καί κοινοτήτων νομοθεσίας.

Έττίση; ιδιαιτέρα; σημασία; είναι αί διατάξει; τών άρθρων 
9 κχί 1·· τοΰ ΰττό κρίσιν νομοσχεδίου, δι’ ών τροττοττυιοΰντχι 
τά άρθρα 130 κχί 132 τοΰ Λημοτικοΰ κχί Κοινοτικοΰ Κω
δικός. καθ’ άς ή έττιβολή ττοινή; αργία; ή άττολύσεω; εί; 
τούς δημοτικού; κχί κοινοτικού; άρχοντα; έττιβάλλεται εί: 
μέν τήν ττρ(»τ-ην ττερίτ:τ<»σιν μετά σύμγωνον γνούμην έττι- 
τροττής έκ τοΰ ττροέδρου τοΰ οικείου ττρωτοδικείου, ένό; 
ετέρου ττρωτοδίκού κχί τοΰ διευθυντοΰ έσωτερικών τή; Νο
μαρχίας, εί; δέ τήν δευτέραν κχτόττιν ήτιολογημένης έκθέ- 
σεω; τοΰ Νομάρχου καί"γνώμη; συμβουλίου, άττοτελουμένου 
έκ τοΰ γενικοΰ γραμματέω; τοΰ 'V—ουργείου Έσωτερικών 
καί δύο άρεοτταγιτών. ()ΰτ(» χί διατάξεις χύτχι τελοΰν έν 
αρμονία ττρό; τά; διατάξει; τοΰ καταρτιζόμενου νέου Συν
τάγματος τή·; Χώρας.

Τέλος, διά τών διατάξεων των άρθρο»·/ 46, 47 κχί 48 
τοΰ νομοσχεδίου συμττληροΰντχι χί διατάξει; τοΰ τελευταίου 
Νόμου ττερί έκλογή; τών δημοτικών κχί κοινοτικών άρχών 
(Ν. 8/1975). αί άνχφερόμενχι εί; τον τρόπον προσδιορισμού 
τοΰ αριθμού τών μελών tc»v δημοτικών κχί κοινοτικών συμ
βουλίων, εί; τήν ώραν ένάρξεω; κχί λήξεω; τή; ψηφοφο
ρία; κχί εί; τά; έφορευτικά; έπιτροπάς. δεδομέ·/ου ότι έκ 
τή; προσφάτου πείρα; κχτεδείχθη ή άνάγκη τροποποιή
σει»; των.

Τό παρόν τχίίιΟ'/. περιλαμ-όά/ον 54 έν τυνόλω άρΰρα 
υπείαλ/.ετα: ύπό τήν ν.ρίτιν τή; Βουλής πρό; ψήςιτιν εί; μίαν 
μόνον -/.ατ άρνρο·. τυζήτητιν. τυμρώνι»; πρό; τά; ΐιατάςει; 
τού άρ-ύρου 57 τοΰ Συντάγματος.

Έν ‘Ανήναι; τή 13 Αύγούττου 1975
. Ο: Υπουργοί

Επ: τών Ετωτε;:·/.ών Επι τή; Λικαιοτύνη;
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π (Π'ΛΟΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Έπί τών 0!·/.ονομ:·/.ώ·.
Ε. ΛΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ



ΤΡΟ Π Ο Π ΟΙΟ ΥΜΕΝΑΙ ΔϊΑΤΑΞΕΙΣ ΤΘΥΔΗ ΜΟΤΙΚΟΤ 
ΚλΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ' ΚΟΛΙΚΟΣ ΤΟΤ ΚΥΡΩΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΑ ΊΌΓ Ν.Λ. 2888/1054.

Άρθρον 7 παρ. 1 έδάφιον πρώτον.
Παρ’ έκάστη νομαρχία συνισταται συμβούλιον άποτε- 

λούμενον έκ τοϋ νομάρχου ω; προέδρου, τοϋ προέδρου του 
έν τή έδρα τοΰ νομού πρωτοδικείου, τού νομομηχανικοϋ 
και ένός εκπροσώπου τη; τοπική; ένώσεω; δήμων καί 
κοινοτήτων όριζομένου μετά τού άναπληρωτοϋ του υπο 
τού προέδρου τη; διοικουση; επιτροπή; τη; ενωσεως.

ΆρΟρον 21 παρ. 1 έδάφιον Θ'.
Θ) Ή κατασκευή καί συντήρησι; σφαγείων καί ζωαγορών 

καί ή ρύθμισι; τη; λειτουργία; αυτών.
Άρθρον 77.

1. Μετά την έπικύρωσιν τη; εκλογή; οΐ δημοτικοί καί 
κοινοτικοί σύμβουλοι ομνυουν ενώπιον του νομάρχου η τη; 
ύπ’ αΰτοϋ όρισθείση; άρχής, τον έ;ή; όρκον : Ορκίζομαι 
εί; το όνομα τή; 'Αγία; καί Όμοουσίου καί ’Αδιαιρέτου 
Τριάδο; καί εί; τό 'Ιερόν Εύαγγέλιον νά φυλάττω πίστιν 
εί; την Πατρίδα καί τον Συνταγματικόν Βασιλέα τών 'Ελ
λήνων, ύπακοήν, εί; τό Σύνταγμα καί τοΰ; Νόμους τοϋ Κρά
τους καί νά έκπληρώ τιμίω; _καί εύσυνειδήτω; τά καθή
κοντα μου.

2. Αλλόθρησκοι ομνύουν κατά τον τύπον τή; ίδια; αυτών 
θρησκεία;.

"ΆρΟρον 94;
1. Περί τή; συνεδρία; τοϋ κοινοτικού συμβουλίου τηρούν

ται πρακτικά καταχωριζόμενα ΰπό τοϋ γραμματέως έν ειδι
κού βιβλίω ήριθμημένω καί μονογραφημένο) ΰπό τοϋ είρη- 
νοδίκου.

Εί; τά πρακτικά καταχωρίζονται αί άποφάσει; ω; και η 
γνώμη τής μειοψηφίας. -

2. Τά πρακτικά υπογράφονται ΰπό πάντων τών μετα- 
σχόντων τή; συνεδρία; μελών. Άν τι; τών συμβούλων αρνη- 
θή νά ύπογράψη γίνεται μνεία τή; άρνήσεω; καί τοϋ λόγου 
αύτής έν τώ πρακτικώ. Ό άδικαιολογήτω; άρνηθεΐ; νά 
ύπογράψη τιμωρείται ΰπό τοϋ νομάρχου διά προστίμου 
μέχρι τριακοσίων δραχμών, έν ύποτροπή δέ διά προστίμου 
μέχρι χιλίων δραχμών.

3. Αί άποφάσει; τοϋ συμβουλίου δύνανται νά καταχω
ρίζονται κατά χρονολογικήν σειράν καί · εί; ίδιον βιβλίον.

4. ’Απόσπασμα τών πρακτικών διαλαμβάνον κεχωρισμέ- 
νω; πάσαν έκδιδομένην άπόφασιν δημοσιεύεται έντό; όκτό) 
ημερών άπό τή; συνεδρίας διά τοιχοκολλήσεως, έφ’ όσον 
ειδικός τρόπο; δημοσιεύσεως δεν ορίζεται ΰπό τοϋ νόμου 
καί υποβάλλεται μετά τοϋ αποδεικτικού δημοσιεύσεως εί; 
τον νομάρχην έντό; δεκαημέρου άπό τή; αύτή; ήμέρας.

5. ΓΙά; κάτοικο; ή φορολογούμενο; δικαιούται νά ζη- 
τήση κεκυρωμένα άντίγραφα τών πρακτικών καί αποφά
σεων.

ΆρΟρον 111.
1. Το δημοτικόν συμβούλιον συνέρχεται ΰποχρεωτικώ; 

προσκλ.ήσει τοϋ προέδρου έντό; τοϋ πρώτου πενθημέρου 
έκάστου μηνό;.

2. Τό συμβούλιον συγκαλεΐται ΰπό τοϋ προέδρου αυτού 
οσάκις ζητηθή τούτο ΰπό τής δημαρχική; έπιτροπής ή τοϋ 
δημάρχου.

3. Τό συμβούλιον συγκαλεΐται καί οσάκις ζητήση τούτο 
το έν τρίτον τούλάχιστον τοϋ νομίμου άριθμοϋ τών μελών 
αύτοϋ δι’ έγγράφου αίτήσεω; προ; τον πρόεδρον, έν ή ορί
ζεται καί ό σκοπό; τή; συνεδρίας.

4. Άν ό πρόεδρο; έντό; έξ ημερών άπό τή; κατά τά; 
παραγράφου; 2 καί 3 αίτήσεω; δεν συγκαλέση το συμβού
λιον εί; συνεδρίαν τούτο συνέρχεται τή προσκλήσει τών 
αίτησάντων.

5. Εί; τά; συνεδρίας τοϋ συμβουλίου καλείται ό δήμαρχο; 
έπί ποινή άκυρότητο; καί μετέχει τών συζητήσεων αυτού 
άνευ ιΰήφου.

Άρ-Sptv 120.
1. Τόν δήμαρχον άστατα ή κωλυόμενο·/ άναπληρδί ό ΰπ' 

αύτοϋ οριζόμενος τημοτικός σύμβουλος, έφ" ότον ή άπουαία 
ή το κώλυμα εέ'. ύπερβαίνη τον μήνα.

2. Άτόντος ή κωλυόμενου-τοΰ δημάρχου τέραν τοΰ μηνός 
ή τι·5εμένου τούτου εις αργίαν ή κινούμενης τή; νέτεως αυ
τού τόν αναπληρωτήν αύτοϋ δημοτικόν σύμβουλον όριζει ό ο- 
ύ·^?λτιϊ·

Άρ-Spov 128.
ί. Εις ας περιπτώσεις κατά τάς διατάξεις τού παρόντος 

ή άλλων νόμων απαιτείται έγκρισις. άτόφαυις ή γνώμη τού 
υπουργείου, ύπηρε-ίας αύτοϋ ή όργανιτμού έπί ΰεμάτων άφο- 
ρώντων ύπηρε-ίας ή έργα οργανισμών τοπικής αύτοδιοική- 
εεως. ή πράςις αύτη έκδίοεται εντός διμήνου τό ρραδύτερον 
άπό τής παραλαβής τών άπαιτουμένων στοιχείων. Π αρερχο- 
μένης τής προθεσμίας ταύτης απράκτου ή άπόφασις τοϋ ορ
γανισμού τοπικής αύτοϊιοικήσεως λαμόάνετα: ή ή ληφύεϊ-α 
έκτελείται καί άνευ τής ώς άνω πράςεως.

2. Αί πράξεις τών υπουργείων ή υπηρεσιών 
νισμών κοινοποιούνται εις τόν

αυτών η οργα- 
ομάρχην. όστις ά\ακοινοϊ αύ- 

άς εις τούς ένδίαφερομένους οργανισμούς.
Άρίρον 130.

2. Αί πει-λαρχικαί ποιναί επιβάλλονται δι" ήτιολογημένης 
άποφάσεω; μετά προηγουμένην απολογίαν τού εγκαλουμένου 
ή άπρακτον παρέλευσιν τής δι" έγγράφου κλήσεως τού νομάρ
χου τασσόμενης ούχί έλάσσονος τών τριών ημερών προΰε- 
συίας.

ΆρΟρον 132 παρ. 1.
1. Δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, δημοτικοί καί κοινο

τικό!^ σύμβουλοι δύνανται 3ια σοβαψούς λόγους δημοσίας" 
τάξεως ή συμφέροντος νά άπολυθοϋν τοϋ αξιώματος διά 
Βασ. Λ/τος. Τό Διάταγμα προκαλεΐται ΰπό τοΰ 'Υπουργού 
τών ’Εσωτερικών μετ’ άπόφασιν τοϋ Υπουργικού Συμ
βουλίου, έκδιδομένην κατόπιν ήτιολογημένης έκθέσεω; τοϋ 
νομάρχου καί γνώμ ; συμβουλίου άποτελουμένου έκ τοϋ 
γενικοΰ γραμματέως τοΰ Υπουργείου τών ’Εσωτερικών 
άναπληρουμένου ΰπό τοΰ γενικού διευθυντοϋ, ένό; άρεοπα- 
γίτου καί ενός νομικού συμβούλου τοϋ κράτους.

