
Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως τοϋ Δημοτικού 
καί Κοινοτικού Κώδικα».

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

’Από της έκδόσεως τοϋ Ν Α. 2888/1954 «περί κυρώσεως 
δημοτικού καί κοινοτικού κώδικος» πλήθος νομοθετημάτων 
ετροποποίησε καί συμπλήρωσε μέχρι τοϋ έτους 1967 την 
νομοθεσία πού διέπει τούς οργανισμούς τοπικής αύτοδιοική- 
σεως. Μετά τό πραξικόπημα τής 21ης Απριλίου 1967 καί 
τής καταργήσεως των εκλεγμένων δημοτικών καί κοινοτικών 
αρχόντων, ακολούθησε καί νέα σειρά νομοθετημάτων γιά τό 
θεσμό. ’Επίσης έξεδόθη υπό τής δικτακτορίας τό Ν.Λ. 
222/1973 «περί δημοτικού καί κοινοτικού κώδικος», τό 
όποιο δεν προέβλεπε περί εκλογών καί διοικήσεως τών 
Ο.Τ.Α. άπό εκλεγμένους άρχοντες.

Μετά τή πτώσ-η τής δικτακτορίας καί τήν επαναφορά τής 
νομιμύτητος στή τοπική αυτοδιοίκηση μέ τό νόμο 51/1974, 
ακολούθησε ή έκδοση τών νόμων 8/1975 καί 18/1975 «περί 
εκλογής δημοτικών καί κοινοτικών άρχών» καί ό νόμος 
180/1975 μέ τον όποιο επαναφέρθηκα·/ σέ ισχύ οι διατάξεις 
τοϋ κυρωθέντος διά τοϋ Ν.Λ. 288S/1954 δημοτικού καί κοι
νοτικού κώδικα, όπως αυτές ϊσχυαν κατά την 20ήν ’Απριλίου 
1967 καί έθεσπίσΟησαν νέες διατάξεις διά τή διευκόλυνση 
προσωρινά τής λειτουργικότητας τών όργανισμών τοπικής 
αύτοδιοικήσεως. Τέλος μέ τό Π. Δ/γμα 933/1975 έγινε 
κωδικοποίηση τών ΐσχυουσών διατάξεων τοϋ Δημοτικού καί 
Κοινοτικού Κώδικα.

Ή πάροδος μιας περίπου εικοσαετίας, άπό τοϋ έτους 
1954, εφαρμογής τού δημοτικού καί κοινοτικού κώδικα 
καί οι συχνές τροποποιήσεις του μέ σκοπό τή προσαρμογή 
τής νομοθεσίας στις καινούργιες συνθήκες κατέστησε άνα-, 
γκαία τήν εξέταση τής νομοεσίας τών Ο.Τ.Α. στο σύνολ.ό της 
καί τή κατάρτιση νέου κώδικα προσαρμοσμένου στις σίγχρο- 
νες άπαιτήσεις καί στο ρόλο πού πρέπει να διαδραματίσουν 
οί δήμοι καί οΐ κοινότητες.

Μέ βάση τις σκέψεις αυτές ή Κυβέρνηση εΐσηγήθηκε τήν 
έκδοση τού νόμου 174/1975 «περί συγκροτήσεως ’Επιτρο
πής συντάξεως δημοτικού καί κοινοτικού κώδικος» άποτε- 
λουμένη έξ άνουτάτων κρατικών λειτουργών καί εκπροσώ
που'/ τής τοπικής αύτοδιοικήσεως.

Ή ’Επιτροπή αυτή έκαμε έναρξη τοϋ έργου της τον μήνα 
Ιανουάριο τού έτους 1976 καί έτελείωσε τον μήνα ’Οκτώ
βριο τοϋ έτους 1979. Κατά τό διάστημα αυτό ή ’Επιτροπή 
έπρ αγματοποίησε εκατόν τριάντα εννέα συνεδριάσεις.

Βασικές επιδιώξεις τοϋ Κώδικα είναι ή άναγνώριση περισ
σοτέρου'/ αρμοδιοτήτων, ή εξασφάλιση μεγαλύτερης αύτο- 
τέλεια ώς προς τή διοίκηση καί διαχείριση τών τοπικών 
το/ν υποθέσεων, ό περιορισμός τής κρατικής παρεμβάσεως 
διά τής άσκήσεως ουσιαστικού ελέγχου σέ ελάχιστες περι
πτώσεις, ό καθορισμός μεγαλυτέρων εγγυήσεων ώς πρός τή 
■πειθαρχική δίωξη καί απόλυση τών αιρετών οργάνων, ή 
άπλούστευση τών τύπων, ώστε νά μή καθυστερεί ή επίλυση 
σοβαρών τοπικών υποθέσεων καί ή διευκόλυνσή τους γενικά 
γιά τήν έκπλήρουση τής αποστολής τους.

