
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τού Σχεδίου Νόμου «περί έπανασυστάσεως της τέως 
κοινότητος 'Ελληνικού».

Προς τήν Βονλην των 'Ελλήνων

Διά τοϋ Α.Ν. 473/1968 αί κοινότητες Ελληνικού κχΐ 
Κκλιμακίου έν τη Επαρχία καί τω Νομω ’Αττικής ήνώθη- 
orxv καί άνεγνωρίσθησαν εις Δήμον ύπό τό όνομα «Δήμος 
Αλίμου».

'Η τοιαύτη ένωσι^ των άνω τέως κοινοτητίον εδημιουρ-' 
γησε προβλήματα εις τούς κατοίκου; τής περιοχής, ιδία ώς 
προς την έξυπηρέτησιν των κατοίκων τμήματος περιοχής 
Ελληνικού, οίτινες δεν έςυπηρετοϋντχι έπαρκώς έ:ι της 7"?ι
πτάμενης κχταστάσεως.

’Επειδή προς ίκανοποίησιν αιτήματος μέρους των κατοί
κων τής περιοχής Ελληνικού πεφί έπανιδρύσεως της κοινο- 
τητός των, απαιτείται εκδοτις νόμου, καθ’ ο τον εις τήν κει- 
μέ-.ην περί δήμων καί κοινοτήτων νομοθεσίαν δεν ύφίστχνται 
διατάξεις διά τήν, διά ΓΙ.Δ/τος, ρύθμισιν τού θέματος, ύπο- 
βάλλεται ύπό τήν κρίτιν τής Βουλής τό παρόν Σχέδιον Νόμου, 
τυμφώνως προς τάς διατάξεις τού άρθρου 76 τού Συντάγμα
τος, διά τήν φήφισίν που εις μίαν κατ’ άρχήν καί κατ’ άρθρον

Έν Άθήναις τή 2 Αύγουστου 1975 
'Ο Έπί των ’Εσωτερικών 'Υπουργό;

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΝΟΤΑΟΣ 

ΣΧΒΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί έπανασυστααεως τής τέως κοινότητες Ελληνικού.

"Άρθρον μόνο.
1. Έπχ^ασυνιστάται έν τω Ν·ομώ καί τή Ήταρχία ’Αττι

κής, ή 2ιά τού Α.Ν. 473/1968 «περί μεταβολών εις τήν 
διοικητικήν διαίρεσιν κλπ. ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοι- 
κήσεως εις τήν περιφέρειαν τής τέως ϊιοικήιεως Πρωτευού- 
σης», ένωδείτα μετά τής κοινότητος Καλαμακίίου καί άτι- 
τελέσασα μετ’ αυτής τόν δήμον 'Αλίμου, κοινότης Έλλη/ι- 
κοΰ, ύπό τό αϋτό όνομα καί τήν εως τής ένώσεως όδραν 
αύτής.

2. "Ορια τής νέας κοινότητος ορίζονται τά προ τής ώς 
άνω ένώτεως όρια τής τέως κοινότητος Ελληνικού.

3. Ό πλιηόνηυος αύτής ανέρχεται, βάτει τών προκκτ τόν τω ■> 
έκ τής γενικής άπογραφής τού πλη-3οτμού τής Χώρας τού 
έτους 1971 στοιχείων τής Έλνικής Στατιστικής 'Τπη:-ί
σιας 'ΐΕλλάδος εις οκτώ χιλιάδας όκτακοσίχς πεντήκτ/τα
άιντε (8.855).

Έν Ά-ύήναις τή 2 Αύγουστου 1975

Ό Έπί τών ’Εσωτερικών 'Τπουργός 
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΤΛΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ

Υπουργών Εσωτερικών καί Οικονομικών 
(άρθρου 75 τού ΐσχύοντος Συντάγματος)

Έπί τοϋ Σχεδίου Νόμου «περί έπανιδρύσεως τής Κοινότητος 
Ελληνικού.