Ό άρεοπαγίτης καί ό νομικό; σύμβουλος ορίζονται ΰπό 
τών προέδρων τών οικείων σωμάτων μετά τών αναπληρωτών 
των τόν Δεκέμβριον έκάστου έτους έπί ένιαυσία θητεία 
άρχομένη την Ιην ’Ιανουάριου. Τοϋ συμβουλίου προεδρεύει 
ό γενικός γραμματεύς, καθήκοντα δέ γραμματέως έκτελεΐ 
ύπάλληλος τή; διευθύνσεω; τοπικής αύτοδιοικήσεω; ορι
ζόμενο; ΰπό τοϋ Υπουργού τών ’Εσωτερικών.

Οί αυτοί ώ; άνω αιρετοί άρχοντες δύνανται νά άπολυθοϋν 
κατά την αύτήν διαδικασίαν έφ’ όσον καταχρώμενοι τής 
ίδιότητός των ήθελον προέλθει ή κατά τάς συνεδριάσει; τοϋ 
συμβουλίου ή διά τοϋ τύπου ή διά παντός άλλου μέσου 
δυναμένου νά έ'χη δημοσίαν άπτήχησιν εί; έκδηλώσεις ή 
ένεργείας πολιτικού χαρακτήρο; άποσκοπούσα; εί; κομμα
τικήν έκμετάλλευσιν.

Αί περί κλήσεω; εί; άπολογίαν διατάξει; τή; παραγράφου 
2 τοϋ άρθρου 130 έχουν εφαρμογήν καί έν προκειμένω.

ΆρΟρον 136 παρ. 1 έδάφιον δεύτερον.
Κατά τά λοιπά έφαρμόζονται αί διατάξει; τοϋ άρθρου 

110 ή τών παρ. 4 καί 5 τοϋ άρθρου 86.
ΆρΟρον 146.

1. Δύο ή πλείονε; όμοροι δήμοι ή κοινότητες δύνανται δι’ 
άποφάσεω; λαμβανομένη; ΰφ’ έκάστου τών δημοτικών ή 
κοινοτικών συμβουλίων νά απαρτίσουν σύνδεσμον δήμων ή 
κοινοτήτων ή δήμιον καί κοινοτήτων διά τήν άπό κοινού έκ- 
τέλεσιν καί συντήρησιν έργων καί τήν παροχήν υπηρεσιών 
άναγομένων εί; τά; αρμοδιότητα; τών δήμιον καί κοινοτή
των.

2. Ή άπόφασι; τών δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων 
αναφέρει τόν σκοπόν τή; ίδρύσεω; τοϋ συνδέσμου καί τά; κατ’ 
έτος καταβλητέα; ΰφ’ έκάστου δήμου ή κοινότητο; είσφο-
?*?- , , ,

3. Δι’ άποφάσεω; λαμβανομένη; ώ; ορίζει ή παρ. 1 δύ- 
νανται τά συμβούλια, τών μετεχόντιον εί; τόν σύνδεσμον δή
μων καί κοινοτήτων νά εύρύνουν τον σκοπόν ή νά παρατεί
νουν τήν διάρκειαν τοϋ συνδέσμου πέραν τών όρων τή; συστα
τική; πράξεως.

4. Αί άποφάσει; τών δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων 
ύποβάλλονται εί; τόν νομάρχην, οστι; έλέγχων ταύτα; άπό
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άπόψεως νομιμότητας εκδίδει χπόφχσιν —ερί ίδ ρύσεως τοϋ 
συνδέσμου δημοσιευομένην διά τη: εφημεριδος τη; κυβχρ- 
νήσεως.

ΙΙεεί τη; ίδρύσεω: συνδέσμου δήμων ή κοινοτήτω/ υπκν 
γομένων εις τήν περιφέρειαν πλειόνων νομών τήν άπόφχσι- 
έκδίδει ό 'Υπουργό: των Εσωτερικών, όστι; όριζες τον νο
μάρχην εί; τήν έποπτείαν τοϋ οποίου Οά υπάγεται ό σύνδε
σμο;.

"Αρθρον 147.
1. Ό σύνδεσμος διοικεϊται ύπό συμβουλίου καί επιτροπή:.
2. Το συμβούλιου συγκροτείται επί συνδέσμου μέν μέχρι 

τριών δήμων ή κοινοτήτων έκ δύο αντιπροσώπων έκαστου 
δήμου ή κοινό τη το:, έπί συνδέσμου δε πλειονων των τριών 
έξ ενός άντιπροσώπου. ’Αντιπρόσωποι εκλέγονται διά μίαν 
διετίαν ύπο τοϋ δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μέλη αυ- 
τοϋ ή ό δήμαρχο; έν συνεχεία τής εκλογής τών προεδρείων 
των κατά τάς διατάξεις τών άρθρων S3 καί 110. Έπι συν
δέσμων συνιστωμένων κατά τήν λήξιν τοϋ πρώτου έτους τής 
δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου οί αντιπρόσωποι εκλέγονται 
εντός διμήνου άπό τής συστάσεως τοϋ συνδέσμου, ή δέ θη
τεία αυτών λήγει μετά τής δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου.

3. Το συμβούλιου συνερχόμενου έν τή έδρα τοϋ πολυπλη
θέστερου δήμου ή κοινότητος, αν δεν ώρίσθη άλλη έδρα τοϋ 
συνδέσμου, εκλέγει μεταξύ τών μελών αΰτοϋ κατά τάς δια
τάξεις τοϋ άρθρου 114 τον πρόεδρον καί αντιπρόεδρον αύτοϋ 
καί έν άκόμη μέλος ώς διοικούσαν επιτροπήν. Ή θητεία αυ
τής ακολουθεί τήν τοϋ συμβουλίου τοϋ συνδέσμου.

4. Ό πρόεδρος τοϋ συμβουλίου είναι καί πρόεδρος τής 
διοικούσης επιτροπής. Τοϋτον άπόντα ή κωλυόμενον άνα- 
πληροΐ ό αντιπρόεδρος.

“Αρθρον 148 παρ. 3
Εις τον πρόεδρον τοϋ συμβουλίου διά τάς έκτος τής έδρας 

του δι* υπηρεσίας τοϋ συνδέσμου μετακινήσεις δύνανται νά 
καταβάλλωνται οδοιπορικά έξοδα καί ημερήσια άποζημίωσις 
καθοριζόμενα δι’ άποφάσεως τοϋ συμβουλίου τοϋ συνδέσμου 
έγκρινομένης υπό τοϋ νομάρχου.

"Αρθρον 150.
1. 'Η υπηρεσία τών συνδέσμων διεξάγεται υπό υπαλλήλων 

:οϋ δήμου ή τής κοινότητος τής έδρας τοϋ συνδέσμου όρι- 
ίομένης υπό τοϋ δημάρχου ή προέδρου τής κοινότητος. Εις 
:ούς υπαλλήλους τούτους δύναται νά παρέχηται άποζημίωσις 
>Υ ύπερωριακήν έργασίαν δι’ άποφάσεως τοϋ συμβουλίου 
:οϋ συνδέσμου έγκρινομένης ύπό τοϋ νομάρχου.

2. Ή διοικούσα επιτροπή τοϋ συνδέσμου δύναται ύπαρ- 
_ούσης ανάγκης νά άναθέτη διά συμβάσεως εις πρόσωπα κε
ντημένα είδικάς γνοϋσεις τήν έκτέλεσιν ειδικής υπηρεσίας ή 
ργου έπί αποζημιώσει όριζομένη δι’ άποφάσεως τοϋ συμ- 
-ουλίου τοϋ συνδέσμου, ήτις ύπόκειται εις τήν έγκρισιν τοϋ 
ομάρχου. ς.

3. Ή διοικούσα έπιτροπή τών συνδέσμων, ών τά έκ πάσης 
ατηγορίας έσοδα είναι άνου τών 1.500.000 δραχμών καί ών 
-υμμετέχουν πλέον τών 20 κοινοτήτων δύναται, τή έγκρίσει 
οϋ νομάρχου, νά προσλαμβάνη έπί συμβάσει λογιστήν καί 
εαιτυατέχ.

Άρ-Spov 159.

4. Ό νομάρχης ίυνατα: ώετΰτως νά μειώνη ηύξημένα άϊι- 
αιολογήτως έειέα καί νά κγράφη ή μειώνη εξοία μή ίι- 
αιολογούμενα έκ τή: οικονομικής καταττάεεως του ίήμου

τής κοινότητος ή ία;αν άλογα πρός τάς προίλεπομένας

"Ap-Spov 3 παρ. 8 έϊάρ. ?* Ν.Λ. 703/70.

Προκειμενου περί πλατειών. ίν·3α προίάλ/.ονται ίημοτικά 
κοινοτικά καταττήματα χρησιμοποιούμενα ώς καφενεία 

τιατόρια. ζαχαροπλαστεία ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, ό 
-νεχόμενος χώρος τοΰ προίαλλομένου εις αύτά τοιοότου 
αραχωρείτα: εις ταϋτα. έστω καί άν ό χώρος οίτος (συνεχό- 
ενος) άποτελή προίολήν ετέρου μή ίημοτικοΰ καταστήμα- 
:ς. έκτος αν άλλως ίιέλαόεν ή σχετική μεταξύ τοΰ ίήμου 
τής κοινότητος καί τοϋ έκμεταλλευτοΰ μισ-ΰωτοΰ σύαόασις. 

"Αρθρον 162 παρ. 2
'Ο άπολονισαό: ιυ-θ’ όλων τών δίκαιο? ονττικών ύποθά/ -

νην παράγραφον πράξεως τοϋ δημοτικού συμβουλίου εις τό Ε
λεγκτικόν Συνέδριου πρός έλεγχον.

"Αρθρον 163.
Εντός μηνος άπό τής /.ήξεως τοϋ οίκον, έτους ό δήμαρχος 

έν ιδιαιτέρα συνεδρία τοϋ δημοτικοϋ συμβουλίου όριζομένη 
τρεις τουλάχιστον ημέρας πρότερον έκθέτει έν λεπτομέρεια 
τά πεπραγμένα τής δημοτικής αρχής, τά τής οικονομικής 
καταστάσεως καί έν γένει διοικήσεω: τοϋ δήμου καί τής έ- 
φαρμογή: τοϋ προκριθέντος προγράμματος δημοτικής δρά- 
σεως. 'II έκθεσις αύτη διανέμεται εις ένα έκαστον τών δημο
τικών συμβούλων. Τό δημοτικόν συμβούλιου επιφέρει τάς 
παρατηρήσεις σου.

' Η έκθεσις τοϋ δημάρχου καί άντίγραφον τοϋ πρακτικοϋ 
τοϋ συμβουλίου υποβάλλονται εις τον νομάρχην, τοϋ όποιου 
αί συστάσεις καί υποδείξεις άνακοινοϋνται έν συνεδρία τοϋ 
δημοτικοϋ συμβουλίου-.·

"Αρθρον 164.
1. ’Εντός τριών μηνών άπό τής ?.ήξεως τοϋ οίκον, έτους 

ό διευθυντής τοϋ δημοσίου ταμείου αποστέλλει εις τήν κοινό
τητα άπο/.ογιστικόν πίνακα τής διαχειρίσεώς του μετά τών 
άναλυτικών πινάκων εσόδων καί εξόδων καί τών σχετικών 
διαχειριστικών στοιχείων. Ό άπολογισμός συντάσσεται ε
νιαίος, άδιαφόρως τών κατά τήν-διάρκειαν τής χρήσεώς έπελΑι
θουσών μεταβολών έν τώ προσούπω τοϋ ταμιακοϋ υπολόγου.

Τό κοινοτικόν συμβούλιου έξετάζει τον άπολογισμόν καί 
εκφέρει τάς έπ’ αύτοϋ κρίσεις του διά πράξεως έκδιδομένης 
εντός διμήνου.

2. 'Ο άπο?.ογισμός μεθ’ όλων τών δ τκ α ι ο), ο γη τ ικ ώ ν υπο
βάλλεται εντός μηνός άπό τής έκδόσεως τής κατά τήν προη- 
γουμένην παράγραφον πράξεως τοϋκοινοτικοϋ συμβουλίου εις 
τον νομάρχην, όστις αποφασίζει έπ’ αύτοϋ.