• Στον νέο Κώδικα δέν συμπεριλαμβάνονται φορολογικές 
διατάξεις υπέρ τών Ο.Τ.Α., γιατί ή ’Επιτροπή δέν είχε 
τέτοια αρμοδιότητα. Τό οικονομικό πρόβλημα τών Ο.Τ.Α. 
θά άντιμετωπισθεΐ μέ ειδικό νομοσχέδιο τό όποιο ελπίζω 
ότι σύντομα θά κατατεθεί στή Βουλή γιά ψήφιση.

Οί κυριώτερες καινοτομίες πού θεσπίζονται μέ τό σχέδιο 
τοϋ νέου Κώδικα είναι οί εξής :

1. Μέ τή διάταξη τοϋ άρθρου 2 παρ. 3 ορίζεται ότι δήμοι 
πληθυσμού άνω τών 150.000 κατοίκων διαιρούνται σέ δια
μερίσματα καί μέ τή διάταξη τοϋ άρθρου 110 καθορίζεται 
ό άριθμός τών διαμερισμάτων γιά τούς δήμους ’Αθηναίων, 
Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης, ώς καί ό τρόπος καί ή διαδι
κασία εφαρμογής τής διατάξεους αύτής. Μέ τό τρόπο αυτό

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - επιτυγχάνεται ή αποκέντρωση τών δημοτικών υπηρεσιών 
καί ή καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών καί γίνεται ευ
κολότερη ή συμμετοχή αύτών στή λήψη τών αποφάσεων 
σέ θέματα πού τούς αφορούν.

2. Καθορίζεται πληθυσμός τούλάχιστον χιλίων κατοίκων 
(άρθοο 3 παρ. 1) γιά τήν άναγνώριση ενός συνοικισμού 
πού έχει άπογραφεΐ αύτοτελώς σέ κοινότητα καί τούτο γιά 
νά περιορισθεΐ ή τάση γιά τή δημιουργία κοινοτήτων οίκο- 
,νομικώς αδυνάτων καί μέ μικρό πληθυσμό, πού δέν μπορούν 
να προσφέρουν στούς δημότες υπηρεσίες πού αποτελούν 
αποκλειστικές αρμοδιότητες τών Ο.Γ.Λ.

3. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 4 παρ. 3 παρέχεται ή 
δυνατότητα καταργήσεως κοινοτήτων πού δέν συγκεντρώνουν 
τις οριζόμενες άπό τον κώδικα προϋποθέσεις διά τής ένώ- 
σεώς των μέ άλλο όμορο δήμο ή κοινότητα. Προκειμένου 
γιά τούς δήμους πού δέν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις 
τοϋ κώδικα μέ τή διάταξη τοϋ άρθρου 231παρ. 1 παρέχεται 
ή δυνατότητα κατάργήσεώς τους, μέσα'σέ τρία χρόνια άπό 
τήν ισχύ τών διατάξεων τού Κώδικα μέ Δ/γμα τού Υπουρ
γού ’Εσωτερικών, ύστερα άπό άπόφαση τού Υπουργικού 
Συμβουλίου. Βέβαια δέν μπορεί- κανείς νά προδικάσει τήν 
έκταση τής εφαρμογής τών διατάξεουν αυτών, όμως μπορεί 
νά λεχθεί ότι θά περιορισθεΐ μόνο σίς περιπτώσεις εκείνες 
πού ό μικρός άριθμός τών κάτοικο»/ καί ή έλλειψη πόρων δέν:

- δικαιολογούν" τή διατήρησή τους καί μόνο εάν καί ό μικρός 
αύτός πληθυσμός θά μπορεί νά εξυπηρετείται εύκολα άπό τό 
δήμο ή τή κοινότητα στον όποιο 0ά προσαρτηθεΐ. .. ,

