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Στο σχέδιο νόμου ιιΤροποποίηση τοϋ Δημοτικού καί Κοι
νοτικού Κώδικα γιά το έκλογικό σύστημα, τη δημοτική 
άποκέντρωση, τή λαϊκή συμμετοχή καί τή διοικητική 
αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α.».

Πρός~ιή Βουλή ιών Ελλήνων

Σύμφωνα μέ τις -ρογραμματικές δηλώσεις τής Κυβέρνη
σης μια άπό τις βασικές έπιδιώξεις είναι ή γρήγορη, υπεύ
θυνη καί αποφασιστική δημιουργία τοϋ θεσμικού πλαισίου, 
πού θά οδηγήσει στην πραγματική αποκέντρωση. Ή απο
κέντρωση αυτή θά επιτρέψει νά παίρνονται αποφάσεις σέ 
διάοορα επίπεδα από τον ίδιο το Λαο, τους εκπροσώπους 
καί τις οργανώσεις του. Σύμφωνα μέ τις δηλώσεις τοϋ Πρω
θυπουργού τής Χώρας ή άποκέντρωση θά στηριχθεΐ στην 
άπελευθέρωση των δημιουργικών δυνατοτήτων τοϋ θεσμοϋ 
τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης καί στήν άμεση ενδυνάμωση τοϋ 
ρόλου των πρωτοβαθμίων κυττάρων τής Λαϊκής Κυριαρ
χίας, των Δήμων καί των Κοινοτήτων. Οί Δήμοι καί οί 
Κοινότητες καταξιώνονται ώς όργανα αποκεντρωμένης δη
μοκρατικής εξουσίας μέ διοικητική αύτοτέλεια καί μέ στό
χο τήν οικονομική αυτοδυναμία γιά τήν επίλυση όλων των 
τοπικών υποθέσεων.

Μέχρι τή θεσμοθέτηση τής δεύτερης καί τρίτης βαθμίδας 
Αυτοδιοίκησης καί τή προοδευτική ένερ γοποίησή της 
αποφασιστικό ρόλο θά παίξει ή καθοριστική συμμετοχή 
στά Νομαρχιακά Συμβούλιο τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
μέσω τών τοπικών ενώσεων Δήμιον καί Κοινοτήτων καθώς 
καί τών κοινωνικών φορέων.

Στο Συνέδριο τής Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ό Πρωθυπουργός είχε 
δηλώσει ότι γιά τή συνεχή ανάπτυξη τοϋ θεσμοϋ τής Το
πικής Αυτοδιοίκησης θά άξιοποιηθοΰν όλες οί θετικές δια
τάξεις τοϋ Δημοτικού καί Κοινοτικού Κώδικα, πού άπο- 
τελοΰν κατάκτηση τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θά υπάρξουν 
βελτιώσεις άλλων διατάξεων καί θά ξεκινήσει ή διαδικασία 
νέου Κώδικα πού θά λάβει υπόψη τήν νέα αντίληψη γιά τήν 
άποκέντρωση, τήν Τοπική Αυτοδιοίκηση καί τήν καθιέρωση 
τής β' καί γ' βαθμίδας Αυτοδιοίκησης. : ·

Στο μικρό χρονικό διάστημα, πού μεσολάβησε άπό τήν 
ανάληψη τής διακυβέρνησης τής Χώρας άπό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
έγινα'; σταθερά βήματα προς τις κατευθύνσεις πού χάραξαν 
οί προγραμματικές δηλώσεις. Βήματα, πού σέ σχέση μέ 
ό,τι είχε γίνει στό παρελθόν άποτελοϋν άλματα καί βαθειές 
τομές, πού όμως παραμένουν μικρά σέ σχέση μέ αυτά 
πού πρέπει νά γίνουν γιά τήν άνάπτυξη τοϋ θεσμοϋ.

*Η ούσιαστική κατάργηση τοϋ έλέγχού σκοπιμότητας 
άπό τό Νομάρχη, ό ύπερδιπλασιασμός τής τακτικής οίκονο- 
μικής ενίσχυσης τών Δήμων καί Κοινοτήτων, ή άντικειμενι- 
κοποίηση τών κριτηρίων τών εκτάκτων οικονομικών ενι
σχύσεων, ή άναστολή τών τοκοχρεονλυττκών δόσεων τών 
δανείων τής δικτατορικής περιόδου, ή θεσμοθέτηση αυξημένων 
κινήτρων γιά τή δημιουργία ευέλικτων δημοτικών επιχειρήσε
ων, ή υποβοήθηση γιά τήν άξιοποίηση τής δημοτικής περιου
σίας, ή θεσμοθέτηση τής συμμετοχής εκλεγμένων εκπροσώπων 
σέ όλα τά Ν.Π.Δ.Δ. καί τούς ’Οργανισμούς καί τις ’Επιχει
ρήσεις Κοινής Ώφελείας, ή καθιέρωση τής τακτής συνεργα
σίας τής πολιτικής ήγεσίας τοϋ Υπουργείου ’Εσωτερικών 
μέ τά όργανα τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλα μέτρα πού 
βρίσκονται στό δρόμο τής ύλοποίησης (παραχώρηση εκτά
σεων καί άναπτυξιακών δραστηριοτήτων τοϋ δημοσίου, 
η δημιουργία δημοτικής άστυνομίας κ.λ.π.) άποτελοϋν 
σαφή δείγματα τών Κυβερνητικών προθέσεων.