3. Κατά τής άποφάσεως τοϋ νομάρχου επιτρέπεται εις τον 
πρόεδρον, τό κοινοτικόν συμβούλιου καί τον ΰπό?.ογον ταμίαν 
έφεσις ένώπιον τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Παρελθούσης απράκτου τής προθεσμίας τών παρ. 1 καί 
2 έφαραόζονται άναλόγως αί διατάξεις τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 
162.

"Αρθρον 165 παρ. 1.
1. Ό πρόεδρος τής Κοινότητος διά προκηρύξεώς του τοι- 

χοκολλουμένης πρό οκτώ τούλάχιστον ήμερών σJγκα?.εΐ τούς 
δημότας διά τήν τελευταίαν Κυριακήν τοϋ πρώτου άπό τής 
λήξε ως τοϋ οίκον, έτους μηνός εις (ορισμένου κατάλλη?.ον χώ
ρον καί ώραν καί ?.ογοδοτεΐ πρός αύτούς παρουσία καί τοϋ 
κοινοτικού συμβουλίου περί τών κατά τό λήξαν οικονομικόν 
έτος πεπραγμένων τής κοινοτικής αρχής έν τή διοικήσει καί 
τή διαχειρίσει τών κοινοτικών πραγμάτων, ιδία δέ περί τών 
έπιβ/.ηθέντων φόρων, τελών καί δικαιωμάτων, εισφορών καί 
προσωπικής έργασίας, τών έξ αυτών εΐσπραχθέντων έσόδων 
καί τής διαθέσεως αυτών.

2. Τό περιεχόμενον τής λογοδοσία: κανονίζει τό κοινοτι
κόν συμβούλιου έν λεπτομερεία διά προηγουμένης άποφάσεως 
αύτοϋ. ής άντίγραφον υποβάλλεται εις τόν νομάρχην.

3. "Εκαστος δημότης ή φορολογούμενος δικαιούται νά 
ύποβάλ,η εις τόν νομάρχην παρατηρήσεις έπί τής ?.ογοδοσίας.

4. Συστάσεις καί υποδείξεις τοϋ νομάρχου πρός τήν κοι
νοτικήν άρχήν άποβλέπουσαι εις τήν π/.ηρεστέραν έξυπηρέ- 
τησιν τών κοινοτικών αναγκών τοιχοκολλοϋνται εΐ; τήν Ού- 
ραν τοϋ κοινοτικού καταστήματος.

"Αρθρον 166.
1. "Αμα τή λήξει τοϋ οικονομικού έτους οί τχμίχι καταρ

τίζουν συνοτττικήν κατάστασιν τών έσόδων καί έξόδων τών 
δήμων καί κοινοτήτων τής περιφέρειας των, ήτις υποβάλλεται 
εις τό Υπουργείου τών ’Εσωτερικών.

2. Οί τχμίχι κατά τήν άπόδοσιν τοϋ λ.ογαριασμοϋ των 
καταρτίζουν ίδια δι’ έκάστην κοινότητα άπο/.ογιστικά δελ
τία.

"Αρθρον 173 παρ. 2 έδάφ. δεύτερον
Άντίγραφον τοϋ λογαριασμού υποβάλλεται εις τόν νομάρ

χην καί το * Υπουργείο ν ’Εσωτερικών.
Άρθρου 178.

1. ’Εν άρνήσει τοϋ δημάρχου ή τοϋ προέδρου κοινότητος
v4 F'/KtArrr r'/——Λ Λ.. 1- π   £ .
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μετά παρέλευσιν δέκα ήμερων άπό της εις τον δήμαρχον ή τον 
πσόεδρον τής κοινότητος εττί άποδείξει έπιδόσεως άναφοράς 
τον δικαιούχου, προσφυγή τούτου ένώπιον τοϋ νομάρχου.

2. Ό νομάρχης δ'.’ ήτ'.ολογημένης άποφάσεως έπ'.τάσσει 
τήν έκδοσιν τοϋ εντάλματος εντός ώρισμένης προθεσμίας. 
Π αεελθούσης άπρακτου της προθεσμίας έκδίδει ούτοί το έν- 
ταλαα άπ’ ευθείας καί έπιβάλλει εις τον δήμαρχον ή πρόεδρον 
—7ς κοινότατος πρόστιμο·/ μέχρι πεντακ .σίων δραχμών.

Άρθρο·/ ] S3.
1. Οι δή-ιοι καί αί κοινότητες επιτρέπεται να συνομολο

γούν δάνεια διά τήν έκτέλεσιν έργων κοινής ώφελείας.
2. Τοϋ δανείου δέον να είναι έξησφαλισμένη ή τοκοχρεω

λυτική έξόφλησις καθοριζομένων έν τή άποφάσει τοϋ δημο
τικού ή κοινοτικού συμβουλίου των προς τούτο μέσων, νά έ
χουν δέ έγκριθή κατά τάς έκάστοτε κειμένας διατάξεις υπό 
της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας τά σχέδια και οί προϋπολο- 
γισμοί των έργων διά τήν έκτέλεσιν των οποίων Οά συνομολο- 
γηθή τό δάνειον.

3. Έν τή περί συνο μολογή σε (ο ς τοϋ δανείου άποφάσει τοϋ 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δέον νά καθορίζωνται ό 
σκοπός καί οί όροι αΰτοϋ. Έν περιπτώσει ματαιώσεως τοϋ 
σκοπού τό δάνειον έπιστρέφεται εις τον δανειστήν.

• 4. ’Απαγορεύεται ή χρησιμοποίησις τοϋ δανείου διά σκο
πόν άλλον ή τον δι’ όν συνωμολογήθη. Έξαιρετικώς επιτρέ
πεται ή χρησιμοποίησις τοϋ δανείου διά τήν έκτέλεσιν άλλου 
έργου κατόπιν ήτιολογημένης άποφάσεως τοϋ δημοτικού η 
κοινοτικού συμβουλίου.

ή. Αί άποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβου
λίων περί συνομο/.ογήσεως δανείου ή χρησιμοποιήσεως συνα- 
φθέντος διά τήν έκτέλεσιν άλλου έργου ΰπόκεινται εις τήν έγ- 
κρισιν τοϋ ’Τπουργείου των Εσωτερικών.

6. Παράβασις τών διατάξεων τής παρ. 4 συνεπάγεται κατά 
τών υπευθύνων πειθαρχικήν ποινήν προστίμου μέχρι χιλίων 
δραχμών καί καταλογισμόν τοϋ δι’ άλλους σκοπούς χρησιμο- 
ποιηθέντος ποσού τοϋ δανείου εις βάρος αυτών μή δικαιουμέ- 
νων νά ζητήσουν ή συμψηφίσουν τήν έκ τής ένεργείας των ταύ- 
της ένδεχομένην ωφέλειαν τοϋ δήμου ή τής κοινότητος.

7. Αί συμβάσεις περί συνο μολογή σε ω ς δανείων προς δή
μους ή κοινότητας δεν ΰπόκεινται εις τέλη καί δικαιώματα 
ύπέσ τοίτων.

. ‘ ' Άρθρο·/ 192.
1. Οί δήμοι καί οί κοινότητες ύποχρεοϋνται νά καταρτί

σουν κτηματολόγιο'/ τών ακινήτων αυτών περιλαμβάνον και 
τά διαγράμματα τούτων.

Εις το κτηματολόγιο·/ έμφαίνεται : α) τό είδος τοϋ κτή
ματος, β) ή θέσις καί ό δήμος ή ή κοινότης εις ήν τό κτήμα 
έν δλω ή κατά τμήματα υπάγεται, γ) ή έκτασις καί τά όρια 
αυτού, δ) τό δικαίωμα . ε) ό τίτλος καί στ) ό χρόνος κτήσεως 
τοϋ δικαιώματος.

2. Τό κτηματολόγιο'/ καταρτίζεται υπό πρωτοβαθμίου 
επιτροπής συνιστωμένης κατά δήμον ή κοινότητα, έπιμελεία 
τοϋ νομάρχου.

’ Η επιτροπή αΰτη συντίθεται ώς εξής :
α) Εις τούς δήμους τών όποιων αί έδραι είναι πρωτεύουσα’, 

νομών, εξ’ ενός μέλους τοϋ δημοτικού συμβουλίου, όριζομένου 
υπό τούτου, έξ ενός υπαλλήλου τής νομαρχίας, κατά προτί- 
μησιν τοϋ τμηματάρχου τής τοπικής αΰτοδιοικήσεως καί έξ 
ενός μηχανικού ή υπομηχανικού τής τεχνικής υπηρεσίας δή
μοι·/ καί κοινοτήτων, όριζομένων υπό τοϋ νομάρχου.

β) Εις τούς λοιπούς δήμους καί κοινότητας, έκ τοϋ αρμο
δίου αγρονόμου ή τοιούτου μή ύπηρετοϋντος έκ τοϋ αρμοδίου 
διοικητοϋ αγροφυλακής, έξ ενός μέλους τοϋ οικείου δημοτι
κού ή κοινοτικού συμβουλίου, όριζομένου ύπό τούτου καί ε
νός μηχανικού ή 'υπομηχανικού ή τοπογράφου τής τεχνικής 
•υπηρεσίας δήμων καί κοινοτήτων ή ιδιώτου ή. έν ελλείψει 
τοιούτων. εμπειροτέχνου, όριζομένου ύπό τοϋ νομάρχου.

Κατ’ άμφοτέρας τάς. ώς άνω. περιπτώσεις τής έπιτρο- 
πής προεδρεύει ό έκ τών μελών αύτής κατά βαθμόν ανώτερος 
δημόσιος υπάλληλος.

3. Ό δήμος ή ή κοινότης δύναται νά άναθέση τήν κατάρ- 
τισιν τών διαγραμμάτων τών δημοτικών καί κοινοτικών κτη
μάτων δι’ άπ’ ευθείας συμφωνίας εις ιδιώτην τοπογράφον 
μηχανικόν, ή υπομηχανικόν ή εμπειροτέχνην.

Ή αμοιβή τούτων καθορίζεται δι’ άποφάσεως τοϋ δημο

τικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ,έγκρινομένης ύπό τοϋ νομάρ
χου, καταβάλλεται δέ εις τον δικαιούχον ύπό τοϋ δήμου ή τής 
κοινότητος άμα τή έκτελέσει τής όλη ς εργασίας βεβαιουμέ- 
νης ύπό τοϋ τεχνικού μέλους τής επιτροπής.

4. Κατά τών αποφάσεων τών έπιτροπών τούτων επιτρέ
πεται εις τό δημοτικόν ή κοινοτικόν συμβούλιο·/ καί εις πάντα 
δημότην ή άλλον έχοντα έννομον συμφέρον νά άσκηση προ
σφυγήν ένώπιον δευτεροβαθμίου έπιτροπής. συγκροτούμε
νης έπί τούτο/ έν τή έδρα έκαστου νομού, έκ τού Δ ντοϋ τής 
Νομαρχίας, ώς προέδρου, τοϋ προϊσταμένου τής διευθυνσεως 
γεωργίας τού νομού καί έξ ενός μηχανικού τής τεχνικής υπη
ρεσίας δήμων καί κοινοτήτων, όριζομένου ύπό τοϋ νομάρχου.

5. Καθήκοντα γραμματέως τής μεν πρωτοβαθμίου έπι
τροπής άναίτίθενται εις υπάλληλον τοϋ δήμου ή τής κοινό- 
τητος όριζόμενον ύπό τοϋ δημάρχου ή προέδρου κοινότητος, 
τής δέ δευτεροβαθμίου έπιτροπής εις 'υπάλληλον τής νομαρ
χίας, όριζόμενον ύπό τοϋ νομάρχου.

6. Έν περιπτώσει άσαφείας ή άοριστίας τών άποφάσεων 
ιδία περί τον προσδιορισμόν τών ορίων, τής έκτάσεως και 
τής Οέσεους τών εις τό κτηματολόγιο·/ περιληφθέντων" δημο
τικών ή κοινοτικών κτημάτων ώς καί έν περιπτώσει παρα- 
λείψεως έγγραφής έν αύτώ δημοτικών ή κοινοτικών κτημά
των ή καί εσφαλμένης έν αύτώ έγγραφής ιδιωτικών κτημάτων 
ώς δημοτικών ή κοινοτικών επιτρέπεται όπως αί έπιτροπαι 
προβαίνουν έπιμελεία τοϋ νομάρχου κατά τήν αυτήν διαδι
κασίαν εις.τον σαφή προσδιορισμόν, συ μ π λή ρ ω σινκ α ίδ ι ό ρ- 
Οωσιν τοϋ κτηματολογίου.