4. ’Από τις διατάξεις τοϋ μέν άρθρου J.1 παρ. 1, πού άφο-· 
ρά στή μετονομασία δήμων, κοινοτήτων κ.λ.π., προβλέπεται 
γιά πρώτη φορά συμμετοχή εκπροσώπων τών Ο.Τ.Α. στο 
συμβούλιον τοπωνυμιών, τοϋ δέ άρθρου 12 παρ. 1 καί 2, πού 
αφορούν στήν ονομασία καί μετονομασία συνοικιών, όδών 
καί πλατειών δέν προβλέπεται γνώμη τοϋ συμβουλίου τοπω
νυμιών καί ιδρύεται ίδιο όργανο μέ συμμετοχή εκπροσώπων 
τών Ο.Τ.Α. επίσης γιά πρώτη φορά. "Ετσι" άντιμετωπίζεται 
κατά τό καλύτερο δυνατό τρόπο τό θέμα της ονομασίας καί 
μετονομασίας τών δημοτικών καί κοινοτικών όδών καί πλα
τειών, πού τόσες φορές σκόπιμα ή μή άποτέλεσε αντικείμενο 
διχογνωμιών μεταξύ τών Ο.Τ.Α. καί τής Διοικήσεως.

Συμμετοχή εκπροσώπων τών Ο.Τ.Α. θεσπίζεται τέλος, 
γιά πριότη φορά μέ τις διατάξεις τών άρθρων 27 παρ. 5, 
(κατάρτιση προγραμμάτων περιφερειακής άναπτύξεως, χω
ροταξίας καί προστασίας τοϋ περιβάλλοντος), 121 παρ.. 2 
(πειθαρχική διαδικασία κατά αιρετών άρχόντων) καί 124 
παρ. 1 (απόλυση αιρετών αρχόντων), ικανοποιούμενου αι
τήματος τών εκπροσώπων τής Τοπικής Αύτοδιοικήσεως. '

5. Μέ τις διατάξεις τών άρθρων 21, παρ. 2, 22, περ. 6,
24 παρ. 1 περ. γ', ζ' καί η' καί 2, 26 παρ. 1 καί 3 καί 27 
παρ. 1 καί 4 θεσπίζονται τά εξής: ·. : . ν

α) Ή παροχή προσωπικής έργασίας μπορεί νά επιβληθεί
μόνο γιά τήν άντιμετώπιση έπείγουσας καί απρόβλεπτης 
ανάγκης, καταργουμένου τοϋ θεσμού τής προσωπικής έργα
σίας σάν ασυμβίβαστου πρός τήν σύγχρονο δημοκρατική 
άντίληψη πεεί τών υποχρεώσεων τών πολιτών (άρθοο 21 
παρ. 2). ' . ή* ;· ‘ '
. β) Ή αναγνώριση αποκλειστικής αρμοδιότητας τών Ο.Τ. 
Λ. ώς πρός τήν άστική συγκοινωνία (άρθρο 22 περ. 6), "

γ) Ή αναγνώριση καί εις τούς Ο.Τ.Α. τής αρμοδιότη
τας ίδρύσεως υγειονομικών σταθμών καί κέντρων παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών, κατασκευής έργων προστασίας τοϋ 
φυσικού καί πολιτιστικού περιβάλλοντος, ελέγχου τη ρήσεως 
καί υποβολής μηνύσεων, τών διατάξεων πού άφοροϋν τή κα
θαριότητα, τή κυκλοφορία καί στάθμευση τών οχημάτων, 
τήν οικοδόμηση, τήν άποχέτευση, τή μόλυνση τοϋ περιβάλ
λοντος καί τή προστασία τού υπόγειου υδατικού δυναμικού 
καί προβλέπεται ή δυνατότητα συγκροτήσεως ειδικής υπηρε
σίας γιά τήν άσκηση αύτών τών αρμοδιοτήτων (άρθρο 24,

' παρ. 1, περ. γ', ζ' καί η' καί 2). - : *■· ·'*·'
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δ) Ή δυνατότητα έκδόσεως διατάξεων για την λειτουργία 

καί τη χρήση δημοτικών καί κοινοτικών αγορών, συστημά
των ΰδρεύσεως καί άποχετεύσεως, κήπων, κοιμητηρίων, 
χρήσεως πεζοδρομίων κ.λπ. καί ή τιμωρία τών παραβατών 
(άρθρο 26, παρ. 1 καί 3).