Οί κατευθύνσεις αύτές τής Κυβερνητικής πολιτικής άπο- 
τελοΰν ταυτόχρονα καί μιά Δημοκρατική πρόκληση πρός 
τους ’Οργανισμούς τής Τοπικής Αύτοδιοίκησης νά άντα- 
ποκριθοϋν στό νέο ρόλο πού τούς επιφυλάσσεται άπό τήν 
Πολιτεία.

Είμαστε βαθειά αισιόδοξοι γιά τήν άνταπόκριση αυτή 
τών δημοτικών άρχόντων άνεξάρτητα άπό τις πολιτικές 

- τους πεποιθήσεις καί τίς κομματικές τους προτιμήσεις.
Τρανό δείγμα αύτής τής άνταπόκρισης άποτελεϊ ή 

λειτουργία τών Νομαρχιακών Συμβουλίων, όπου βάσει 
τοϋ Νόμου 1235/82 κυριαρχούν οί εκλεγμένοι δημοτικοί 
άρχοντες. Η Λαϊκή έκπροσούπηση καί συμμετοχή -κατα
ξιώθηκε ήδη κατά τήν εκπόνηση τοϋ Περιφερειακού Προ
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καί τή διαδικασία κα
τάρτισης τοϋ Πενταετούς, όπου ή πλήρη συνεργασία τής 
Τοπικής Αύτοδιοίκησης, τών φορέων τών εργαζομένων καί 
τών άλλων παραγωγικών τάξεων καθώς καί τής τεχνικής 
πυραμίδας τών υπηρεσιών εδοσε τά πρώτα ενθαρρυντικά 
άποτελεσματα’ άποτελέσματα πού δίνουν μιάν απάντηση 
σέ όλους έκείνουν πού ήθελαν γιά χρόνια ολόκληρα τήν Το
πική .Αυτοδιοίκηση χωρίς φωνή, θεωρούσαν τό μαζικό 
κίνημα σάν εχθρό καί έθεταν μόνιμα τό Λαό στή γωνιά, 
στό περιθώριο τών εξελίξεων.

Αύτή ή πρωτόγνωρη διαδικασία λαϊκής συμμετοχής 
εδοσε αύτοπεποίθηση στούς δημοτικούς άρχοντες πού άντι- 
μετωπίστηκαν γιά πρώτη φορά ισότιμα άπό τήν Κεντρική 
εξουσία' εδοσε ταυτόχρονα άπάντηση σ’ όλους όσους χρη
σιμοποιούσαν τόν άλλοθι τής άποτελεσματικότητας γιά νά 
άγνοήσουν καί νά ποδηγετήσουν τήν Τοπική Αύτοδιοίκηση. 
Κατέρριψε τή λογική τού συγκεντρωτικού Κράτους πού 
χτίστηκε επί 160 χρόνια στό βωμό τής εξυπηρέτησης 
ξένων πρός τό Λαό'λτυμφερόντων στά πλαίσιά'τής γνωστής 
ιδεολογίας τοϋ αύταρχισμοϋ. „

Σήμερα ή ’Αλλαγή στό χώρο τής Τοπικής Αύτοδιοί
κησης είναι πραγματικότητα. Σήμερα δικαιώνονται οί 
άγώνες τοϋ κινήματος τής Τοπικής 1 Αύτοδιοίκησης 
μά καί οί πρωτοποριακοί γιά τήν : :οχή τους όραμάτισμοί, 
γιά τό θεσμό, τοϋ Μακρυγιάννη στ. 1837, τού Χαριλάου 
Τρικούπη στά 1877, τού Ελευθερίου Βενιζέλου στά 1910, 
τού Άλ. Παπαναστασίου στά 1927, τών άγωνιστών τής 
Εθνικής ’Αντίστασης τήν περίοδο τής κατοχής. τ . . ’/

“Ηταν πράγματι καιρός. Γιατί ήταν λυπηρό στή Χώρα 
πού γεννήθηκε ή Δημοκρατία, στή ’Χώρα πού οίκοδομή- 
θηκε ό Δήμος 500 χρόνια π.χ., στή Χώρα τοϋ Κλεισθένη, 
ή Τοπική Αύτοδιοίκηση νά παραμένει ένα ύποκατάστασο 
τής Κεντρικής εξουσίας.’ .S.
- Δέν είναι μόνο θέμα Δημοκρατίας ή άνάπτυξη τού θε
σμού τής Τοπικής Αύτοδιοίκησης. *0 θεσμός αυτός, πού 
είναι δεμένος μέ τήν ιστορία, τήν παράδοση τού “Εθνους 
καί τόν τρόπο ζωής τοϋ Ελληνικού Λαού, άποτελεϊ τον 
κύριο μοχλό γιά νά περάσουμε σ’ ένα άλλο τρόπο άνάπτυ- 
ξης. Νά γκρεμίσουμε τά σύνορα άνάμεσα στήν υπανάπτυξη 
καί στήν άνάπτυξη, άνάμεσα στό μαρασμό καί στήν προ-
*»$· η ν' ·■■-’· :

Μ’ αυτούς τούς στόχους ή Πολιτεία εχει καθήκον νά 
θεσμοθετεί εκείνα τά πλαίσια καί εκείνες τίς μορφές όργά- 
νωσης πού θά διευρύνουν συνεχώς τή λαϊκή συμμετοχή, 
τήν άποκέντρωση μά καί τίς δυνατότητες τής Τοπικής Αύ
τοδιοίκησης. .

Τό βασικότερο θεσμικό πλαίσιο γιά τήν Τοπική Αύτο
διοίκηση άποτελεϊ ό Δημοτικός καί Κοινοτικός Κώδικας.

