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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ Ν ΝΟΜΟΙ*

V.‘-: V.; τχεοίευ Νόμου «ζερί τροζ ιζ-.ιήσεως τής ϊ'«ο:κητικής

τεριφετε'. ας και των όρίων τών Νοτιών

Αχαΐας και

ΙΊοός ι ijι· βουλήν τών 'Ελλήνων

Η-

Περ: τροζοζοιήσεως τής οιοικητικής ζεριφερείας καί τών
ορίων τών Νομών Αχαΐας καί Ηλείας.
"Αρ-υρον 1.

Η οιοικητική ζεριφέρεια καί τά όρια τών Νομών Άχαΐας
Εζ! τού άνωτερω σχεϊίου Νόμου. έχομε-. την τιμήν να ·5εκαι Ηλείας τροποποιούνται ώς άκολού-ύως;
των.εν I-’ ;Δε·. τού Σώματος τά άκόλουία:
Η Κοινότης Άστρα άζοσζωμενη έκ τής Έζαρχίας Καλα
1. Δ:ά τού ΰζ' άρι-3. 479/1974 Νομοθετικού Διατάγμαβρύτων τού Νομού Άχαΐας ύζάγεται οιοικητικώς εις την
το; ,ΦΕΚ 187/2.7.1974). ή Κοινότης Άστρα άζεσζάσ-ύη
Ειταρχίαν Ηλείας τού ομωνύμου Νομού.
1/. τής Εζαρχ.ας Κλΐίσς. τού ομώνυμου Νομού καί υζηχ-υη
οιοικητικώς εις την Έζαρχίχ/ Καλαβρύτων, τού Νομού Λ,'Ap-Spov 2.
Λ
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τού
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άρχεται άζό τής ϊημοσιεύσεώς του
2. Μετά την οημοσίευσιν τού άνωτερω Νομο-5ετ:κού Δια
τής
Εφημερίοος
τής
Κυβερνήσεως.
οιά
τάγματος ΰζεβλή-ύητον εις τό Γζουργεϊον ζροτασεις τταρά τής
Νομαρχίας Άχαΐας. τού Κοινοτικού 'Συμβουλίου ^ Αστρα και
Εν Ά-ύήναις τή 12 Ιουλίου 1976
τής ζλειονότητος τών κατοίκων τής Κοινότητας Αστρα, ττερι
Ο έζί τών ‘Εσωτερικών 'Τζουργός
έζανυζαγωγής ταύτης εις τον Νομόν Ηλείας 1·.ϊ λόγους κα
ΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ
λύτερος συγκοινωνιακής έίίυζηρετήσεως., όο-3εντος ότι αυτή
τυ·.οεεται άζ" εύ-3είας μετά τής ζρωτευούσης τού Νομού Η
ΕΚΘΕΣΙΣ
λείας. εις ήν αί Δημόσια·. Ύζηρεσίαι εΰρίσκοντα: συγκεντρω
μένα'.. έςυτηρετουμένων οΰτω καλύτερον τών κατοίκων εις τας
Άρι-S. 134/20/75
Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρΐρον 75—ζαράγρ.
τάσης ρύσεως ϋττο-3-έσεις των.
3. Διά τού ζροτεινομένου ζρός ψηφισιν νομοσχεϊίου και είόι1 τού Συντάγματος) έζί τού σχεϊίου Νόμου τού 'Τζουρκώτερον οιά τού άρ·3ρου 1 αύτού. σκοζείται ή ϋταγωγή ϊιοικηγείου Εσωτερικών «σερί τροζοζοιήσεως τής Διοικητικής
τ κώς τη; Κοινότητας Άστρά τού ΝομΐϊτΆχαίας εις τον Νο — ζεριφερείας καί—τών -ορίων - - έν ίων όμορων - Νομών, τού
μόν Ηλείας και τούτο τρός καλύτερον έξυζηρέτησιν τών κα
Κράτους».
τοίκων χυτών. Διά τής ρυ-ίμίσεως ταύτης «ταναφέρεται, ττροΔιά τών οιατάξεων τού ώς άνωτέρω σχεόίου Νόμου, ϊι’
κειμένου ζερι τού ώς άνω οργανισμού, τό ίσχΰσαν ϊιοικητικόν
,ών τροζοζοιούνται τά όρια τών Νομών Άχαΐας. ’Ηλείας,
κα-ύεστώς ζοό τού Ν. Δ/τος 479/1974.
Λευκάοος και Κεφαλληνίας, όέν ζροκαλεϊται ϊαζάνη εις βά
4. Έν όψει τών ζροεκτ' 3έντων ζροτείνομεν την ψηφισιν
ρος τού Κρατικού Προϋζολογισμού.
τού νομοσχεϊίου.
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Έν Ά-3ήναις τή 26 Σεζτεμβρίου 1975
Εν Α-ύήναις τή 12 ’Ιουλίου 1976
Ό Γενικός Γρχμματευς
Ό εζι τών Εσωτερικών Ύζουργός
Ν. ΒΑΛΗΣ
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