ε) 'Η διατύπωση τής γνώμης τών οικείων συμβουλίων τών 
Ο.Τ.Α. άπό την έκδοση όποιασδήποτε διοικητικής κανο
νιστικής πράξεως πού αφορά τη προστασία τοΰ περιβάλλον
τος καί τά ρυθμιστικά ή χωροταξικά σχέδια καί ή ειδική αι
τιολόγηση σέ περίπτωση άποκλίσεως άπό τη γνώμη αυτή 
(άρθρο 27 παρ. 1 καί 4).

Μέ τις ανωτέρω ΰπδ στοιχεία α\ β', γ', δ' καί ε' διατάξεις 
διευρίνονται γιά πρώτη φορά σέ σημαντικό βαθμό οί άρμο- 
διότητες τών όργανισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως, διευ
κολύνεται ή άντιμετώπιση πολλών τοπικών προβλημάτων 
προς εκπλήρωσς τής άποστολής των καί προστατεύεται άκό- 
μη περισσότερο ή αύτοτέλειά τους.

G. Μέ τις διατάξεις τών άρθρων 28 καί 29 αύξάνεται ό 
αριθμός τών μελών τών δημοτικών καί κοινοτικών συμβου
λίων προκειμένου νά γίνει κατά τό δυνατόν μεγαλύτερη ή 
συμμετοχή τών δημοτών στή διοίκηση τών τοπικών υπο
θέσεων.

7. Καθόσον άφορά στήν εκλογή τών δημοτικών καί κοινο
τικών άρχών (άρθρα 31 έως καί 81) δέν επέρχονται μέ τό 
υπόψη σχέδιο σημαντικές τροποποιήσεις. Οί μεταβολές στις 
διατάξεις, πού ισχύουν δέν έχουν ιδιαίτερη σημασία άφοϋ 
τό εκλογικό σύστημα παραμένει αυτό πού ισχύει καί τοΰτο 
γιατί έκρίθη ότι άποδίδει κατά τό καλύτερο δυνατό τρόπο τήν 
εκπροσώπηση τών δημοτών στή διοίκηση τών τοπικών υπο
θέσεων. Πρόκειται περί συμπληρώσεως ή άναδιατυπώσεως 
ώρισμένων άπό τις διατάξεις πού τώρα ισχύουν όπως, ή 
πρόβλεψη ποινών γιά όσους δέν άσκοΰν άδικαιολόγητα τό 
εκλογικό τους δικαίωμα άρθρο 33 παρ. 4 καί 5 , ή κατάργη
ση τοΰ κωλύματος τής άναστολής τοΰ δικηγορικού λειτουρ
γήματος (άρθρο 39), ή κλήρωση καί ό άριθμός τών μελών τών 
εφορευτικών επιτροπών (άρθρο 41), ό άριθμός τών υποψη
φίων συμβούλων (άρθρο 44, παρ. 2), ή κατάρτιση τών συν
δυασμών (άρθρο 45), ή άντικατάσταση τοΰ υποψήφιου δη
μάρχου (άρθρο 48 παρ. 2) καί 67 παρ. δ), ό χρόνος ορκωμο
σίας τών έκλεγέντων (άρθρο 77 παρ. 2), ή άποποίηση τής 
εκλογής (άρθρο 78), ή άναπλήρωση τών δημοτικών καί 
κοινοτικών συμβούλιων (άρθρο 80).

8. Μέ τις διατάξεις τών άρθρων 82 έως καί 111 ή λει
τουργία τών δημοτικών καί κοινοτικών συμβουλίων γίνεται 
πιο άπλή, καθορίζονται οί αρμοδιότητες κάθε οργάνου κατά 
τρόπο πού νά μή δημιουργειται σύγχυση ή σύγκρουση άρμο- 
διοτήτων καί καθιερώνονται νέοι θεσμοί πού θά επιτρέπουν 
τήν ταχύτερη άντιμετώπιση τών τοπικών προβλημάτων καί 
τήν εξυπηρέτηση τών πολιτών. “Ετσι μέ τις διατάξεις α) τοΰ 
άρθρου 96 μπορούν τά δημοτικά συμβούλια μέ περισσότερα 
άπό τριάντα ένα μέλη νά διαιρεθούν σέ τμήματα, β) τού 
άρθρου 100 νά συγκροτούνται επιτροπές μελέτης διαφόρων 
θεμάτων, γ) τού άρθρου 101 ή δημαρχιακή επιτροπή άσκεΐ 
αποφασιστικές αρμοδιότητες, δ) τού άρθρου 105 τό δήμαρχο 
σέ δήμους πληθυσμού πάνω άπό δέκα χιλιάδες κατοίκους 
μπορούν νά επικουρούν βοηθοί δημάρχου, πού άσκοΰν μετα
βιβαζόμενες σ’ αύτούς άπό τούς δημάρχους αρμοδιότητες.