Μέχρι τό 1980 ό κώδικας, πού ίσχυε, δέν ήταν παρά 
ή καταγραφή εκείνων τών προϋποθέσεων καί τών δεσμών 
πού άφαιροΰσαν κάθε ΐχνος πρωτοβουλίας άπό τήν Τοπική 
Αύτοδιοίκηση. , .. .... __

Κάτω άπό τήν πίεση καί τούς άγώνες τοϋ κινήματος τής 
Τοπικής Αύτοδιοίκησης καί τήν άμέριστη Λαϊκή ύποστή- 
ριξη πρός τά αιτήματα τών Δήμων καί Κοινοτήτων οί προ
ηγούμενες Κυβερνήσεις άναγκάσθηκαν νά προβοΰν σέ 
ύποχωρήσεις. “Ετσι ό νέος κώδικας, πού ισχύει σήμερα 
χωρίς νά ξεφεύγει άπό τή βασική συγκεντρωτική φιλοσοφία 
περιλαμβάνει θετικές διατάξεις. Μιά εύέλικτη ερμηνεία 
άπό την Κεντρική εξουσία μπορεί νά κάνει τίς διατάξεις 
θετικότερες καί νά άδρανοποιήσει άλλες μέ άντιδημοκρα- 
τικό χαρακτήρα.
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Σέ κάθε' περίπτωση, ή πολιτική θέληση’ ή ‘ή καλή 
πίστη δεν άρκοϋν. ’Απαιτείται ένας νέος δημοκρατικός κα
ταστατικός χάρτης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στή θέση 
τοϋ Κώδικα πού θά άναπλάσει τό θεσμό μέ βάση τις συν
ταγματικές επιταγές, τίς κατευθύνσεις γιά τήν άποκέντρω- 
αη, τή δημιουργία τής β' καί γ' βαθμίδας καί τή διεύρυνση 
αρμοδιοτήτων καί πόρων τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αυτό απαιτεί ένα χρονικό διάστημα πού άλλωστε πρσ- 
διαγράφηκε κατά τή συζήτηση τοϋ Ν. 1235/82 στην Ε
θνική ’Αντιπροσωπεία. ·

Μέ τό προτεινόμενο νομοσχέδιο ή Κυβέρνηση στοχεύει 
σέ άμεσες βελτιώσεις καί προσθήκες τοϋ Δημοτικού καί 
Κοινοτικού Κώδικα καθώς καί στήν έζασφάλιση έξουσιο- 
δότησης για τή σύνταξη τοϋ νέου κώδικα, τοϋ Καταστατι
κού Δημοκρατικού χάρτη τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Οι τροποποιήσεις, πού προτείνονται σήμερα άφοροϋν σ’ 
ένα δημοκρατικό έκλογικό σύστημα προσαρμοσμένο στις 
σημερινές θεσμικές δυνατότητες τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
άλλα καί στις άπαττήσεις ανάπτυξης τοϋ θεσμοϋ, στήν ίδρυ
ση νέων ουσιαστικών μορφών δημοτικής άποκέντρωσης καί 
στήν καθιέρωση τής Λαϊκής"συμμετοχής μέσα άπό τή δη
μιουργία τών συμβουλίων τών διαμερισμάτων, τών συνοι
κιακών συμβουλίων καί τών παρέδρων τών συνοικισμών. 
Οί τροποποιήσεις στοχεύουν άκόμα στήν ολοκλήρωση τής 
διοικητικής αυτοτέλειας, στήν έξαφάλιση τής δυνατότητας 
παρέμβασης τών νομαρχών πάνω στούς έκλεγμένους δη
μοτικούς άρχοντες καί στην καλύτερη λειτουργία τών δη
μοτικών καί κοινοτικών συμβουλίων.

Ή θεσμοθέτηση τοϋ διαμερίσματος έχει σκοπό τήν άπο- 
κέντρωση τών λειτουργιών τοϋ Δήμου ώστε ό Δήμος να 
φτάσει πιό κοντά στο δημότη καί νά έξασφαλίσει τήν 
αμεσότερη έξυπηρέτησή.του γιά τίς καθημερινές του υπο
θέσεις. Ταυτόχρονα θέλουνε, νά άκουσθεΐ , καθαρότερα ή 
φωνή τού δημότη γιά τό πρόβλημα πού τον άπασχολεϊ. 
Γι’ αυτό θεσμοθετούμε τό Συμβούλιο τοϋ Διαμερίσματος 
άπότελούμενό αποκλειστικά άπό δημότες τοϋ ίδιου τοϋ Δια
μερίσματος. Τό Συμβούλιο τοϋ Διαμερίσματος μέ τίς αρμο
διότητες πού τοϋ δίνονται γίνεται όργανο έπεξεργασίας κάθε 
ιδιαίτερου προβλήματος πού απασχολεί τό διαμέρισμα πού 
εκπροσωπεί, αναζητεί λύσεις καί προτείνει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο τρόπους έπίλυσης. "Ετσι καί τό έργο τοϋ Δημο
τικού Συμβουλίου ύποβοηθεΐται καί ή περιοχή έξυπηρετεΐ- 
ται καλύτερα εφόσον γιά τά προβλήματά της ασχολούνται 
άνθρωποι πού τά ζοϋν καθημερινά.