7. Αί μετά τήν κατάρτισιν τοϋ κτηματολογίου μεταβολαί 
έγγράφονται έν αύτώ έπιμελεία τοϋ δημάρχου ή προέδρου 
κοινότητος. Μεταβολαί εις τά διαγράμματα ένεργοϋνται υπο 
μηχανικού όριζομένου ύπό τοϋ νομάρχου.

8. Έκ τής νομίμου έγγραφής κτήματος εις τά κτηματολό
για τεκμαίρεται ή έπ’ αΰτοϋ νομή τοϋ δήμου ή τής κοινότη- 
τος μή έπιτρεπομένης άνταποδείξεως.

■ 9. * Η λειτουργία τών έπιτροπών, αί προσφυγαί, ή διαδι
κασία, ό τύπος τοϋ κτηματολογίου καί πάσα άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια καθορίζονται διά Η. Λ/τος.

■ 10. Δι’ άποφάσεως τοϋ νομάρχου καθορίζονται τά έξοδα 
κινήσεως τον/ προέδρων, μελών καί γραμματέων τών επιτρο
πών. άτινα βαρύνουν τούς ένδιαφερομένους δήμους και κοι
νότητας καί καταβάλλονται μόνον μετά τήν οριστικοποί
ησή/ τοϋ κτηματολογίου.

“Αρθρο·/ 202.
1. Ή έκποίησις κινητών πραγμάτων τών δήμιον και κοι

νοτήτων έπιτρέπεται κατόπιν άποφάσεως τοϋ δημοτικού η 
κοινοτικού συμβουλίου, έγκρινομένης ύπό τοϋ νομάρχου.

2. Ή έκποίησις ένεργεϊται διά δημοπρασίας. Κατ’ έςαί- 
ρεσιν προκειμένου περί έκποιήσεως κινητών πραγμάτων α
ξίας μέχρι δέκα χιλιάδων δραχμών ένεργεϊται πρόχειρος <νη- 
αοπεασία.

“Αρθρο·/ 204.
Αί άποφάσεις τοϋ δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου περί 

συμβιβασμού καί καταργήσεως δίκης, ίνα καταστούν έκτε- 
λεσταί, χρήζουν τής έγκρίσεως τού νομάρχου.

Άρθρον 200.
1. Τά δημοτικά καί κοινοτικά έργα, προμήθεια’., έργασία: 

ή μεταφοραί έκτελοϋνται διά συμβάσεως συν απτό μένης μετ' 
άποφασιν τοϋ δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καί διενέρ ■ 
γειαν δημοσίου διαγωνισμού.

2. Έξαιρετικώς δύναται νά άποφασισθή ή σΰναψις τοιού
των συμβάσεων άνευ διαγωνισμού ή ή άπ’ ευθείας έκτελεσι: 
α) έπί έργων ή πραγμάτων τών οποίων εις μόνος ύπάρχε- 
κατασκευαστής, προμηθευτής ή είσαγωγεύς. β) έπί πραγμά- 
των διατετιμημένων. έφ’όσον δεν κρίνεται δυνατή ή έπίτευξι: 
καλυτέρας τιμής διά τοϋ διαγωνισμού, γ) έπί έργων καλλι
τεχνίας. δ) αν ό διενεργηθείς διαγωνισμός ήκυρώθη λόγο, 
συμπαιγνίας ή άνκατ’ αυτόν, έπαναληφθέντα άπαξ τουλάχι
στον, δεν έγένοντο προσφοραί ή αί γενόμεναι είναι άσύμφο 
ροι, ε) αν συντρέχη ανάγκη κατεπείγούσα προερχομένη έ. 
περιστάσεων άπροόπτων. στ) αν ό δήμος ή ή κοινότης δια
θέτη άνάλογον τεχνικόν έξοπλισμόν καί έπαρκή τεχνική-
υπηρεσίαν. Ή άπόφασις τού δημοτικού ή κοινοτικού συμ 
βουλίου ύπόκειται εις τήν έγκρισιν τού νομάρ-χου.

3. *0 δήμαρχος ή ό πρόεδρος τής κοινότητος δύναται-άνε.
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δια—ουνισιχοϋ νά πεοέλθη ϊί: τήν συνομολόγησιν συμβάσεως 
ή -γ-ν ευθεία; έκτέλεσιν έργου. προμήθειας. έργασίας 
ή αϊτατοεά;. h’ όσον ή άξια έκαστου δεν υπερβαίνει το 
ποσόν των εκατόν χιλιάσουν δραχμών διά τούς δήμους Α
θηναίων. 11ειραιώς καί Θεσσαλονίκης, των πεντήκοντα χι
λιάδων δοαχαων διά τους λοιπούς δήμους και των είκοσι χι
λιάδων δραχμών διά τάς κοινότητας. Έπέκτασις έργου, 
έενασϊα: ή μεταφοράς ώς καί προμήθεια πραγμάτων όμοιας 
•ρύσεως πέραν των ορίων τούτων καί εντός τοϋ αύτοϋ οικονο
μικού έτους δεν επιτρέπεται άνευ διανουνισμοϋ.

“Λ εΟεον 210.
Επιτρέπεται ύπέρ δήμων καί κοινοτήτων αναγκαστική 

άπαλλοτρίωσις αστικών ή αγροτικών ακινήτων ή σύστασις 
επί τοιούτων κτημάτων δουλείας α) πρός διάνοιξιν, διεύρυνσιν, 
διαμόρφουσιν καί κατασκευήν δημοτικών καί κοινοτικών ο
δών. ως καί οδών συνδεουσών δήμον ή κοινότητα μετά εθνι
κής ή επαρχιακής όδοϋ καί συναφών τεχνικών έργων, β) πρός 
υδρευσιν καί έκτέλεσιν τών αναγκαίων δι’ αύτήν έργων συγ- 
κεντροϋσεους μεταφοράς, διανομής καί έξυγιάνσεως τοϋ ΰδα- 
τος, γ) πρός έκτέλεσιν έργων άρδεύσεως, άποξηράνσεους, 
αποστραγγίσεους, διευθετήσεως ρευμάτων επί σκοπώ βελτιω- 
σεως τής γεωργικής παραγωγής ήΆιανομής_τής..βελτιου- 
μένης έκτάσεως εις άκτήμονας ή στερούμενους επαρκούς 
κλήρου δημότας, δ) προς δημιουργίαν ή έπέκτασιν πλατειών, 
κήπων, αλσών, δενδροστοιχιών, αθλητικών γηπέδων καί 
άλλων κοινοχρήστων χώρων καί πρός έκτέλεσιν έργων άπο- 
στραγγίσεως, διευθετήσεως ρευμάτων, άποχετεύσεως όμ
βριων ή ακαθάρτων ύδάτων καί πανός είδους τεχνικών έρ
γων, έπί σκοπιό έςυγιάνσεως ή έξωραϊσμοϋ, ε) πρός παρ ά
γιο την ηλεκτρικής ενεργεί ας, στ) πρός λήψιν καί μεταφοράν 
άμμου, λίθων καί άλλου παρεμφερούς* υλικού δι’ έκτέλεσιν 
δημοτικών καί κοινοτικών έργων, ζ) πρός ΐδρυσιν ή έπέ- 
κτασιν νεκροταφείων, η) πρός συντήρησιν ή διαφύλαξιν άκι- 
νήτων έχόντων ιστορικήν σημασίαν καί θ) πρός κατασκευήν 
παντός δημοτικού ή κοινοτικού κτιειακού έογου ή σχολείου.

Άρθρον 211.
ί. Ή κήρυξις τής άπαλλοτριώσεως ή ή σύστασις δουλείας 

γίνεται διά πράξεως τού δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 
εγκρινομενης ύπό τού Υπουργού τών ’Εσωτερικών μετά σύμ- 
φωνον γνώμην τού νομάρχου καί τού νομομηχανικού ή τών 
νομίμων αναπληρωτών των καί γνωμοδότησιν τοϋ συμβουλίου 
δημοτικών καί κοινοτικών έργων.

ΓΙ ροκειμένης άπαλλοτριώσεους τών εδαφίων β' καί γ’ τοϋ 
άρθρου 210 προς έκδοσιν τής έγκρινούσης τήν πραξιν τοϋ 
οικείου συμβουλίου ομοίας του Ίπουργοϋ τών Έσωτεεικών 
απαιτείται σύμφωνος γνώμη έπιτροπής έκ τοϋ νομάρχου, τοϋ 
νομομηχανικού καί τοϋ προϊσταμένου τής διευθύνσεως γεωρ- 
γίαςςή τών νομίμων αναπληρωτών αυτών.

2. “Αν τό άπαλλοτριούμενον κτήμα ή δικαίωμα κεϊται έκ
τος τής διοικητικής περιφέρειας τοϋ αίτοϋντος τήν άπα/λ.ο- 
τριωσιν δήμου ή κοινότητος, ό νομάρχης γνωστοποιεί τήν 
περί άπαλλοτριώσεως πραςιν εις τό συμβούλιον τοϋ δήμου ή 
τής κοινότητος ένθα κεϊται τό άπαλλοτριωτέον κτήμα ή δι- 
καιωμα. ινα τούτο έντός μηνός γνωμοδότηση ήτιολογημέ- 
νως. ΓΙαρελΟούσης απράκτου τής προθεσμίας ταύτης ή δια
δικασία τής άπαλλοτριώσεους χωρεϊ καί άνευ τής γνωμοόοτή - 
σεους.

3. Αι διατάςεις του κώδικος περί άναγκαστικής ά 
τριιυσεως καί αί δι’ αυτών διατηρηθεϊσαι έςαιρέσεις έ 
μων καί κοινοτήτων ισχύουν καί διά τάς υπέρ αυτών 
λοτριωσεις έο’ όσον δεν θίγονται διά τοϋ παρόντοε. 

Άεθεον 212.

α/υ.ο-
πι όη- 
άπαλ-

Κυριοι ή κάτοχοι ακινήτων κτημάτων ύποχρεοϋνται νά 
άνέχωνται τήν παρά τοϋ δήμου ή τής κοινότητος ενέργειαν 
εντός τών κτημάτων των δοκιμαστικών εκσκαφών προς άνεύ- 
ρεσιν ύδατων, καλλιέργειαν ύφισταμένων πηγών ή τοποθέ- 
τησιν σωλήνων ύδρεύσεως. “Αν έκ τών ενεργειών τούτων 
προ κυφή ζημία το ποσόν τής όφειλομένης άποζημιώσεως ο
ρίζεται διά προυτοκόλλου έπιτροπής άποτελουμένης έκ τοϋ 
ειρηνοδικου, τοϋ οικονομικού έφορου καί τοϋ νομομηχανικού.

Κατα τοϋ πρωτοκόλλου χωρεϊ έντός άνατοεπτικής πεο-
Ρι—Si·,., —I____Λ....,-.. 1_! ;... ‘ -

τής κοινότητος. κοινοποιήσεους αύτοϋ προσφυγή παντός έχον- 
τος εννομον συμφέρον ένώπιον τοϋ προέδρου τοϋ πρωτοδικείου 
τής περιφέρειας τοϋ ακινήτου, όστις δικάζουν κατά τήν δια
δικασίαν τών άρθρουν 63'* καί 636 τής πολιτικής δικονομία: 
εκδίδει οριστικήν έπί τής διαφοράς άπόφασιν μή ύποκειυένην 
εις τακτικόν ή έκτακτον ένδικον μέσον.

ΆρΟρον 22!».
1. (Η ύπό τών δήμουν καί κοινοτήτουν διοριζόμενοι πλη

ρεξούσιοι δικηγόροι αμείβονται κατά τάς έκάστοτε ΐσχυούσας 
διατάξεις τοϋ κώδικος περί δικηγόρων, τής αμοιβής αυ
τών δυναμένης νά έλαττουθή μέχρι τοϋ ήμίσεος τών έν τώ κώ- 
δικι τούτου όριζομένων κατωτάτουν όρίουν.