9. Μέ τις διατάξεις τού άρθρου 114 παρ. 1 τού Κώδικα 
αντιμετωπίζεται ένα άπό τά πιό βασικά αίτια τής βραδύ
τητας ύλοποιήσεως τών άποφάσεων τών Ο.Τ.Α. καί τής 
δημιουργίας κλίματος άβεβαιότητας περί τού άν ισχύουν 
ή όχι. οί άποφάσεις αύτές μετά τή πάροδο τής προθεσμίας 
τών δέκα ήμερών, γιατί μέ το καινούργια διάταξη ή προ
θεσμία άσκήσεως τού ελέγχου άπό τό νομάρχη άπό ενδεικτική 
γίνεται ανατρεπτική

Τό αύτό ισχύει καί γιά τή διάταξη τού άρθρου 115 τού 
σχεδίου γιατί μέ τή παρ. 2 αύτού δίνεται νέο περιεχόμενο 
στήν έννοια τής άσκήσεως ουσιαστικού ελέγχου άπό το νο-

10. Μέ τις διατάξεις τών άρθρων 119, 120, 121, 123 
καί 124 τού σχεδίου άντιμετωπίζονται έπί άλλης βάσεως 
οί άστικές καί πειθαρχικές'ευθύνες τών αιρετών δημοτικών 
καί κοινοτικών άρχόντων, γιατί προβλέπονται πρόσθετες 
εγγυήσεις τόσο γιά τήν άστική εύθύνη (πράξη τριμελούς 
επιτροπής), όσο καί γιά τήν πειθαρχική (συμμετοχή εκ
πρόσωπων των Ο.Τ.Α. στο προβλεπόμενο συμβούλιο). Στή 
τελευταία περίπτωση ή υποβολή αΐτήσεως άναστολής 
έκτελέσεως τής ποινής στο συμβούλιο τής ’Επικράτειας 
έχει σαν άποτέλεσμα τή χορήγηση τής άναστολής, έκτος 
άν υπάρχουν σοβαροί λόγοι εθνικού ή δημοσίου συμφέροντος 
περί τών όποιων όμως θά κρίνει ή ’ Επιτροπή ’Αναστο
λών.

11. Τα θέματα πού άναφέρονται στά δημοτικά καί 
κοινοτικά νομικά πρόσωπα καί ιδρύματα καθώς καί στούς 
συνδέσμους δήμων καί κοινοτήτων ρυθμίζονται άπό τις 
διατάξεις τών άρθρων 125 έως καί 143. Μέ τις διατάξεις 
αύτές επέρχονται μεταβολές βελτιωτικές στή λειτουργία 
τών συλλογικών των οργάνων καί αντιμετωπίζονται άτέ- 
λειες που είχαν προκύψει άπό τήν εφαρμογή τών διατάξεων 
πού ισχύουν. Ιδιαίτερα πρέπει νά μνημονευθούν οί διατάξεις 
α) τού άρθρου 138 μέ τις όποιες ευρύνονται οί σκοποί τών 
συνδέσμων δήμων καί κοινοτήτων καί ρυθμίζονται τά 
θέματα τής υποχρεωτικής συμμετοχής ένός δήμου ή κοι
νότητας στό σύνδεσμο ή τής άποχωρήσεως άπ’ αύτόν καί 
β) τού άρθρου 139 μέ τις όποιες αντιμετωπίζονται προβλή
ματα διοικήσεως τών συνδέσμων.

12. Στό χώρο τής οικονομικής διοικήσεως τών Ο.Τ.Α. 
οί διατάξεις τών άρθρων 144 έως 169 κάνουν εΰκολώτερες 
τις διαδικασίες γιά τό προϋπολογισμό καί τον απολογισμό, 
προσδιορίζουν μέ άκρίβεια τις υποχρεωτικές δαπάνες (άρ
θρο 147 ), αυξάνονται τά όρια τής παγίας προκαταβολής (άρ
θρο 164), καταργεΐται ό έλεγχος σκοπιμότητας γιά τή 
σύναψη δανείων καί οί συνέπειες γιά τούς παραβάτες στή 
περίπτωση διαθέσεως τού δανείου γιά άλλους σκοπούς πε
ριορίζονται σέ επιβολή πειθαρχικής ποινής προστίμου ( άρθρο 
167) άντί τού καταλογισμού τού χρησιμοποιηθέντος ποσού 
τοΰ δανείου, πού προβλέπεται άπό τή διάταξη πού ισχύει 
σήμερα.