Στή χώρα μας ύπάρχουν χιλιάδες συνοικισμοί πού είναι 
προσαρτημένοι σέ δήμους ή κοινότητες. Μέχρι σήμερα οί 
συνοικισμοί αυτοί άγνοοϋνταν συστηματικά άπό τό Δημο
τικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο σέ θέματα προγραμματισμού 
έργων άλλα καί γενικότερα. Κάθε μορφής αναγκαιότητα, 
κυρίαρχη γι’αυτούς, ήταν τελευταία στήν ιεραρχία τοϋ 
Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Ό θεσμός τοϋ Πα- 
ρέδρου έρχεται νά εξαλείψει αύτή τήν άδικία, νά δώσει 
λόγο στούς συνοικισμούς γιά νά υπερασπιστούν τά αϊτή- 
ματά τους άπό θέση ισχύος. Ό Πάρεδρος μπορεί νά ψηφίζει 
στά βασικότερα θέματα πού άφοροϋν την κοινότητα ισότιμα 
μέ τά ύπόλοιπα μέλη τοϋ Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβου
λίου. Κυρίως όμως συγκαλεΐ συνέλευση τών κατοίκων 
τού συνοικισμού, όπου συζητοϋνται ανοικτά καί δημοκρα
τικά τά προβλήματα τού συνοικισμού άπ’ όλους τούς κα
τοίκους, γιά τήν καλύτερη έκπροσώπησή τους άπό τον Π ά- 
ρεδρο καί ταυτόχρονα έλέγχεται γιά τή δράση του.

Ή πεμπτουσία τής Λαϊκής συμμετοχής έπιτυγχάνεται 
άπό τή νέα μορφή οργάνωσης τών κατοίκων μιας περιοχής 
μέ κοινά χαρακτηριστικά πάνω σέ καθημερινά προβλήματα. 
Ό πιό άρμόδιος νά διαχειριστεί τήν τύχη καί τήν κατεύθυνση 
τής καθημερινής του ζωής είναι ό ίδιος ό άνθρωπος. Θέλουμε 
νά άφήσουμε τούς κατοίκους μιας πόλης νά ρυθμίσουν μόνοι 
τους μέ αυτενέργεια καί φαντασία, νά όργανώσουν τή ζωή 
τους, νά διαλέξουν τό περιβάλλον μέσα στο όποιο θέλουν 
νά ζήσουν.

’Αφήνουμε έλεύθερα τά δημοτικά συμβούλια νά ορίσουν 
τίς λεπτομέρειες τής λειτουργίας καί τής άρθρωσης τών 
Συνοικιακών Συμβουλίων γιατί πιστεύουμε ότι είναι, τά 
μόνα ίκανά νά γνωρίζουν τίς ιδιαιτερότητες τού 
Δήμου τους καί νά ρυθμίσουν τό άποτελεσματικότερο σχήμα 
πού κάθε φορά έξυπηρετεΐ τούς κατοίκους μιας περιοχής.

Οί τροποποιήσεις πού κάνουμε στον Κώδικα σκοπό 
έχουν νά διευκολύνουν τά Δημοτικά καί Κοινοτικά Συμβού
λια στο έργο τους, νά τά άπαλλάξουν άπό μερικές γραφειο
κρατικές διαδικασίες καί νά διευκολύνουν τήν άποτελεσμα- 
τικότητά τους. "Αλλες διατάξεις άποβλέπουν νά έναρμονί- 
σουν τις σύγχρονες συνθήκες, διατάξεις τού προηγούμενου 
Κώδικα, , όπως τή μείωση τού δριου έκλογιμότηταφ τήν 
κατάργηση τής πειθαρχικής ποινής τών προστίμων, τήν 
άλλαγή σύνθεσης μερικών συμβουλίων πού προβλέπονται 
στόν Κώδικα, τήν ένδυνάμωση τών Δημάρχων σέ σχέση 
μέ τούς Νομάρχες, τήν ένδυνάμωση τού ρόλου τού Δημοτι
κού Συμβουλίου καί τής Δημαρχιακής ’Επιτροπής, ζ ‘

Οί κυριώτερες τροποποιήσεις πού άναφέρονται στό κε
φάλαιο Α τού σχεδίου νόμου είναι οί εξής :

Γιά νά σταματήσει ή δημιουργία θνησιγενών οργανισμών 
τοπικής αύτοδιοίκησης καί ή κατάτμηση τών μικρών πού 
λειτουργούν ήδη, δέν έπιτρέπεται ή άπόσπαση συνοικισμού 
όταν ό δήμος ή ή κοινότητα άπό τόν όποιο γίνεται ή άπό
σπαση παραμένει μέ πληθυσμό κάτω τών 1000 κατοίκων 
καί χωρίς οικονομική δυνατότητα (άρθρο 1 τού νομοσχε
δίου).

Στό γνωμοδοτικό συμβούλιο τού άρθρου 8 τοϋ κώδικα 
προστέθηκαν δύο ακόμη μέλη έκπρόσωποι τής τοπικής αύ
τοδιοίκησης γιά νά μπορούν νά έκφέρουν γνώμη σε βασικά 
θέματα πού ένδιαφέρουν άμεσα τούς όργανισμούς τοπικής 
αύτοδιοίκησης. ‘·λ -> ··· . ··■.;’■ ·ζ: \-

Πραγματοποιεϊται μεταβολή στή σύνθεση τού συμβου
λίου τοπωνυμιών ώστε νά μετέχουν σ’ αυτό περισσότεροι 
έκπρόσωποι τής τοπικής αύτοδιοίκησης μέ τήν τροποποίη
ση τού άρθρου 11 τού κώδικα καί ορίζεται ότι ό Υπουργός 
Εσωτερικών άποφασίζει ύστερα άπό γνώμη τοϋ συμβου
λίου τοπωνυμιών γιά τήν έκδίκαση προσφυγών τών δήμων 
καί κοινοτήτων κατ’ άποφάσεων νομαρχών πού δέν έγκρί- 
νεται ή ονομασία ή μετονομασία συνοικιών, οδών κ.λ.π. 
καί καταργεΐται τό συμβούλιο τοϋ άρθρου 12 τού Ν. 1065/ 
1980. .· . - .. , .