2. ’Εξαιρετικούς έπί έργασιών, έφ’ ών τό έλάχιστον όριον 
αμοιβής ορίζεται κατά τάς έκάστοτε ΐσχυούσας διατάξεις τοϋ 
κώδικος περί δικηγόρου·/ εις ποσοστό·/ έπί τής αξίας τοϋ αντι
κειμένου τής δίκης, ή αμοιβή αΰτη δεν δύναται νά υπερβή 
τάς διακοσίας μεταλλικάς δραχμάς δι’ έκάστην τουν έργα
σιών τούτουν.

3. 'Ο κατά τά άνουτέρω καθορισμός τής καταβλητέας α
μοιβής γίνεται δι’ άποφάσεως τοϋ δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου ύποκειμένης εις τήν έγκρισιν τοϋ νομάρχου.

4. Αί διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου δέν έχουν έφαρμο- 
γήν προκειμίνο’υ'περί δικηγόρων^ήωοαικών συμβούλωντσί- 
τινες έχουν προσληφθή καί παρέχουν τάς υπηρεσίας των εις 
οργανισμούς τοπικής αύτοδιοικήσεως έπί μηνιαία αμοιβή.

Νόμος 8/1975 άρθρ. 3 παρ. 2. i ί
Λιά τήν έφαρμογήν τής προηγουμένης παραγράφου λαμ- 

βάνεται ύπ’ οψιν ό πραγματικός πληθυσμός, ό έμφαινόμενος 
εις τούς πίνακας τών αποτελεσμάτων τής τελευταίας άπο- 
γραφής τοϋ πληθυσμού.

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑI ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν.Δ. 33SS/1955.
“ΑρΟρον 13.

1·. Οί ύπό δήμου ή κοινότητος διοριζόμενοι πληρεςού- 
σιοι δικηγόροι αμείβονται κατά τάς έκάστοτε ισχυουσας δια
τάξεις τοϋ κώδικος περί δικηγόρων, τής αμοιβής αύτών δυ
ναμένης νά έλαττουθή δι’ άποφάσεους τοϋ δικάζοντος δικα
στηρίου μέχρι τοϋ ήμίσεος τών έν τώ κώδικι τουτω ορι,ο- 
μένουν κατουτάτων ορίων, έν έκτιμήσει τής οικονομικής κατα- 
στάσεως τοϋ ύποχρέου δήμου ή κοινότητος.

2. Τό Συμβούλιον τής ’Επικράτειας, τά λοιπά διοικητικά 
δικαστήρια καί τά τακτικά τοιαϋτα, δικαιούνται όπως καθο
ρίζουν τό ποσόν τής εις βάρος δήμουν καί κοινοτήτων η υπέρ 
αύτών έπιδικαζομένης δικαστικής δαπάνης εις ποσον μέχρι 
τοϋ ήμίσεος τών ύπό τοϋ κώδικος περί δικηγόρων οριζόμε
νων κατουτάτων όρίουν.

ΆρΟρον 15.
Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 42 τοϋ Ν. Δ'τος 3026/1954 περί 

υποχρεωτικής παραστάσεους δικηγόρων κατά τήν σύνταςιν 
δανειστικών συμβολαιογραφικών έγγράφουν, δεν έχουν εφαρ- 
μο-γήν έπί τών οργανισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως, των 
συνδέσμου·/ δήμων καί κοινοτήτουν καί τών δημοτικών και 
κοινοτικών νομικών προσούπουν.

Ν.Δ. 3777/1957.
ΆρΟρον 1.

1. Οί προϋπολογισμοί τών δήμων, ο’υς καί αί τροποποιή
σεις αύτών, ύπόκεινται εις τήν έγκρισιν τοϋ Νομάρχου.

Δημοσίου Αογιστικοϋ τοϋ Νομού. .
Κατά τά λοιπά ισχύουν αί διατάξεις τοϋ άρθρου 159 τοϋ 

δημοτικού καί κοινοτικού κώδικος, τοϋ κυρωθεντος δια τοϋ
οοοο -/
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2. Εις άς — εριπτώσεις κατά την κειμένην νομοθεσίαν προ- 
βλέπεται ή διάθεσις πόρων των δήμων καί κοινοτήτων υπέρ 
ώρισμένων ειδικών σκοπών, έπιτρέπεται όπως δι’ άποφάσεως 
τοϋ Νομάρχου, έκδιδομένης μετά γνώμην τοϋ κατά την προ- 
ηγουμένην παράγραφον Συμβουλίου, έγκρίνεται ή διάθεσις 
μέρους καί μέχρι τοϋ ήμίσεος τών πόρων τούτων, προς άντι- 
μετώπισιν υποχρεωτικών δαπανών.

Ποοκειμένου περί τών δήμων καί κοινοτήτων περι
φέρειας τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης τήν κατά τάς 
προηγουμένας παραγράφους άρμοδιότητα άσκεΐ ό Υπουργός 
τών ’Εσωτερικών μετά γνώμην της κατά το άρθρον 
35 τοϋ άπο 19.12.1955 Β.Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως εις 
ένιαΐον κείμενονό Νόμου τών ίσχυουσών διατάξεων περί τών 
προσόδων τών δήμων καί κοινοτήτων» προβλεπομένης επι
τροπής.

4. Διά Β.Δ/τος έκδιδομένου τη προτάσει τοϋ Ύπουργοϋ 
τών ’Εσωτερικών θέλει καθορισθή ό τύπος τοϋ προϋπολο- 
γισμοϋ τών δήμων, ώς καί πάσα αναγκαία λεπτομέρεια 
Six τήν έκτέλεσιν τοϋ παρόντος νομοθετικού διατάγματος.

"Αρθρον 2.
’Αποφάσεις δημοτικών καί κοινοτικών συμβουλίων 

άφορώσαι εις την σύναψιν δανείων παρά τοϋ Ταμείου Παρα
καταθηκών καί Δανείων, έγκρίνονται κατόπιν προτασεως 
τοϋ Νομάρχου διή κοινής άποφάσεως τών Υπουργών ’Εσω
τερικών καί Οικονομικών, δυναμένων νά μεταρρυθμίζουν 
ταύτας, έκδιδομένης μετά γνώμην της κατά την παράγραφον 
3 τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος ’Επιτροπής.

Έν τη περί συνομολογήσεως τοϋ δανείου κοινή άποφά- 
σει τών Ύπουγών, δέον νά καθορίζωνται ή χρονική διάρκεια 
καί οί λοιποί opot συνάψεως καί έξοφλήσεως τούτου, ή 
παροχή έγγυήσεων, ή τυχόν έκχώρησις πόρων κ.λ.π.

Αί διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οσάκις 
διά τήν σύναψιν τοϋ δανείου χορηγείται έγγύησις τοϋ Δη
μοσίου.

"Αρθρον 11.
1. Οί δήμοι καί αί κοινότητες δύνανται δι’ άποφάσεως 

τοϋ Συμβουλίου αύτών, έγκρινομένης ΰπό τοϋ 'Υπουργοϋ 
τών Έσουτερικών, μετά γνώμην τοϋ Νομάρχου νά έκποιοϋν 
οικόπεδα αυτών, κείμενα εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, 
άπ’ ευθείας καί άνευ δημοπρασίας εις αστέγους άπορους δη- 
μότας των.

Οί δικαιούχοι ορίζονται ύπό ’Επιτροπής συγκροτουμένης 
δι’ άποφάσεως τοϋ Νομάρχου καί άποτελουμένης έξ ενός 
πρωτοδίκου, ώς Προέδρου όριζομένου μετά τοϋ άναπληρωτοϋ 
του ΰπό τοϋ οικείου Προέδρου Πρωτοδικών, έκ τοϋ Δ/ντοϋ 
τής Νομαρχίας, τοϋ Νομομηχανικοϋ, άν απλή ρ ου μένω ν ύπό 
τών νομίμων αναπληρωτών των καί δύο δημοτικών ή κοινο
τικών συμβούλων, ενός τής πλειοψηφίας καί ετέρου τής 
μειοψηφίας, όριζομένων μετά τοϋ άναπληρωτοϋ των ύπό 
τοϋ Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

Έφ’ όσον εις τήν περιφέρειαν τοϋ δήμου ή τής κοινότητος 
ύφίστανται κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος οικοδομικοί 
συνεταιρισμοί, άστέγων δημοσίων ή δημοτικών ύπαλλήλων 
ή εργατοϋπαλλήλων, έν ένεργεία ή συνταξιούχων, ώς καί 
άναπήρων ή θυμάτων πολέμου, ή Επιτροπή κατανέμει 
εις τούς δικαιούχους τών κατηγοριών τούτων ένιαίαν έ'κτασιν
ανακονον :ρος τας αναγκας των.

Κατά πάσαν περίπτωσιν έπί ίσοις όροις γίνεται κλήρωσις 
μεταξύ τών δικαιούχων.

Μετά τήν ύπό τής Επιτροπής σύνταξιν τοϋ πίνακος 
τών δικαιούχων, τό δημοτικόν ή κοινοτικόν συμβούλιον 
προβαίνει δι’ άποφάσεώς του εις τήν βάσει αύτοϋ, παραχώ- 
ρησιν τών οικοπέδων.

2. Τό τίμημα τών ούτως έκποιουμένων οικοπέδων, κα- 
θοριζόμενον ύπό τής ’Επιτροπής τής προηγούμενης παρα
γράφου καταβάλλεται εις πέντε έτησίας δόσεις, διατίθεται 
δέ άποκλειστικώς διά τήν έκτέλεσιν έργων έντός τοϋ παρα- 
χωρουμένου χώρου.

Οί είς ούς παραχωροϋνται τά οικόπεδα ύποχρεοϋνται όπως 
έντός πενταετίας άπό τής παραχωρήσεως άνεγείρουν οι
κοδομήν τηρουμένων τών περί σχεδίου πόλεώς διατάςεων, 
έπί ποινή αύτοδικαίας έκπτώσεως.

Μετά τήν τήρησιν τών διατάξεων, τών προηγουμένων 
έδαφίων συντάσσεται το συμβόλαιον περί μεταβιβάσεως τής 
κυριότητος.

3. Ή μεταβίβασις τής κυριότητος τοϋ οικοπέδου ή 
τοϋ έπ’ αύτοϋ άνεγερθέντος οικήματος διά πράςεως έν ζωή, 
έξαιρουμένης τής συστάσεως προικός, ώς καί ή έπιβάρυνσις 
αύτοϋ δι’ άλλου έμπραγμάτου δικαιώματος πλην τής εγγρα
φής ύποθήκης προς άσφάλειαν δανείων συναπτομένων διά 
τήν έπ’ αύτοϋ άνέγερσιν οικοδομής απαγορεύεται, τής σχετι
κής δικαιοπραξίας οϋσης άκύρου, προ τής παρόδου δεκαπεντα
ετίας άπό τής παραχωρήσεως.

4. ’Επιτρέπεται ώσαύτως ή άπ’ εύθείας καί άνευ δη
μοπρασίας έκποίησις έκτάσεων άνηκουσών εις τον Δήμον 
Κομοτηναίων καί τήν Κοινότητα Κοσμίου Κομοτηνής, 
δι’ άποφάσεως τών οικείων συμβουλίων έγκρινομένων υπό 
τοϋ Νομάρχου, εις ούς παρεχωρήθησαν αύται προπολεμικούς 
δι’ άποφάσεων τών ’Επιτροπών άπαλλοτριώσεων προς επαγ
γελματικήν καί γεωργικήν αύτών έγκατάστασιν.

Τό τίμημα τών ώς άνω έκτάσεων καθοριζόμενον υπό 
τοϋ οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου καταβάλ
λεται εΐς-πέντε ίσας έτησίας δόσεις, διατίθεται δέ άποκλει- 
στικώς διά τήν έκτέλεσιν έργων.

Ν.Δ. 3913/1958.
"Αρθρον 25 παρ. 1.

1. Αί άποφάσεις τών κοινοτικών συμβουλίων, αί άφορώσαι 
είς τήν ονομασίαν καί μετονομασίαν συνοικιών, οδών, πλα
τειών, ύπόκεινται εις τήν έγκρισιν τοϋ νομάρχου. Αί επι 
τοϋ αύτοϋ άντικειμένου άποφάσεις τών δημοτικών συμβουλίων 
ύπόκεινται είς τήν έγκρισιν τοϋ 'Υπουργού τών ’Εσωτερικών 
άποφαινομένου μετά γνώμην, τοϋ παρά τώ Ύπουργειω, 
Συμβουλίου Τοπωνυμιών.