13. Παρέχεται άπόλυτη ελευθερία στά δημοτικά καί 
κοινοτικά συμβούλια στά θέματα διαχειρίσεως καί άξιοποιή- 
σεως τής περιουσίας τους, τοΰ ούσιαστικοΰ ελέγχου τοΰ 
νομάρχου, περιοριζομένου μόνο στις περιπτώσεις έκποιή- 
σεως άγορας καί έκμισθώσεως καί επιτρέπεται ή παραχώ
ρηση τής χρήσεως καλλιεργησίμων εκτάσεων χωρίς δημο
πρασία καί χρονικό περιορισμό σέ γεωργούς δημότες κα
τοίκους γιά αυτοκαλλιέργεια. ’Επίσης μέ τή διάταξη τοΰ 
άρθρου 190 είναι δυνατή ή παραχώρηση κατά κυριότητα ή 
χρήση ή δωρεάν στούς Ο.Τ.Α. περιουσιακών στοιχείιυν όποι- 
ασδήποτε φύσεως καί άνήκουν στό Κράτος ή άλλο δημόσιο 
φορέα. Τέλος ή άσκηση κοινωνικής πολιτικής άπό μέρους 
τών Ο.Τ.Α. αντιμετωπίζεται μέ τις διατάξεις τής παρ. 2 
τού άρθρου 192 μέ τήν όποια διευρύνεται ή δυνατότητα χορη- 
γήσεως σέ οικονομικά άδυνάτους ειδών διαβιώσεως ή 
περιθάλψεως καθώς καί χρηματικών βοηθημάτων

14. Γιά τή διατύπωση τών διατάξεων πού άφορούν τήν 
εκτέλεση τών δημοτικών καί κοινοτικών έργων καί προ
μηθειών καί τή πραγματοποίηση άναγκαστικών άπαλλο- 
τριώσεων άπό τούς Ο.Τ.Α. (άρθρα 125- 204) τά συμπερά
σματα άπό τήν εφαρμογή τών διατάξεων πού ισχύουν σή
μερα άποτέλεσαν τή βασική γραμμή.

“Ετσι κατά τό δυνατόν έγινε εναρμόνιση μέ ότι ισχύει 
στά δημόσια έργα, περιορίζεται ό ουσιαστικός έλεγχος 
τής διοικήσεως. άντιμετωπίζεται μέ άπλούστερη διαδικασία 
ή επίλυση τών διαφορών ( άρθρο 109) προβλέπεται ή 
έκδοση διαταγμάτων (άρθρο 201) μέ τά όποια θά κα- 
θορισΟούν ειδικότερα θέματα διαδικασίας, διευρύνονται οί 
περιπτώσεις αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως γιά σκοπούς 
δημόσιας ωφέλειας (άρθρο 202) καί επιτρέπονται καί άλλες 
επεμβάσεις στή ιδιοκτησία (άρθρο 204).
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15. Με τις διατάξεις τών άρθρων 205 - 214 αντιμετωπί
ζεται- ε—ι νέας βάσεως ή Επιχειρηματική δραστηριότητα 
των Ο.Τ.Α.. με τη διεύρυνση των σκοπών των επιχειρήσεων 
(άρθρο 205, παρ. 1 ), τό καθορισμό των όροον τής συστά- 
σεο)ζ η τής συμμετοχής δήμου ή κοινότητας σε δημοτική 
καί κοινοτική ή μή επιχείρηση, τό χχρχκτηρισμό των δη
μοτικοί/ η κοινοτικών επιχειρήσεων σέ νομικά πρόσωπκ 
ιδιωτικού δικχίου (άρθρο 205, πχρ. 2 έως 6) στή διοίκηση 
των επιχειρήσεων (άρθρο 206). τις αρμοδιότητες τής επι
τροπής και του προέδρου (άρθρο 207), καί τή διαχείριση 
καί τήν έποπτεία χυτών (άρθρα 20S καί 210).