Μέ τό άρθρο 2 τού σχεδίου νόμου γίνεται άλλαγή στή σύν
θεση τών κοινοτικών συμβουλίων γιά νά έχουν όλες οί μικρές 
κοινότητες μέχρι 2.000 κατοίκους συμβούλια μέ έπτά μέλη 
ώστε νά πετυχαίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών στή 
διοίκηση καί διαχείριση τών τοπικών ύποθέσεων.

Μέ τό άρθρο 3 τοϋ σχεδίου νόμου αυξάνεται ό άριθμός τών 
δημοτικών συμβούλων στούς μικρούς δήμους καί μειώνεται 
ό άριθμός τους γιά τούς μεγάλους δήμους γιά νά έπέλθει 
μιά έξισορρόπηση στό μεγάλο άνοιγμα τών δημοτικών συμ
βουλίων πού προβλέπει ό κώδικας πού Ισχύει καί νά έπιτευ- 
χθεϊ καλύτερη λειτουργικότητα τών δήμων. Μειώνεται καί 
ό άριθμός τών μελών τής δημαρχιακής έπιτροπής. Μειώ
νεται ή ήλικία πού μπορεί νά έκλεγή κάποιος γιά τό άξίω- 
μα τού δημοτικού καί κοινοτικού άρχοντα στό 21ο έτος 
γιά νά προσαρμοστεί ή διάταξη προς τή διάταξη τοϋ άρθρου 
1 τού νόμου 1224/1981 πού άναφέρεται στόν καθορισμό άπό 
τήν Κυβέρνησή μας τοϋ ορίου ήλικίας τών 18 έτών πού πα
ρέχεται τό δικαίωμα στόν πολίτη νά ψηφίζει στις βουλευ
τικές καί κατ’ άναλογία καί στις δημοτικές καί κοινο
τικές εκλογές (άρθρο 4).

Γιά νά δημιουργηθεΐ εύρύτερος κύκλος ενδιαφερομένων 
γιά τή διοίκηση τών τοπικών ύποθέσεων καταργήθηκαν 
πολλές περιπτώσεις πού άποτελοΰσαν κωλύματα ή άσυμ- 
βίβαστα καί πολλοί περιορισμοί γιά τήν έκλογή ή τήν άσκηση 
τών διαφόρων άξιωμάτων τών αιρετών άρχόντων τής τοπικής
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αυτοδιοίκησης (άρθρο 5). Αυξήθηκε το —οσδν των 20.000 
σέ 200.000 τοϋ άρθρου 36 παραγρ. 3 τοϋ κώδ'.κα (άρθρο 6).

Μέ την τροποποίηση τοΰ άρθρου 44 τοϋ κώδικα μειώνεται 
ό αριθμός των υποψηφίων των συνδυασμών γιατί κρίνεται 
υπερβολικός στα ποσοστά που άναγράφονται γιά τούς με
γάλους δήμους.

Μειώνονται τά δικαιολογητικά των υποψηφίων μέ τό 
άρθρο 7 γιά τή διευκόλυνσή τους και επιτυγχάνεται ή 
διεύρυνση τοϋ κύκλου των υποψηφίων.

Τό εκλογικό σύστημα πού υιοθετείται καθιερώνει την 
εκλογή των δημοτικών συμβούλων μέ σύστημα αναλογικής 
εκπροσώπησης χωρίς περιορισμούς. Επιτυγχάνεται έτσι 
ή πολυφωνία στο Δημοτικό καί Κοινοτικό συμβούλιο καί 
ή έκφραση όλων των άπόψεων καί τών τάσεων πού επικρα
τούν στον κοινωνικό σχηματισμό, πράγμα απαραίτητο γιά 
την προώθηση τοϋ Οεσμοϋ της Τοπικής αυτοδιοίκησης καί 
τό βάθεμα τής Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται 
δυνατότητα άσκησης διοίκησης άπό τό συνδυασμό πού θά 
εκλέξει τό Δήμαρχο. Αυτό κρίνεται άπαραίτητο γιά νά 
απορέσουν σήμερα οί Ο.Τ.Α. νά άνταπεξέλθουν στις αύξη- 
υένες απαιτήσεις τοϋ θεσμοϋ.