Αί διατάξεις τοϋ άρθρου μόνου τοϋ Σχεδίου Νόμου, περί 
έπανιδρύσεως τής Κοινότητος Ελληνικού, δεν προκαλοϋν 
δσπάνας εις βάρος τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αί άπαιτηθησόμεναι δαπάναι λειτουργίας τής ώς ανωτέρω 
Κοινότητος ύπολ,ογίζονται κατά προσέγγισιν εις δραχμάς 
2.000.030. άναλυόμεναι ώς κάτωθι :

α) Δαπάναι διοικήσεως δραχ. 200.000
β) Δαπάναι μισθοδοσίας προσωπικού δραχ. 300.000 
γ) Δαπάναι καθχριότητος καί φωτισμού δραχ. 1.500.000

Σύνολ,ον - 2.000.000

Αί άνωτέρω δχπάναι θά κχλυφθοϋν έκ τών κατά νόμον 
έσόδων της Κοινότητος μη δυναμένων έκ τών προτέρων νά 
ύπολογισθοϋν, Εΐδικώς, αί δαπάναι καθαριότητος καί φω
τισμού, ώς άνταποδοτιτοϋ χαρακτήρας θά καλυφθούν έκ τού 
έπιβληθησομένου έπί τών δημοτών οικείου τέλους.

Έν Άθήναις τη 1 ’Ιουλίου 1975 

Οί 'Υπουργοί
Έπί τών Εσωτερικών Έπί τών Οικονομικών

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠ0ΥΑΟΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

_____________ ____________________ Άριθ. 98/16/1975
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρον 75 
παραγρ. 1 τοϋ Συντάγματος) έπί τοϋ Σχεδίου Νόμου τοϋ 
'Υπουργείου Εσωτερικών «περί έπανιδρύσεως τής τέως 
Κοινότητος Ελληνικού».

Διά τών διατάξεων τοϋ Α.Ν. 473/1968 «περί μεταβολών 
εις την διοικητικήν διαίρεσιν κ.λ.π. ’Οργανισμών Τοπικής 
Αύτοδιοικήσεως εις την περιφέρειαν τής τέως διοικήσεως 
Πρωτευούσης» έθεσπίσθησαν τά ακόλουθα :

α) Αί κοινότητες Ελληνικού καί Καλαμακίου έν τω 
Νομω ’Αττικής ένοϋνται εις δήμον ύπό τό όνομα «Δήμος 
'Αλίμου» κ.λπ. (άρθρ. 2).

β) Τό προσωπικόν τών συγχωνευομένων Κοινοτήτων καθί
σταται προσωπικόν τοϋ Δήμου εις δν συγχωνεύονται κ.λ.π. 
(άρθρον 8).

"Ηδη, διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου μόνου τού ώς άνω
τέρω Νομοσχεδίου επανιδρύεται έν τω Νομω καί τη Επαρ
χία ’Αττικής ή καταργηθεΐσα τέως κοινότης Ελληνικού, 
άποσπωμένη έκ τοϋ Δήμου 'Αλίμου καί ορίζονται τά όρια 
καί ό πληθυσμός αύτής συμφώνως προς τά στοιχεία της 
’Εθνικής Στατιστικής 'Υπηρεσίας Ελλάδος βάσει τής Γενι
κής άπογραφής τοϋ πληθυσμού τής Χώρας τοϋ έτους 1971.

Έκ τούτου, προκαλεΐται δαπάνη τής συνιστωμένης Κοι- 
νότητος καί εμμέσως τοϋ έπιχορηγοϋντος ταύτην Κρατικού 
Προϋπολογισμού, ύπολογιζομένη είς δραχμάς 500.000, περί
που, έτησίως, δΓ έξοδα διοικήσεως καί μισθοδοσίας προσωπι
κού, ώς καί τοιαύτη δραχ. 1.500.000 είς βάρος τής αύτής 
Κοινότητος, δΓ έξοδα καθαριότητος καί φωτισμού, ήτις ώς 
ανταποδοτικού χαρακτηρος θά άντιμετωπισθη έκ τοϋ έπι
βληθησομένου οικείου τέλους.

'Ωσαύτως, προκαλοΰνται άκαθόριστα έσοδα της ύπό ίδρυ- 
σιν Κοινότητος έκ τής είσπράξεως τών ύπό τών διατάξεων 
της νομοθεσίας «περί έσόδων δήμων. καί κοινοτήτων» προ- 
βλεπομένων τελών.

Έν Άθήναις τη 1 ’Ιουλίου 1975

'Ο Γενικός Διευθυντής 
ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ


