
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπ. τού σχεδίου Νόμου ιιπεοι καθορισμού των διοικητικών

οσίων ένιων ’Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεων καί
άλλων συναφών διατάξεων».

Πρός τήν Βουλήν τών ’Ελλήνων
1. Ό σαφής —ροσδιορισμός τών διοικητικών όριων τών 

δήμων καί κοινοτήτων, αποτελεί βασικήν προϋπόθεσιν διά τήν 
έκπλήρωσιν τής αποστολής των, διότι έντός τής διοικητικής 
των περιοερείας καί μόνον άναπτύσσεται ή έν γένει δραστη- 
ριότης αυτών, ώς ή έκτέλεσις αναπτυξιακών έργων τοπικής 
σημασίας, ή άσκησις τής άνατιθεμένης αύτοϊς φορολογικής 
εξουσίας κ.λ.π.

'Ο καθορισμός τών ορίων τών δήμων καί κοινοτήτων, λόγω 
τής σπουδαιότητος αυτών, άφορά εΐς τήν δημοσίαν τάξιν καί 
τό δημόσιον συμφέρον, δι’ δ καί αί σχετικαί έπί τοΰ Θέματος 
διατάξεις, χαρακτηρίζονται ύπό ιδιαιτέρας αύστηρότητος.

2. Αί ΐσχύουσαι διατάξεις τοΰ άρθρου 15 τοΰ Ν. Δ/τος 
933/1975 «περί κωδικοποιήσεως εις ένιαϊον κείμενον νόμου 
τών ίσχυουσών διατάξεων, τοΰ δημοτικού καί κοινοτικού 
κωδικός», απαγορεύουν νέον καθορισμόν ορίων δήμων καί 
κοινοτήτων, έφ’ όσον ταϋτα καθωρίσθησαν δι’ άμετακλήτου 
έκθέσεως έπιτροπής ή άποφάσεως διοικητικού δικαστηρίου, 
’Επίσης, ύπό τοΰ Σ.τ.Ε. (άποφ. 870/65) έκρίθη ότι, ή ύπαρ- 
ξις καί μόνον οριστικής καί άμετακλήτου έκθέσεως ορίων, 
ανεξαρτήτως της εφαρμογής της, άρκεΐ διά νά μη έπιτρέπεται 
ό νέος καθορισμός αυτών.

'Τπό τών άνωτέρω διατάξεων, κατ’ έξαίρεσιν έπιτρέπεται 
νέος καθορισμός ορίων άν άπωλέσθη ή μή προσβληθεΐσα έκ- 
θεσις έπιτροπής ή ή έκδοθεΐσα άπόφασις τοΰ διοικητικού 
δικαστηρίου, ώς καί όταν άπωλέσθη ή, δι’ άποφάσεως διοι
κητικού δικαστηρίου άνευ ιδίας περιγραφής τών ορίων ,έπικυ- 
ρωθεΐσα έκθεσις έπιτροπής.

3. Κατά τα τελευταία έτη συνεπεία κυρίως τής οικιστι
κής άναπτύξεως εις τό λεκανοπέδιον τής ’Αττικής, άνετράπη 
εΐς διάφορα σημεία ή μορφολογία τοΰ εδάφους, μέ αποτέ
λεσμα νά έχη έξαφανισθή ή νά μή δύναται νά προσδιορισθή 
επακριβώς ή καθορισθεΐσα διά τελεσιδίκων καί άμετακλη
τών άποφάσεων τών άρμοδίων όργάνων, όριογραμμή μεταξύ 
όμορων δήμων ή κοινοτήτων.

4. ’Επίσης έκ τής διανοίξεως καί λειτουργίας τής λεωφό
ρου ’Αθηνών, άνετράπησαν αί κυκλοφορίακαί συνθήκαι τής 
περιοχής ώστε ολόκληρα οικιστικά τμήματα τών όμόρων 
δήμων Αίγάλχω καί Περιστεριού νά άποκοποϋν έκ τής φυ
σικής των συνδέσεως πρός τάς άντιστοίχους δημοτικάς καί 
άλλος δημοσίας υπηρεσίας μέ άποτέλχσμα νά άντιμετωπί- 
ζωνται προβλήματα έπικοινωνίας τών κατοίκων μετά τών 
ώς άνω υπηρεσιών, δυσχέρειαι εις τάς υπηρεσίας καθαριό- 
τητος, άκόμη δέ καί κίνδυνοι διά τήν ζωήν των, διότι, οί 
κάτοικοι τών τμημάτων τούτων συχνά ύποχρεοϋνται νά 
διασχίζουν τήν, πυκνής κυκλοφορίας, λεωφόρον ’Αθηνών, 
προκειμένου νά μεταβοϋν εις τάς υπηρεσίας.

5. ’Αποτέλεσμα τής νέας ταύτης καταστάσεως πέραν τής 
συγχύσεως, ήτο ή επιβολή διπλής φορολογίας έπί τών αύτών 
προσώπων, έκ μέρους τών όμόρων Ο.Τ.Α. καί ή άναστολή τής 
εις £ργα κ.λ_π. δραστηριότητος αύτών, διότι ή έξαφάνισις 
τής όριογραμμής είχεν ώς άναγκαΐον έπακόλουθον τήν διχκ- 
δίκησιν ύπ’ άμφοτέρων τών όμόρων όργανισμών τής αύτής 
έδαφικής περιοχής, ώς υπαγόμενης εΐς τά διοικητικά όρια 
έκατέρου τούτων.

Τά κατά νόμον άρμόδια όργανα (έπιτροπή ορίων καί διοι
κητικόν δικαστήριον ορίων) δέν δύνανται νά έπανέλθουν καί 
διά νέων άποφάσεων νά άνακαθορίσουν τά όρια κατά τά τμή
ματα τής έξαφανισθείσης όριογραμμής αύτών, διότι έπί τοΰ 
αντικειμένου τούτου ύφίστανται άποφάσεις των, αί όποϊαι 
έχουν καταστή τελεσίδικοι καί άμετάκλητοι άπό μακροΰ 
χρόνου.

6. ’Επειδή δέν ύφίσταται άλλος τρόπος άντιμετωπίσεως 
τής, ώς άνω, έκτεθείσης σοβαράς, διά τούς Ο.Τ.Α. καταστά

σεων είμή μόνον ή νομοθετική ρύθμισιν τό Ύπουργεϊον 
προήλ,θεν εις τήν άπόφασιν καταρτίσεως τοΰ παρόντοε νομο
σχέδιου. όιά του άεθρου 1 του οποίου, άντιμετωπίζονται 
τα άνακύψαντα προβλήματα.

7. Διά τοΰ άρθρου 2 ικανοποιείται κοινόν αίτημα άμφο
τέρων τών όμόρων δήμων Νέων Αιοσίων καί 'Ανιών Άναο- 
γύρων. πρός δέ άποσπαται έκ τής Κοινότητος Νέας Έρυ- 
θοαίας άπομεμακρυσμένον έκ τής οικιστικής περιοχής της 
έδαφικόν τμήμα καί προσαρταται εΐς τήν Κοινότητα Έκά- 
λης. λόγω έδαφικής έπαφής πρός τήν οικιστικήν περιφέρειαν 
ταύτης.

8. Διά τοΰ άρθρου 3 τοΰ παρόντος νομοσχεδίου, άποσπαται 
ή περιοχή Πευκακίων τής ’Επαρχίας ’Αττικής τοΰ Νομού 
’Αττικής έκ τού εις όν υπάγεται νΰν Δήμου Παιανίας καί 
προσαρταται εΐς τον Δήμον 'Αγίας Παρασκευής τής αύτής 
Επαρχίας καί Νομού, διά λόγους πολλαπλής έξυπηρετή- 
σεως τών κατοίκων, διότι ή έν λόγω περιοχή κεΐται έγγύς 
τών ορίων τού εις όν προσαρταται Δήμου, μεθ’ ού συνδέεται 
οίκονομικώς, έπαγγελματικώς, έκκλησιαστικώς, πολιτιστι
κές, κλπ. ενώ έκ τοΰ Δήμου, έξ ού αποσπάται, απέχει περίπου 
έπτά χιλιόμετρα καί θύσεις δεσμός συνδέει τούτον μετά τής 
ρηλείσης περιοχής, ήτις σημειωτέσν έχει διαμορφωτή οίκι- 
στικώς.

9. 'Τπό τού Δημοσίου, κατά τό πρόσφατον παρελθόν, 
εΐς τήν ’Επαρχίαν ’Ολυμπίας τού Νομού ’Ηλείας άνηγέρθη 
ό οικισμός ιιΚαλλίκωμον», άποτελούμενος έκ 324 οικιών μέ 
σκοπόν τήν μεταφοράν τών κατοίκων τών Κοινοτήτων Κρου
νών καί Λαδικού, λόγω κατολισθήσεων.

'Ο νέος ούτος οικισμός άνηγέρθη εΐς θέσιν κειμένην έντός 
τών διοικητικών ορίων τής Κοινότητος Λαδικού. Αί δύο αύται 
κοινότητες (Κρουνών καί Λαδικού) δέν είναι συνεχόμεναι 
καί έκ τού λόγου τούτου, διά τήν κατάργησιν καί ένωσιν 
αύτών εΐς μίαν, δέν δύναται νά έφαρμοσθή ή ύπό τών δια
τάξεων τού άρθρου 3 τού Δ.Κ.Κ. (Π. Δ/γμα 933/1975) 
προβλεπομένη διαδικασία ήτις προϋποθέτει όπως, αί ύπό 
ένωσιν κοινότητες, έχουν εδαφικήν έπαφήν.

'Τπό τών διατάξεων τού άρθρου 4 τού παρόντος νομοσχε
δίου, σκοπεΐται ή άντιμετώπισις τού άνακύψαντος προβλή
ματος, ώς άνωτέρω έξετέθη, έν 5ψει τής άνάγκης μεταφοράς 
τών κατοίκων τών έν λόγω κοινοτήτων εις τόν νεοίδρυθέντα 
οικισμόν ιιΚαλλίκωμον».

’Εν Άθήναις τή 23 Μαΐου 1978 
Οί 'Τπουργοί

’Εσωτερικών Οικονομικών
ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί καθορισμού τών διοικητικών ορίων όνίων ’Οργανισμών 

Τοπικής Αύτοδνχχτρτως καί άλλων συναφών διατάξεων.

'AfSpcw 1.
1. Ή όριογραμμή τών διοικητικών ορίων μεταξύ τών δή

μων, Νέων Λιοσίων — Περιστεριού, Π ετρουπόλεως, Πι- 
τρουπόλίεως — Νέων Λιοσίων χαί Αϊγάλ<νω — Περιστε

ριού τής ’Επαρχίας ’Αττικής τού Νομού ’Αττικής, ορίζεται 
ώς άκολούύως:

c. Νέων Λιοσίων — Περιστεριού: 'Αρχεται έκ τοΰ ση
μείου ιπτναντήτεως όϊού Τεγέας και ρέματος Καναπιτσερή, 
ήτοι, μεταξύ τών Ο.Τ. 997 καί 1013 άκσλου-άεϊ τό ρεύμα 
ΒΛ. εις τρόπον ώστε τά Ο.Τ. 997, 996, 995, 994 χαί 993 
νά περιέρχωνται εις τό/ Δήμο» Περιστεριού μέχρι συναντή- 
σεως τής όδοΰ Διαγόρα. έκεί-ύεν άκαληυδεϊ τήν οδόν Διαγόρα 
μέχρι συνα^τήσεως τής οδού Ποσειδώνος, ήν άκολοοδεί μέ
χρι συνα/τήσεως τής οδού Σύρου, μεταξύ Ο.Τ. 537 καί 488, 
όν συνεχεία άχολοιτδεϊ τήν όδέτν Σύρου μέχρι οεκαντήσεως τής 
όδοΰ Χα/ίων μεταξύ τών Ο.Τ. 562, 563 έντεόόεν όικολοκάεί