Βέβαια τό εκλογικό αυτό σίιστημα δέν ταυτίζεται άπό- 
λθτα μέ τό όραμά μας. "Ας μή ξεχνάμε όμως ο,τι, άμεσα 
θά καταρτισθεΐ ό νέος καταστατικός Δημοκρατικός Χάρτης 
τής Τ.Α. Έχει θά τεθούν άπό τήν άρχή όλα τά θέματα 
πού άφοροϋν τήν Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οί αρμοδιότητες, 
δ ρόλος τών Ο.Τ.Α. στην αποκέντρωση καί τον δημοκρατικό 
προγραμματισμό οί σχέσεις τών Δήμων καί τών Κοινοτήτων 
μέ την κεντρική έξουσία, δεύτερη καί τρίτη βαθμίδα, Τ.Α., 
οί λειτουργίες τών οργάνων της Τ.Α., τό εκλογικό σύστημα 
κ.λ.π.. Καί τότε τό εκλογικό σύστημα, όταν όλο τό πλαίσιο 
της Τ.Α. θά εναρμονιστεί, θά άκολουθήσει καί αυτό τή 
συνολική λογική: Σέ. καμιά πάντως περίπτωση δέν είναι 
δυνατό νά προσαρμόσουμε σήμερα τό θεσμό τής Τ.Α. στο 
επιθυμητό εκλογικό σύστημα. ... ·, .. . ·

-’Αναλυτικά οί ρυθμίσεις πού 'περιέχουν τά άρθρα πού 
άναφέρονται στο έκλογικό σύστημα είναι οί έξης : . ·' ντ>
•'-Μέ τό άρθρο 8 ορίζεται ότι έπιτυχών συνδυασμός" γιά 

νλούς τούς δήμους καί γιά εκείνες τις κοινότητες πού έχουν 
περισσότερους άπό πέντε χιλιάδες κατοίκους θεωρείται 
ιύτός πού θά συγκεντρώσει την ' απόλυτη πλειοψηφία τοϋ 
άριθμοΰ τών έγκυρων ψηφοδελτίων, δηλαδή τό 50 % σύν 
ένα. Οί ύπόλοιποι συνδυασμοί αν πάρουν έστω καί μιά 
έδρα είναι έπιλαχόντες καί θά άποτελ.έσουν τήν μειοψηφία 
τοΰ δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. -
ΕΣτίς υπόλοιπες κοινότητες, δηλαδή σ’ εκείνες πού έχουν 

πληθυσμό πέντε χιλιάδες καί κάτω, έπιτυχών συνδυασμός 
Ιεώρεϊται εκείνος' πού θά συγκεντρώσει τή σχετική πλειο- 
ψηφία καί έπιλαχόντες όσοι θά λάβουν έστω καί μιά έδρα.

. Δήμαρχος ή πρόεδρος τής κοινότητας έκλέγεται άμεσα 
άπό .τό λαό ό ύποψήφιος τοΰ έπιλαχόντος συνδυασμού. ,.

.''Μέ τό άρθρο 9 ρυθμίζεται ό τρόπος πού γίνεται ή κατα
νομή τών έδρών άνάμεσα στούς διάφορους συνδυασμούς πού 
παίρνουν μέρος στις έκλογές, στην περίπτωση πού άπό τήν 
αρχική ψηφοφορία, τήν πρώτη Κυριακή, ύπάρχει συνδυασμός 
πού έχει λ.άβει τήν απόλυτη πλειοψηφία τών έγκυρων ψηφο
δελτίων. — . _ . : . . ..

’Από τό σύνολ.ο τών έδρών τών δημοτικών ή κοινοτικών 
συμβουλίων τά 3/5 παίρνει ό έπιτυχών συνδυασμός καί τά 
2/5 κατανέμονται στούς έπιλαχόντες συνδυασμούς αναλογικά, 
σύμφωνα μέ τόν αριθμό τών έγκυρων ψηφοδελ.τίων, πού θά 
ιάβει καθένας άπ’ αύτούς, μέ τήν προϋπόθεση όμως ότι 
Λ έπιλαχόντες θά λάβουν τό έκλογικό μέτρο___

Στήν περίπτωση πού ό πρώτος συνδυασμός συγκεντρώ
σει ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων πάνω άπό 60% ή 
-ιατανομή τών έδρών γίνεται άναλογικά άνάμεσα σ’ όλ.ους 
τούς συνδυασμούς πού συμμετέχουν στις έκλογές, έφόσον 
Βέβαια οί υπόλοιποι συνδυασμοί έπιτύχουν τό έκλογικό 
χετρο. ’Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στήν περίπτωση αύτή

είναι ο έπιτυχών συνδυασμός, μπορεί νά πάρει, άνάλογα μέ 
την εκλογική του δύναμη, άριθμό έδρών πού νά ξεπερνά 
τό ποσοστό τών 3/5.

Με τα αρθρα 10 καί 11 γίνονται τροποποιήσεις γιά νά 
προσαρμοστούν τα αντίστοιχα άρθρα τοϋ ΐσχύοντα Κώδικα 
σέ ότι άφορά τήν ανάδειξη τών τακτικών καί άναπληρωματι- 
κών συμβουλ,ων και τις περιπτώσεις ΐσοψηφίας συνδυασμών, 
στο νεο τροπο κατανομής τών εδρών καί στο ενδεχόμενο 
νά υπάρχουν ύποψηφιότητες περισσότερο άπό δύο συνδυα
σμούς.

Μέ τό άρθρο 12 καθορίζεται πώς γίνεται ή επαναληπτική 
ψηφοφορία καί πώς κατανέμονται, στήν περίπτωση αύτή, 
οί έδρες.

Έδώ προβλέπεται ότι θά συμμετέχουν μόνο οί υποψήφιοι 
δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων τών δύο πρώτων συνδυα
σμών πού πήραν τά περισσότερα έγκυρα ψηφοδέλτια στήν 
πρώτη ψηφοφορία, χωρίς νά σημειώνονται σταυροί προτί
μησης στους υποψήφιους συμβούλους, οί όποιοι έκλέγονται 
με βάση τούς σταυρούς προτίμησης τού πήραν άπό τήν πρώτη 
ψηφοφορία.