Ν.Δ. 3938/1959.
"Αρθρον 14.

Οί αύτοί ώς άνω αιρετοί, άρχοντες δύνανται νά άπολυθοϋν 
κατά τήν αύτήν διαδικασίαν έφ’ όσον καταχριόμενοι τής 
ίδιότητός των ήθελον προέλθει ή κατά τάς συνεδριάσεις τοϋ 
συμβουλίου ή διά τοϋ τύπου ή διά παντός άλλου μέσου δυνα- 
μένου νά έχη δημοσίαν άπήχησιν είς έκδηλώσεις ή ενεργεί ας 
πολιτικού χαρακτήρος άποσκοπούσας είς κομματικήν έκ- 
μετάλλευσιν.

Αί περί κλήσεως είς άπολογίαν διατάξεις τής παραγράφου 
2 τοϋ άρθρου 130 έχουν έφαρμογήν καί έν προκειμένω.

Ν.Δ. 4260/1964.

"Αρθρον 43.
Είς τήν παράγραφον 2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 3777/5/ 

καί μετά τήν φράσιν « ή διάθεσις πόρων τών δήμων» προστί
θενται αί λέξεις « καί κοινοτήτων».

Νόμος 4337/1964 
"Αρθρον S.

’ Εκλογή δημάρχου.
Τό άρθρον 7 τοϋ Ν. 3938/1959 άντικαθίσταται ώς 

άκολούθως :
«1. Δήμαρχος έκλέγεται ό ύποψήφιος δήμαρχος τοϋ πλειο- 

ψηφήσαντος συνδυασμού, έφ’ όσον ό συνδυασμός ουτος 
συνεκέντρωσεν άριθμόν έγκύρων ψηφοδελτίων ίσον του
λάχιστον προς τά τεσσαράκοντα εκατοστά τοϋ συνόλου τών 
έγκύρων ψηφοδελτίων τοϋ δήμου ή έλαβεν άριθμόν εδρών 
ίσον τούλάχιστον πρός τήν απόλυτον πλειοψηφίαν τοϋ νομί
μου άριθμοϋ τών συμβούλων, ύπολογιζομένην κατά τά έν 
παραγράφω 4.



I —·

Έφ’ όσον ό έκ τοϋ υπολογισμού των τεσσαράκοντα εκα
τοστών προκύπτω/ αριθμός ψηφοδελτίων_περιέχει καί κλάσ
μα. τούτο χν μεν είναι ίσον ή άνώτερον τοϋ ήμίσεος τής μονά
χος λογίζεται ακέραια μονά:, _άν δέ κατώτερον τοϋ ήμίσεος 
άπαλείφετχι.

Ό κατά τήν παρούσαν παράγραφον εκλεγόμενος δήμαρχος 
κνακ.ηεύσσεται ντο τοϋ οικείου δικαστηρίου τής άνακηρύ- 
ςε(ο: των τακτικών καί άναπληρωματικών δημοτικών συμ
βούλων καί διά τής αυτής άποφάσεως κατά τάς διατάξεις τής 
παεχ—εάφου 2 τοϋ άρθρου /4 τοϋ δημοτικοϋ καί κοινοτικοϋ 
κώδικος. ώς χύτς άντικατεστάθη διά τοϋ άρθρου 11 τοϋ X.
3938; 11)59.

2. ’Εάν ούδείς συνδυασμός έλαβε τήν κατά τήν προηγου- 
μένην παράγραφον 1 πλειοψηφίαν ή έλχβον ταύτην δύο 
συνδυασμοί ίσοψηφίσαντες, ό δήμαρχος εκλέγεται διά 
φανερας ψηφοφορίας ύπό τοϋ δημοτικοϋ συμβουλίου, ως 
έν ταϊς έπομέναις παραγράφοις ορίζεται, περιοριζομένης τής 
εκλογής μεταξύ τών υποψηφίων δημάρχων τών δύο πρώτων, 
κατά σειράν εγκύρων ψηφοδελτίων, συνδυασμών ή τών δύο 
ΐσοψηφισάντων συνδυασμών.

’Εάν ΐσοψήφισαν. εις τήν πρώτην Οέσιν, περισσότεροι τών 
δύο συνδυασμών, ή εκλογή ένεργεΐται μεταςύ τών υποψήφιων 
δημάρχων πάντων τών ούτως ΐσοψηφισάντων συνδυασμών.

’Εάν ό πρώτος συνδυασμός έτυχε πλειοψηφίας κατωτέρας 
τών τεσσαράκοντα εκατοστών, άμέσως δέ μετ’ αύτόν 
ΐσοψήφισαν δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί, ή εκλογή ένερ- 
γεΐται μεταξύ τών ύποψηφίων δημάρχων τοϋ πρώτου συν- 
δυασμοϋ καί πάντων τών εις τήν δευτέραν θέσιν ίσοψηφι- 
σάντων συνδυασμών.

3. Τήν πρώτην Κυριακήν άπό τής έγκαταστάσεως τών 
δημοτικών συμβουλίων καί ώραν 10 π.μ. το δημοτικόν 
συμβούλιο·/ συνέρχεται εις τό δημοτικόν κατάστημα καί έν 
τή αιθούση τών συνεδριάσεων κατόπιν προσκλήσεως τοϋ 
νομάρχου προς έν έκαστον τών μελών, έπιδιδομένης δι* 
οίουδήποτε δημοσίου ή δημοτικοϋ οργάνου καί τήν προ
τεραίαν έστω τής συνεδριάσεως.

4. Τό συμβούλιον εύρίσκεται έν απαρτία παρισταμένης 
τής άπολύτου πλειοψηφίας τοϋ νομίμου άριΟμοϋ τών μελών 
αύτοϋ, ήτοι τοϋ ήμίσεος τουλάχιστον τοϋ άμέσως ανωτέρω 
τοϋ νομίμου άριθμοϋ τών συμβούλ.ων άρτιου άριΟμοϋ.

5. Τοϋ συμβουλίου προεδρεύει ό έκ τών παρόντων συμ
βούλων, τοϋ πλειοψηφίσαντος συνδυασμοϋ, έξαιρουμένου τοϋ 
υποψηφίου δημάρχου, λαβών τάς πλείονας ψήφους προτι- 
μήσεως καί μή παραστάντων τοιούτων, τοϋ άμέσως επομένου 
συνδυασμοϋ καί ούτω καθεξής. ’Επί ίσοψηφίας συνδυασμών 
προεδρεύει ό έκ τών συμβούλων τών συνδυασμών τούτων λα
βών τάς πλείονας ψήφους προτιμήσεως, έπί ίσοψηφίας δέ 
συνδυασμών καί συμβούλων ό πρεσβύτερος.

Χρέη γραμματέως έκτελει είς τών συμβούλων, έξαιρου- 
μένων τών μετεχόντων τής έκλογής ύποψηφίων δημάρχων, 
οριζόμενος ύπό τής πλειοψηφίας τών παρόντων.

6. Δήμαρχος έκλέγεται ό έκ τών, κατά τήν παράγραφον 2, 
μετεχόντων τής έκλογής ύποψηφίων δημάρχων λαβών τήν 
άπόλυτον πλειοψηφίαν τοϋ νομίμου άριΟμοϋ τών συμβού
λων.

7. 'Εάν μετά δύο διαδοχικάς ψηφοφορίας, ούδείς έλαβε 
τήν κατά τήν παράγραφον 6 πλειοψηφίαν, θεωρείται έκλεγείς 
δήμαρχος ό ύποψήφιος δήμαρχος τοϋ πλειοψηφίσαντος 
συνδυασμοϋ. ’Εν περιπτώσει δέ ίσοψηφίας συνδυασμών είς 
τήν πρώτην Οέσιν, ένεργεΐται εύΟύς έν συνεχεία κλήρωσις με
ταξύ τών ύποψηφίων δημάρχων τών ΐσοψηφισάντων συν
δυασμών καί έκλέγεται δήμαρχος έκεΐνος τοϋ οποίου τό 
όνομα έξήχΟη έκ τής κληρωτίδος. Τά ονόματα τών κληρω- 
σίμων γράφονται ύπό τοϋ γραμματέως τοϋ συμβουλίου είς 
ομοιόμορφα καί ισομεγέθη τεμάχια λευκοϋ χάρτου, περι- 
τυλισσόμενα καταλλήλως καθ’ όμοιο·/ τρόπον καί ρίπτονται 
ύπ’ αύτοϋ είς κατάλληλον κενόν κυτίον (κληρωτίδα), έκ 
τοϋ οποίου έξάγει το έν ό προεδρεύω·/ τοϋ συμβουλίου. Περί 
πάντων τούτων γίνεται μνεία είς τά πρακτικά.

S. Έάν ή συνεδρία τοϋ δημοτικοϋ συμβουλίου μχταιωθή 
έλλείψει άπαρτίας. επαναλαμβάνεται τήν επομένην Κυριακήν, 
έφαρμοζομένων τών έν παραγράφοις 3 έως καί 7 όριζομένουν. 
Έάν δέ καί ή δευτέρα χύτη σ,νεδρία ματαιουΟή έλλείψει 
απαρτίας, θεωρείται άπ’ ευθείας έκλεγείς δήμαρχος ό ύπο- 
ψήφιος δήμαρχος τοϋ πλειοψηφίσαντος κατά τάς έκλογάς 
συνδυασμοϋ, έφαρμοζομένων τών έν παραγράφοις 3 έω: 
καί 7 όριζομένων.

!). Ό δήμαρχος εκλέγεται δι’ όλην τήν δημοτικήν πεοίο - 
δον.

10. Ή περί έκλογής τοϋ δημάρχου άπόφασις τοϋ δη- 
μοτικοϋ συμβουλίου ’υποβάλλεται έντός διημέρου εί: τον 
νομάρχην, όστις άσκεΐ έπ’ αυτής έλεγχον νομιμότατος καί 
άποφαίνεται τό βραδύτερο·/ έντός ΙΟημέρου άπό τής λήψεως.

Έάν δέν έπετεύχθη εκλογή ή έματαιώθη ή συνεδρίασις 
έλλείψει άπαρτίας, τά σχετικά πρακτικά ύποβάλλονται, είς 
τον νομάρχην έπίσης έντός διημέρου.

11. ΆκυρωΟείσής τής έκλογής ύπό τοϋ νομάρχου, τό 
δημοτικόν συμβούλιον συνέρχεται έκ νέου, πρός έκλογήν 
δημάρχου, τήν πρώτην Κυριακήν μετά δύο ήμέρας άπό τής 
παραλαβής τής άκυρωτικής άποφάσεως τηρουμένων έξ 
ύπχρχής τών έν παραγράφοις 3 έως καί S όριζομένων.

12. Ό έκλεγείς δήμαρχος άπόλλυσι τήν ιδιότητα τοϋ 
συμβούλου, ή δέ κενωΟεΐσα Οέσις έν τώ δημοτικοί συμβουλίω 
πλήρόϋταΓ άμελλητί κατά ' τάς~ διατάξεις τής παραγράφου 
8 τοϋ άρθρου 61 καί τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 82 τοϋ 
δημοτικοϋ καί κοινοτικού κώδικος.

13. Κατά τό άπό τής έγκαταστάσεως τών δημοτικών 
συμβουλίων μέχρι τ/ς οριστικής έκλογής τοϋ δημάρχου 
χρονικόν διάστημα, κα ήκοντα δημάρχου έκτελει ό διά περισ
σοτέρων ψήφων προτιμήσεως έκλεγείς δημοτικός σύμβουλος 
τοϋ πλειοψηφίσαντος συνδυασμού ή τών τυχόν ΐσοψηφισάντων 
έν τή πρώτη θέσει συνδυασμών, έν ίσοψηφία δέ συνδυα
σμών καί συμβούλων ό πρεσβύτερος τούτων.

14. Ό κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου έκλεγό- 
μενος δήμαρχος ειδοποιείται περί τούτου άμελλητί ύπό τοϋ 
νομάρχου δι’ έγγράφου άνακοινώσεως έπί άποδείξει.