"Οπως στήν αρχή άνχφέρετχι ή ’ Επίτροπέ, έπρχγμχτο- 
ποιησε εκατόν τριάντα εννέα συνεδριάσις. Τό γεγονός αυτό 
βέβαια ίσως δεν θά ήταν αρκετό γιά νά δικαιολογήσει τήν 
έκφραση τής ίκανοποιήσεώς μου προς τά μέλη τής συντα
κτικής επιτροπής.

Άπό όσα όμως εξέθεσα είναι φανερό ότι ή σύνταξη τοϋ 
σχεόιου του νέου δημοτικού καί κοινοτικού κώδικα ήταν 
έργο καί δύσκολο καί κουραστικό.

Η συντακτική επιτροπή, τήν όποια αποτελούσαν δια
κεκριμένα πρόσωπα καί έμπειρα περί τά θέματα τής τοπικής 
αυτοδιοικήσεως, κατέβαλε κοπιαστική προσπάθεια ώστε τό 
σχέδιο πού εκπόνησε νά αποτελεί ένα πλήρες νομοθέτημα 
πού διχκρίνετχι διά τήν απλότητά του_ και τή χωρίς άσάφιες 
διατύπωσή του σέ μιά τρέχουσα δημοτική γλώσσα, ώστε νά 
είναι κατανοητό άπό όλους τούς "Ελληνες, τή συστηματική 
καταταξη τής ύλης του, τή μεθοδικότητα καί τή συνέπεια 
καί τέλος τήν άντιμετώπιση τοϋ θεσμού τής τοπικής αύτο- 
διοικήσεως με πνεύμα φιλελεύθερο καί δημοκρατικό.■ί*.

Γιά τά παραπάνω θεωρώ αναγκαίο νά έκφράσω προς τά 
άςιότιμά μέλη τής συντακτικής Επιτροπής τή πλήρη ικα
νοποίησή μου καί τις θερμές εύχαριστίες μου γιά τήν άξιέ- 
παινη προσπάθεια τους καί τήν εύγενική φιλοδοξία τους 
όπως ό νέος δημοτικός καί κοινοτικός κώδικας άποτελέσει 
ενα πολύτιμο άπόκτημα γιά τή τοπική αυτοδιοίκηση.

Με τή πεποίθηση ότι ό νέος κώδικας είναι σύμφωνος προς 
τις επαγγελίες τής Κυβερνήσεως γιά τήν ενίσχυση τοϋ 
θεσμού τής τοπικής αυτοδιοικήσεως καί ελπίζοντας ότι ή 
εφαρμογή αυτού θά βοηθήσει σημαντικά στή βελτίωση τού 
θεσμού και τή καλλιτέρευση τοϋ τρόπου ζωής γενικά τών 
δημοτών, υποβάλλω με αύτό το σχέδιο νόμου τό νέο δημοτικό 
και κοινοτικό κώδικα γιά κύρωση καί παρακαλώ γιά τή 
ψήφισή του, σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 76 παρ. 
4 τοϋ Συντάγματος πού ισχύει.

Αθήνα. 22 Ιανουάριου 1980 
Ό Υπουργός Εσωτερικών

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Περί κυρώσεως Δημοτικού καί Κοινοτικού Κώδικα.

Άρθρο μόνο.

Κυρώνεται ό Δημοτικός καί Κοινοτικός Κώϊικας, τού 
όποιου τό κείμενο ακολουθεί, όπως καταρτίσθηκε άπό τήν 
Ειδική Επιτροπή Συντάξεως Νέου Δημοτικού καί Κοινοτι
κού Κώδικα τού Ν. 174/1975.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΣΤΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

'Αρ-3ρο 1.
Πρώτη £α3μίδα τής τοπικής αυτοδιοικήσεως.

Οί δήμοι καί οί κοινότητες αποτελούν τήν πρώτη βαθμί
δα τών οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

— ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

'Ap-Spo 2.
Άναγνώρηση καί διαίρεση δήμων.

1. Δήμοι είναι: α) οί πρωτεύουσες τών νομών καί ρ) οί 
πόλεις πού έχουν περισσότερους άπό όέκα χιλιάδες (10.000) 
κατοίκους.