15. Ή έκλογή τών έν άρΟροις 110, 114, 136 καί 147 
τοϋ δημοτικού καί κοινοτικού κώδικος οργάνων μετατίθεται 
άνχλόγως, μετά τήν οριστικήν έκλογήν τοϋ δημάρχου.

16. Έάν τό αρμόδιον δικαστήριο·/, άποφανΟή άκυρον τήν 
έκλογήν ύποψηφίου δημάρχου δι’ έλλειψιν νομίμων προσόν
των, είς πάσαν περίπτωσιν διά τήν έφαρμογήν τών διατά- 
ξεο/ν τοϋ παρόντος άρθρου λογίζεται ύποψήφιος δήμαρχος 
ο έκ τοϋ αύτοϋ συνδυασμοϋ διά περισσοτέρων ψήφων προ
τιμήσεως έκλεγείς δημοτικός σύμβουλος.

“Αρθρο·/ 9.

’ Λναπλη ρ ου τή ς δημάρχου.

1. ’Αναπληρωτής τοϋ δημάρχου είναι αύτοδικαίως ό 
διά περισσοτέρων ψήφων προτιμήσεως έκλεγείς δημοτικός 
σύμβουλος τοϋ συνδυασμού, έξ ού έξελέγη ό δήμαρχος.

2. Έν περιπτώσει άποποιήσεως ή παραιτήσεως ή καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον έξόδου τοϋ άναπληρωτοΰ τοϋ δημάρχου 
έκ τοϋ δημοτικού συμβουλίου, τούτον διαδέχεται ό μετ’αυτόν 
διά περισσοτέρων ψήφων προτιμήσεως έκλεγείς δημοτικός 
σύμβουλος έκ τοϋ αύτοϋ συνδυασμού.

3. Κενουμένης τής Οέσεως τού δημάρχου έξ οίουδήποτε 
λόγου, καθίσταται αύτοδικαίως δήμαρχος ό άναπληρωτής 
τοϋ δημάρχου. Έν τή περιπτουσει ταύτη άναπληρωτής τοϋ 
δημάρχου καθίσταται ό μετ’ αύτόν κατά σειράν ψήφων προ
τιμήσεως έκλεγείς δημοτικός σύμβουλος.

4..Ό άναπληρωτής τοϋ δημάρχου διατςρεϊ τήν ιδιότητα 
τοϋ δημοτικοϋ συμβούλου, δέν δύνατχι όμως νά έκλεγή πρόε
δρος, άντιπρόεδρος ή γραμμχτεύς τοϋ δημοτικού συμβουλίου 
ή μέλος τής δημαρχικής έπιτροπής.

5. Τον δήμαρχον άπόντα ή κωλυόμενο·/ έφ’ όσονδήποτε 
χρόνον ή τιθέμενο·/ είς άργίαν ή όπωσδήποτε άπομακρυνό- 
μενον τής ύπηρεσίας άναπληροΐ καθ’ όλας τάς άρμοδιότςτχς 
ό άναπληρωτής τοϋ δημάρχου.



6, Ε~ δήμου; πληθυσμού άνω των πεντήκοντα χιλιά
δων, ό δήμαρχος αναθέτει δι’ άποφάσεώς του τήν άσ/.ησιν 
(ορισμένων αρμοδιοτήτων του εις τον αναπληρωτήν αΰτοΰ.

7. Ό αναπληρωτής τοΰ δημάρχου, έφ’ όσον άσκή αρμο
διότητας τοϋ δημάρχου κατά τήν παράγραφον 6. δικαιούται 
εξόδων παραστάσεως ίσων προς το ήμισυ των εξόδων παρα- 
στάσεως τοΰ δημάρχου.

"Λ: Ορον 10.

1. Το πρώτον εδάφιον τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 117 
τοΰ δτμοτικοΰ καί κοινοτικού κούδικος αντικαθίσταται ώς 
ακολούθως :

« 2. Εν ή περιπτώσει τά συμφέροντα τοϋ δημάρχου συγ- 
κεούονται ποόε τα του όημου, εκπροσωπεί τούτον επί δι
καστηρίου καί υπογράφει τά συμβόλαια ό αναπληρωτής τοϋ 
δημάρχου καί τούτου ΰπό τάς αΰτάς συνθήκας διατελοϋντος. 
δημοτικός σύμβουλος όριό ο μένος υπο του δημοτικού συμ
βουλίου.»

2. Τό άρθρον 120 τοϋ δημοτικού καί κοινοτικού κωδικός 
καταργεΐται από τής έγκαταστάσεως των έκ. των προσεχών 
δημοτικών καί κοινοτικών εκλογών άναδειχθησομενων αρχών.

'Άρθρον 12.
1. Τά μετέχοντα τών συνεδριάσεων τοΰ δημοτικού 

συμβουλίου μέλη αύτοϋ δικαιούνται δι* έκάστην συνεδρίασιν 
καί μέχρι τριών το πολύ συνεδριάσεων κατά μήνα, άποζη- 
μιοΰσεως δι' έξοδα κινήσεως α) δραχμών έκατόν, εϊς δήμους 
πραγματοποιοϋντας ετήσια τακτικά έσοδα από πέντε μέχρις 
είκοσιν εκατομμύρια δραχμών καί β) δραχμών διακοσίων. 
εις δήμους πραγματοποιοϋντας ετήσια τακτικά έσοδα πλέον 
τών είκοσιν εκατομμυρίων δραχμών.

2. Ή ισχύς τοΰ παρόντος'άρθρου άρχεται άπό τής έγκα- 
ταστάσεως τών έκ τών προσεχών δημοτικών καί κοινοτικών 
εκλογών άναδειχθησομένων αρχών.

“Αρθρον 13..

Εκλογή προέδρου καί αντιπροέδρου κοινότητος.
1. Πρόεδρος τής κοινότητος, εκλέγεται ό υποψήφιος 

πρόεδρος τοΰ πλειοψηφίσαντος συνδυασμού, έφ’ όσον ό 
συνδυασμός ούτος έλαβε την απόλυτον πλειοψηφίαν έπί τοϋ 
συνόλου τών εγκύρων ψηφοδελτίων τής κοινότητος.

2. Έάν ούδείς συνδυασμός έλαβε τήν κατά τήν προηγου- 
μένην παράγραφον 1 πλειοψηφίαν, ό πρόεδρος τής κοινότητος 
εκλέγεται, διά φανεράς ψηφοφορίας, ΰπό τοΰ κοινοτικού 
συμβουλίου περιοριζομένης τής εκλογής μεταξύ τών ύπο- 
ψηφίων προέδρων τών δύο πρώτων, κατά σειράν έγκύριυν 
ψηφοδελτίων, συνδυασμών.

Προς τούτο, τήν πρώτην Κυριακήν άπό τής έγκαταστά
σεως τών κοινοτικών συμβουλίων, συνέρχεται τό συμβούλιον 
εις τό κοινοτικόν κατάστημα τή προσκλήσει τοϋ διά τών 
περισσοτέρων ψήφων προτιμήσεως έκλεγέντος συμβούλου 
τοϋ πλειοψηφίσαντος συνδυασμού ή τών τυχόν ισοψηφισάντων 
των έν τή πρώτη θέσει συνδυασμών, έν περιπτώσει δέ ΐσο- 
ψηφίας συνδυασμών καί συμβούλων τοϋ πρεσβυτέρου καί 
προέρχεται εις τήν εκλογήν τοϋ προέδρου έφαρμοζομένων 
άναλόγως τών διατάξεων τών παραγράφων 1 (τρίτον εδά
φιου). 2. 4, 5. (5. 7, 8, 13, 14. 15 καί 16 tc 
έκλογής τοϋ δημάρχου.

3. Ό πρόεδρος τής κοινότητος έκλέγετ 
κοινοτικήν περίοδον, είναι δέ καί μέλος 
συ·α.3συλίου.

’Εάν κατά τήν τρίτην ψηφοφορίαν δύο ή πλείονες έ/.αβον 
ίσον αριθμόν ψήφουν, ένεργείται κλήρωσις μεταξύ τούτων, 
εφαρμοζόμενων ώς προς τον τροπον τής κληρωσεως των ορι
ζόμενων έν παραγράφω 1 τοΰ άρθρου 6 περί έκλογής δημάρ
χου.

5. 'Π περί έκλογής τοϋ προέδρου τής κοινότητος καί τοΰ 
άντιπροέδρου άπόφασις τοΰ κοινοτικού συμβουλίου, υποβάλ
λεται εντός διημέρου εις τόν νομάρχην, όστι: άσκεΐ έπ’ αυ
τής έλεγχον νομιμότητος καί άποφαίνεται έντός 11 'ημέρου 
άπό τής λήψεως.

Έάν δεν έπετεύχθη εκλογή ή έματαιώθη ή συνεδρίασές ελ
λείψει απαρτίας, τά σχετικά πρακτικά υποβάλλονται εΐ: τον 
νομάρχην επίσης έντός διημέρου.

6. Άκυρωθείσης τής έκλογής τοΰ προέδρου ή αντιπροέ
δρου ύπό τοϋ νομάρχου, τό κοινοτικόν συμβούλιον συνέρχεται 
έκ νέου προς έκλογήν προέδρου ή αντιπροέδρου τήν πρώτην 
Κυριακήν μετά δύο ημέρας άπό τής παραλαβής τής ακυρω
τικής άποφάσεως, τηρούμενης έξ ύπαρχής τής οικείας δι’ έ
καστον διαδικασίας.

7. Κενουμένης τής Οέσεως τοΰ προέδρου τή; κοινότητος 
έξ οίουδήποτε λόγου, εις μεν τήν περίπτωσιν τής παραγρά
φει; 1 τοΰ παρόντος άρύρου α.αΰίεταται αύτίοικαίως ΙΙρόε- 
ορος τής Κοινότητος ό ::ά περπτοτέρων ψήφων προτιμήτειυς 
εκλεγείς τόμόουλος έκ τοΰ αΰτοΰ τννοοατμοΰ. εϊς :ε τήν περί- 
ττωειν τής ταρ. 2 ένεεγείται. έντος μηνος άπό τής κενώτεως 
τής όε-εως. εκλογή νέου Προέδρου κατά :ά; οικείας οιατά- 
Ξεις τοΰ παρόντος άρΰρου. Εν τή οευτέρα ταότη πιριπτώοει. 
ΰτοψήοιος ιιά τήν εκλογήν τοΰ Ιΐροέδοου εκ τοΰ τυνδυατμοΰ. 
εις ό·. άνήκεν ό έςε/.ύών ΙΙρόείρος. είναι ό διά περπτοτέρων 
ψήφων προτιμή-εως εκλεγείς τόμόουλος τοΰ τυ/δυατμοΰ τούτου

Κατά το μέχρι τής έκλογής τοΰ νέου προέδρου χρονικόν 
διάστημα τούτον άναπληροΐ ό αντιπρόεδρος, άπόντυς δέ ή 
κωλυομένου ή έλλείποντος καί τοΰ αντιπροέδρου, τούτον 
άναπληροΐ ό διά περισσοτέρων ψήφων προτιμήσεως. έκλε- 

. γείς, σύμβουλος τοϋ πλειοψηφίσαντος συνδυασμού ή τών 
τυχόν ισοψηφισάντων έν τή πρώτη θέσει συνδυασμών, έπί 
ίσοψηφίας δέ συνδυασμών καί συμβούλων ό πρεσβύπερος.

8. Κενουμένης τής Οέσεως τοΰ αντιπροέδρου έξ οίουδήποτε 
λόγου ένεργείται έντός μηνος άπό τής κενώσεως τής Οέσεως 
εκλογή νέου αντιπροέδρου κατά τάς οικείας διατάξεις τοϋ 
παρόντος άρθρου.

!·. *11 ισχύς τοϋ παρόντος άρθρου άρχεται άπό τής έγκα
ταστάσεως τών έκ τών προσεχών δημοτικών καί κοινο
τικών εκλογών άναδειχθησονένων αρχών, άφ’ ής καί καταρ- 
γοϋνται τά άρθρα 86 καί 87 τοΰ δημοτικού καί κοινοτικού 
κωδικός τοΰ κυρωθέντος διά τοϋ Χ.Λ. 2888.Ί!|54.

“Αρθρον 18.
At προθεσμία.’., δι’ άς όρίξεται εις τάς περί έκλογής τών 

δημοτικών καί κοινοτικών αρχών διατάξεις ότι λήγουν ώρισ- 
μένην ημέραν προ τής ημέρας τής ψηφοφορίας, άρχοντα.’, 
άπο τής προηγουμένης τής ψηφοφορίας λογιζομένης ώς 
προΰτης ημέρας καί λήγουν τό μεσονύκτιον τής τελευταίας 
ημέρας ήτες υπολογίζεται διά τήν άσκησιν τής ύπό τοΰ νόμου 
όρ ιζομένης εις έκάστην περίπτωσ’.ν ενεργεί ας.

Άεθεον 21.

δι’ ολην τήν κοινοτικήν περίοδον.
’Αντιπρόεδρος έκλέγεται ό λαβών τήν άπ 

ψηφίαν τοϋ νομίμου αριθμού τών συμβούλων.
Έάν. μετά δύο διαδοχικές ψηφοφορίας, ούδείς έλαβε τήν 

ανωτέρω πλειοψηφίαν, ένεργείται κατά τήν αύτήν συνεδρίαν 
καί τρίτη ψηφοφορία, κατ’ αύτήν δέ θεωρείται εκλεγείς ώς 
αντιπρόεδρος ό λαβών τήν σχετικήν πλειοψηφίαν.

ρΟρου 8 ιτερι Λ ω ρητάι ττεριουσίατ. κινητής ή άκινήτου ή άλλων οί-
κονομικών στοιχείων. προς δήμους /ί νότη τα ς είναι εκλό-

ολην τήν νιμοι ώς δήμαρχοι ή πρόεδροι κο ινοτήτων ή δημοτ τκοί ή
ί κοινοτ!,κοΰ κοινοτικοί σύμβουλοι εις τούς προς ο1^ ή δωρεά οργανισμοΰς

και είναι £·γνεγρ αμμένοι εις τό δήμο Γθλό·γιον ή τον £κλογικον
αί κατά τήν κατά>.ογον τοΰ εις ον έκτίθενται ώς υττονΰήφιοι δήμου ή κοι-
εκλέγει διά νότητος.
ντιττρόεδρον. Λί άνωτ έρω ττροϋτ:ο0εσεις κρινονται ΰ πό ’ Επιτροτή ς άττο-

τε/.ουιχενης εκ του ΙΙεοέδεου του οίκείου 111 ρωτοδ ικείου.
.υτον τ:λειο- τοΰ ΛιευΟ-.ιντοϋ τής Νομαρχίας καί του Λημάρχου ή 11 ροε-

δρου τής Κοινότητος.
Α..Υ ο44 68.

Άρθρον 26.

παε. 2. Ό είδικόε δηειοτικοε ταυ,ίαε δέν δικαιούται vx
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κράτη εις το Τχμεΐον ώς διαθέσιμα ->έον τοϋ Lii I < · '. 
τήμορίου των έν τω προϋπολογισμού τοϋ δήμου άναγεγρχμ- 
μένων εξόδων. Τά λοιπά χρήματα κατατίθενται έντόκως 
καί εις λογ/σμόν όφεω; σταρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών 
καί Δανείων ή τη Τραπεςη τής Ελλάδος.

-αρ. 3. 'Η κατά τήν έναρξιν της ισχύος τοϋ παρόντος 
λειτουργούσα παρά τοϊς δήμοις πληθυσμού μέχρι 50.000 
ειδική ταμιακή υπηρεσία δύναται νά_κχτχργηθή δι’ άστοφά- 
σεως qOJ 'Τπουργου των Εσωτερικών. Αυτή θα διεςχγη.χι 
υπό τοϋ οικείου δημοσίου ταμείου τής περιρερείας τοϋ δήμου.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί επαναφοράς έν ισχύ·. διατάξεων τού διά τοΰ Ν.Δ. 2888' 

1954 κυρωνέντος Δημοτικού καί Κοινοτικού Κώδικες, ώς 
έτροποποιή3ησχ;, συνεπληρώ3ησαν και άντικχτεστα3ησχν 
μέχρι τής 20η; ’Απριλίου 196(7, συμπληρώσεως ένίων δια
τάξεων χύτοϋ καί ρυ3μίσεως συναφών δεμάτων.

Άρ3·ρον 1.
’Επαναφέρετα: έν ισχύ: αί διατάξεις τοϋ Δημοτικού καί 

Κοινοτικού Κωδικός τού κυρω3έντος ϊιά τοϋ άρ·3ρου μόνου 
τού Ν.Δ. 2888/1954. ώς χύτα: ίσχυον κατά τήν 20ήν ’Απρι
λίου 1967. ώς καί αί κατχργη3είσα: διατάξεις τού άρ-3ρου 
120 αυτού πλήν των διατάξεων τών άρ3ρων 23 έως καί 76, 
78 έως καί 84. 86. 87. 100 έως καί 107, 127, παρ. 1 
έδαφ. ρ'. 152 καί 169 έως καί 171.

Άρ3ρον 2.
Τό πρώτον έδάφιον τοϋ άρ3ρου 7 παρ. 1 τού Δημοτικού 

καί Κοινοτικού Κώδικος. άντ:κχ3ίστχ:χι οΰτω.1
Π αρ' έκαστη Νομαρχία συνιστάτα: 'συμβούλιο·; άποτελούμε- 

νον ·έκ τού Νομάρχου ώς προέδρου, τοϋ προέδρου τ.οϋ οικείου 
Πρωτοδικείου, τών διευθυντών έσωτερικών καί τεχνικών ΰπη- 
ρεσι ών τοϋ Νομού καί τοϋ δημάρχου τής έδρας τοϋ Νομού ώς 
εκπροσώπου τών δήμων καί κοινοτήτων.

Άρ3ρον 3.
1. Τό έδάφιον 3' τής παρ. 1 τού άρ3ρου 21 τοϋ Δημο

τικού καί Κοινοτικοί Κώδικος. αντικαθίσταται ουτω:
«3) Ή καταχκευή καί συντήρησις ζωαγορών καί ή ρΰ3μισις 

τής λειτουργίας αύτών».
2. Εις τό άρ3ρον 21 παρ. 1 τοϋ Δημοτικού καί Κοινοτι

κού Κώδικος προστί3ετα·. έδάριον ιδ' έχον οΰτω:
<ιιδ) Ή κατασκευή πχ/τός δημοτικού ή κοινοτικού κτιρια- 

κοϋ έργου, προοριζομένου δι’ οίονδήποτε κοινωφελή σκοπό·;, ώς 
καί δημοτικών ή κοινοτικών καταστημάτων».

3. Εις τό άρ3ρον 21 τού Δημοτικού καί Κοινοτικού Κώδι
κος προστίθεται παράγραφος 3. έχουσχ οΰτω:

Ίι3. Ή άπαλλοτρίωσις, διά-ϋεσις. δέσμευσις ή οίοσδήποτε 
περιορισμός τής διοικήσεως, διαχειρίσεως κ.αί διχϋέσεως δη
μοτικών ή κοινοτικών κτημάτων, έργων, υπηρεσιών καί ΰδά- 
των άρδεΰσεως ή ύδρεόσεως δεν έπιτρέπεται ανευ προηγουμέ- 
νης γνωμοδοτήσεως τού οικείου δημοτικού ή κοινοτικού - συμ
βουλίου».

Άρ3ρον 4.
Τό α;3ρον 77 τοϋ Δημοτικού καί Κοινοτικού Κώδικος άντι- 

κα·3ίστατα: ουτω:
Μετά τήν έπικυρωσιν τής έκλογής ό δήμαρχος, ό πρόεδρος 

τής κοινότητος, οί δημοτικοί καί κοινοτικοί σύμβουλοι ομνύουν 
ένώπιον τού νομάρχου ή τής ΰπ’ χύτοϋ όρισ3είσης άρχής τόν 
εξής όρκον: 'Ορκίζομαι νά φυλάττω πίστιν εις τήν Πατρί
δα. ΰπασκοήν εις τό Σύνταγμα καί τούς νόμους καί νά έκπλη- 
ρώ τιμίως καί εύσυνειδήτως τά κχ3ήκοντά μου.

Άρ3ρον 5.

Εις τήν παρ. 2 τοϋ άρ3ρου 93 τού Δημοτικού καί Κοινο
τικέ’ Κώδικος προστί3εται έδάφιον. έχον οΰτω:

« Απόλυτος πλειοψηφία τοϋ νομίμου άρι3μοϋ τών μελών 
είναι ό αμέσως μεγαλύτερος άκέραιος τού ήμίσεος τού άρι3μοϋ 
τούτου».

Άρ3ρον 6.
Τό ίρ3ρον 94 τού Δημοτικού καί Κοινοτικού Κώδικος άντί- 

κα3ίσταται οΰτω:
1. Περί τής συνεδριάσεως τοϋ κοινοτικού συμβουλίου τη. 

ροϋνται πρακτικά κατχχωριζόμενα ΰπό τοϋ γραμματέως έν εί- 
δικώ ίιβλίω ήρ:3μημένω και μονογραφημένο ΰπό τοϋ διευ3υν- 
τοϋ τής διευ3ύνσεως_ εσωτερικών τής νομαρχίας ή τού ΰπό 
τούτου έξουσιοδοτουμένου δημοσίου υπαλλήλου. Εις τά πρα
κτικά καταχωρίζονται α! άποφάσεις ώς καί ή γνώμη τής μει
οψηφίας. Προς άποφυγήν ένδεχομένων έκ τών υστέρων άμφι- 
σίητήσεων ώς προς τήν ακρίβειαν τών διαμειφ3έντων τηρούν
ται και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά μονογραφούμενα ΰπό τών 
συμμετασχόντων τής συνεδριάσεως μελών.

2. Τά πρακτικά υπογράφονται ΰπό πάντων τών μετασχόν- 
των τής συνεδριάσεως μελών. Άν τις τών συμβούλων άρνη3ή 
νά ΰπογράψη γίνεται μνεία τής αρνήσεως καί τού λόγου αυτής 
έν τώ πρχκτικώ, Ό άδικαιολογήτως άρνη3είς νά ΰπογρά- 
ψη τιμωρείται ΰπό τού νομάρχου διά προστίμου μέχρι χιλίων 
δραχμών έν ΰποτροπή δέ διά προστίμου μέχρι δύο χιλιάδων.

3. Τά δι’ έκάστην συνεδρίασιν πρακτικά λαμβάνουν ίδιον 
χίξοντα άρ·.3μόν, άρχομένης νέας άρι3μήσεως, κατά τήν έναρ- 
ξιν έκάστου έτους. Άρ:3μός τί3εται ανεξαρτήτως τού άν κατ’ 
αϋτάς έπετεύχ3η ή όχι απαρτία. ’Επίσης έκάστη άπόφασις 
λαμβάνει ίδιον άρι3μόν, άρχομένης νέας άρι3μήσεως κατά τήν 
έναρξιν έκάστου έτους.

4. Έύπιτρέπετα: ή χρήσις μαγνητοφωνικής συσκευής κατά 
τήν συνεδρίασιν τού κοινοτικού συμβίυλίου. Εις τήν περίπτω- 
σιν τούτην δεν τηρείτχ. ειδικόν βιβλίο·; περί ού ή παράγραφος 
1, άλλ’ άντ’ χυτού τό κείμενον τών άπομαγνητοφωνουμένων ται
νιών κατχ/ωρίζεται εις φύλλα χάρτου ήρι3μημένα καί μονο
γραφημένα ΰπό τοϋ δ;ευ3υντοΰ τής διευ3ύνσεως εσωτερικών τής 
Νομαρχίας, κ.ατά τά έν παρχ'ράφω 3 όριζόμενα. Τά φύλλα 
ταϋτα τοϋ χάρτου ΰπογράφονται ΰπό τών μετεχόντων τής συν- 
εδριάσεως με/.ών, ώς έν παραγράφω 2 ορίζεται κα]ί εις τό 
τέλος έκάστου έτους, εϋ3ύνη τού αρμοδίου ΰπαλλήλου, βιβλιο
δέτου ντα: καί έπέχουν 3έσιν βιβλίων πρχ/.τικών, περί ών ή 
παράγραφος 1. Τά άνωτέρω έφαρμόζονται καί άν άκόμη εις 
μίχ; ή περισσοτέρας συνεδριάσεις δεν έγένετο χρήσις μαγνη- 
τοφωνικής συσκευής.