2. Ο δήμος αναγνωρίζεται μέ διάταγμα, δύο μήνες τό 
αργότερο άφότου ή πόλη ορίστηκε πρωτεύουσα νομού ή άφό- 
του δημοσιεύ-ύηκαν τά αποτελέσματα τής τελευταίας άπογρα- 
φής τού πλη-ύυσμού.

3. Δήμοι πού έχουν περισσότερους άπό εκατόν πενήντα χι
λιάδες (150.000) κατοίκους διαιρούνται σέ διαμερίσματα, 
σύμφωνα μέ τις διατάξεις τού άρ-ύρου 110.

"Αρθρο 3.
’Αναγνώριση κοινοτήτων.

1. "Ενας συνοικισμός, πού έχει άπογραφεί ώς αυτοτελής 
καί έχει πληθυσμό τουλάχιστον χιλίων (1.000) κατοίκων 
καί οικονομική δυνατότητα, μπορεί ν’ άποτελέσει ιδιαίτερη 
κοινότητα, άν τό ζητήσου·/ τά τρία τέταρτα τουλάχιστον 
τών εκλογέων κατοίκων του.

2. Οικονομική δυνατότητα σημαίνει ικανότητα τού συνοικι
σμού νά δημιουργεί έσοδα, ποό επαρκούν γιά τήν άντιμετώπι- 
ση τών κά-ύε είδους εξόδων διοικήσεως καί όλων τών υπο
χρεωτικών δαπανών, κα3ώς καί νά έκτελεί τά άπαραίτητα 
έργα κοινής ώφελείας.

Άρθρο 4.
"Ενωση δήμων καί κοινοτήτων.

. 1. Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή κοινότητες, που συνορεύουν, 
μπορούν νά ένω-ύοϋν καί νά γίνουν ένας δήμος ή μία κοι
νότητα, άν τό ζητήσουν οί μισοί τουλάχιστον άπό τούς εκ
λογείς κατοίκους τού κα-ύενός άπό αΰτους.

2. Μία κοινότητα, πού συνορεύει μέ δήμο, μπορεί νά ενω
θεί μέ αυτόν, άν τό ζητήσου/ οί μισοί τουλάχιστον άπό τούς 
εκλογείς κατοίκους της, καί συναινέσει τό δημοτικό συμ
βούλιο μέ τήν άπόλυτη πλειοψηφία τού συνολικού άρε-3μού 
τών μελών του.

3. Μία κοινότητα, πού δέν συγκεντρώνει τις προϋποθέ
σεις τού άρθρου 3, μπορεί νά καταργήσει καί νά ένω-3εϊ 
μέ ένα δήμο ή μέ μία κοινότητα, πο συνορεύουν μέ αυτήν.

4. Δύο ή περισσότερες κοινότητες, πού συνορεύουν καί 
δέν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τού άρθρου 3, μπορούν 
νά ένω-ύοϋν καί νά γίνουν μία.

5. Μία κοινότητα ενώνεται μέ ένα δήμο ή μέ μία άλλη 
κοινότητα καί στήν περίπτωση τοϋ άρθρου 46.

Άρθρο 5.
Π ροσάρτηση συνοικισμών.

1. Δέν επιτρέπεται νά προσαρτη-3εί ένας συνοικισμός σέ 
άλλο δήμο ή σέ άλλη κοινότητα, πριν περάσει μία πεντα
ετία άπό τότε πού δημοσιεύτηκε, τό διάταγμα μέ τό όποιο 
ιάναγ/ωρίσ-3ηκε ό δήμος ή ή κοινότητα, όπου υπαγόταν ό συνοι
κισμός, ή τό διάταγμα μέ τό όποιο προσαρτήθηκε ό συνοικι
σμός στον δήμο ή στήν κοινότητα.

2. "Ενας συνοικισμός δήμου ή κοινότητας, ό οποίος έχει 
άπογραοεί ώς αυτοτελής, μπορεί νά προσαρτη-3εί σέ άλλο 
δήμο ή σέ άλλη κοινότητα, μέ τον όποιο συνορεύει, άν τό 
ζητήσου/ οί μισοί τουλάχιστον άπό τούς εκλογείς κατοίκους 
τοϋ συνοικισμού καί συναινέσει δ δήμος ή ή κοινότητα στον 
όποιο ζητείται νά γίνει ή προσάρτηση, μέ απόφαση τού δη
μοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του, πού λαμβάνεται με 
τήν άπόλυτη πλειοήηφία τοϋ συνολικού άρι·5μοϋ τών μελών 
του.