Οί έδρες όταν πρόκειται γιά έπαναληπτική ψηφοφορία, 
διανέμονται σέ δύο φάσεις. Στήν πρώτη φάση οί μισές 
έδρες κατανέμονται άναλ.ογικά σ’ όλους άνεξαίρετα τούς 

_ συνδυασμούς πού πήραν μέρος στις έκλογές μέ βάση τόν 
άριθμό τών έγκυρων ψηφοδελτίων πού πήραν στήν πρώτη 
ψηφοφορία, έφόσον έχουν έπιτύχει τό έκλογικό μέτρο τής 
Α' Κατανομής.

Οί άλλες μισές έδρες κατανέμονται μόνο άνάμεσα στούς 
δύο συνδυασμούς πού συμμετείχαν στήν Επαναληπτική 
ψηφοφορία. Έδώ, ό συνδυασμός πού θά έλΟ·Ί πρώτος θά 
πάρει τόσες έδρες όσες χρειάζεται γιά νά φτάσει τά 3/5 
καί οί ύπόλ,οιπες δίνονται στο δεύτερο.

Μέ τό άρθρο 13 πραγματοποιείται τροποποίηση τών άρ
θρων 90, 91 καί 92 τοΰ κώδικα γιά νά γίνεται έκλογή άντι- 
προέδρου κοινότητας, νέου προέδρου κοινότητας καί ή 
άναπλήρωση τοϋ προέδρου κοινότητας άπό τόν έπιτυχόντα 
συνδυασμό καί οχι άπό όλο τό συμβούλιο. : ιν- r.·.·
. ' Μέ τό άρθρο 14 ανατίθεται'στό'δημοτικό συμβούλ,ιο' νά 
άποφασίζει γιά τόν κανονισμό τών έργασιών τής δημαρχια
κής έπιτροπής. - .

.'Η έκλογή τοϋ προεδρείου τοϋ δημοτικού συμβουλίου καί 
τής δημαρχιακής έπιτροπής θά γίνεται κάθε διετία γιά τήν 
άποδοτικότερη λειτουργία τών όργάνων αύτών, άντί τής 
έτήσιας πού προβλ.επόταν άπό τά άρθρα 97 καί 102 τοϋ κού- 
δικα. ' γ' ■··"“ "· ν."'·.....' /.' ·,

- Μέ τό ίδιο άρθρο 14 παρέχεται ή άρμοδιότητα στή δη
μαρχιακή έπιτροπή νά άποφασίζει γιά τή διάθεση πιστώ
σεων μέχρι ποσού 200.000 δρχ., γιά τήν καλύτερη λειτουρ
γία τών δήμων καί τήν ταχύτερη έξυπηρέτηση τών συναλ.- 
λασσομένων μέ αύτούς. , .,
- Μέ τό άρθρο 15 άλλάζειή ονομασία τών βοηθών δημάρχου, 
μέ τόν όρο «άντιδήμαρχοι» πού κρίνετάι πιο δόκιμος. Ό- 

' ρίζεται ότι άντιδήμαρχοι μπορεί νά όρισθοϋν καί στούς 
δήμους κάτω τών 10.000 κατοίκων πού είναι έδρες νομών, 
γιατί υπάρχει πράγματι τότοια άνάγκη σ’ αύτούς τούς δή
μους πού είναι ένδεκα στό σύνολ,ό τους.1 Αυξάνονται άκόμη 
κατά ένα οί άντιδήμαρχοι τών δήμων πάνω από 100.000 
καί μέχρι 150.000 κατοίκους καί μέ άπόφαάη τοϋ δημοτι
κού συμβουλίου μπορεί νά αύξηθεϊ ό άριθμός τών άντιδη- 
μάρχων στούς μεγάλ,ους δήμους μέχρι δύο άκόμη παραπά
νω άπό τόν άριθμό τών διαμερισμάτων στά όποια μπο
ρούν νά διαιρεθούν.- · '·'· .- .···■?·' ' -.· τ-:.ί·- “

Γιά τήν έφαρμογή εύρείας δημοτικής άποκέντρωσηςνπα- 
ρέχεται ή εύχέρεια στό δήμαρχο νά αναθέτει δικαίωμα υπο
γραφής καί στον πρόεδρο τοϋ συμβουλίου τοϋ δημοτικού 
διαμερίσματος, θεσμός πού προβλέπεται στό Κεφάλαιο Β' 
τοϋ σχεδίου νόμου, μέ τήν τροποποίηση τοϋ άρθρου 106 
τοϋ Κώδικα (άρθρο 16) .



' Γιά τήν παροχή μεγαλύτερης αυτοτέλειας στους όργανύ- 
σμοΰς τοπικής αυτοδιοίκησης παρέχεται ή ευχέρεια νά έπε- 
κταθεϊ μέ διάταγμα ή κατάργηση τοϋ ελέγχου σκοπιμότητας, 
πού έχει δ -νομάρχης καί σέ άλλες περιπτώσεις καί μάλιστα 
καί σέ πράξεις διοικητικών συμβουλίων δημοτικών ή κοι
νοτικών νομικών προσώπων, έπιχειρήσεων κ.λ.π..

Μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 18 καταργειται ή πειθαρχι
κή ποινή τοϋ προστίμου πού μποροϋσε νά τήν έπιβάλλει ό 
νομάρχης σέ βάρος τών αιρετών οργάνων τής τοπικής αυτο
διοίκησης, σαν νά είναι υπάλληλοι, χωρίς τή γνώμη κανενός 
συμβουλίου. Στο εξής γιά τυχόν σοβαρές παραλείψεις καί 
παραβάσεις τών αιρετών οργάνων τής τοπικής αυτοδιοίκησης 
θά κινείται ή διαδυκασία γιά τήν έπιβολ.ή τών ποινών τής 
άργίας ή τής έκπτώσεως πού προβλέπεται άπό τό άρθρα 120 
καί 121 τοϋ κώδικα καί θά τηρούνται οί εγγυήσεις πού προ- 
βλέπονται καί άπό τό Σύνταγμα, σύμφωνα μέ τίς όποιες 
0ί ποινές αυτές άπαγγέλονται μόνον μετά άπό σύμφωνη 
γνώμη συμβουλίου πού άποτελ,εΐται κατά πλειοψηφία άπό 
Τακτικούς δικαστές. .

Μέ τά άρθρα 19 καί 20 τροποποιούνται οί διατάξεις οί 
σχετικές μέ τήν ονομασία τών διοικήσεων τών δημοτικών καί 
κοινοτικών Ιδρυμάτων καί άπό «άδελφάτα» μετονομάζονται 
σέ «διοικητικά συμβούλ,ια» όρο πού θεωρούμε πώ δόκιμο 
γιά τήν περίπτωση. Λ
■,: ’Ανατίθεται στά δημοτικά καί κοινοτικά συμβούλια νά 
καθορίζουν αύτά τόν αριθμό τών μελών τών διοικητικών 
συμβουλίων τών ιδρυμάτων τους ανάλογα μέ τήν κάθε 
περίπτωση. Διευρύνεται ό κύκλος τών προσώπων άνάμεσα 
στά όποια γίνεται ή εκλογή τών μελών τών διοικήσεων τών 
ιδρυμάτων, ρυθμίζεται ό τρόπος προσαρμογής τών συντα
κτικών πράξεων τών ιδρυμάτων πρός τίς διατάξεις τοϋ 
νέου νόμου καί ή άπρόσκοπτη συνέχιση τής λειτουργίας 
τους. ^ Υ,,,ήλ ... '"' ’

Μέ τήν τροποποίηση τού άρθρου 137 τοϋ κώδικα πού 
γίνεται μέ τό άρθρο 21 άπλουστεύονται σέ μεγάλο βαθμό 
οί διαδικασίες γιά τή σύσταση, τίςμεταβολές καί τήν κατάρ
γηση τών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τών οργα
νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, συντομεύεται κατά πολύ 
ό χρόνος τής διεκπεραίωσης τών σχετικών ύποθέσεων στό 
έλ.άχιστο καί. ελαφρύνονται άπό ικανό φόρτο εργασίας. οί 
υπηρεσίες τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας, τοϋ Συμβου
λίου τής Επικράτειας καί τοϋ Υπουργείου Εσωτερικών.

Μέ τήν τροποποίηση τοϋ άρθρου 202 τοϋ κώδικα, έδάφ. 
ια τής παραγράφου 1, διευρύνονται οί περιπτώσεις δυνατό
τητας άπαλλοτρίωσης άκινήτων άπό τούς οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης γιά λ.όγους δημόσιας ωφέλειας, 
γιά τήν εκπλήρωση τών σκοπών τους.

Ό Νόμος «γιά τήν παροχή κινήτρων .. κ.λ.π.», πού ψη
φίστηκε άπό τή Βουλή θεωρεί ύπαγόμενες στό νόμο επι
χειρήσεις (στό άρθρο 2 παράγρ. Ιστ) καί «τίς επιχειρήσεις 
τών οργανισμών τοπικής αύτοδιοίκησης».

Στή νομοθεσία καί ειδικότερα σ’ αύτή πού άφορα τήν 
οικιστική άνάπτυξη προβλ.έπεται ή δυνατότητα συμμετοχής 
τών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοίκησης σέ «εταιρείες 
μικτής οικονομίας».

Γιά τήν προσαρμογή τοϋ κώδικα στις κατευθύνσεις αυτές 
διευρύνεται μέ τό άρθρο 21 παράγρ. 3 τό περιεχόμενο τής 
παραγρ. 6 τοϋ άρθρου 205 μέ τήν παροχή τής δυνατότητας 
συμμετοχής τών όργανισμών τοπικής αύτοδιοίκησης καί 
σέ «εταιρείες μικτής οικονομίας».

Μέ τό άρθρο 22 άπαλλάσσονται οί οργανισμοί τοπικής 
αύτοδιοίκησης άπό τήν εισφορά ύπέρ τής Ελληνικής Ρα
διοφωνίας καί Τηλ,εόρασης (ΕΡΤ) πού άποτελ.εΐ πάγιο 
αίτημα τής τοπικής αύτοδιοίκησης.

Μέ τό άρθρο 23 προσαρμόζεται τό άρθρο 227 τοϋ κώδικα 
στις διατάξεις τοϋ παρόντος μετά τήν κατάργηση τής πει
θαρχικής ποινής τοϋ προστίμου.

Προκειμένου νά διευρυνθεΐ ό κύκλ.ος τών υποψηφίων δη
μοτικών καί κοινοτικών άρχόντων γιά τίς περιφέρειες τών

νομών ’Αττικής καί Θεσσαλονίκης πού υπάρχουν ειδικές 
συνθήκες καί νά διευκολυνθεί ή έπιστροφή στή γενέτειρα 
γιά τίς περιφέρειες τών λοιπών νομών τής Χώρας έπανα- 
φέρεται σέ ισχύ, μέ σχετικές τροποποιήσεις, ή διάταξη τοϋ 
άρθρου 66 τοϋ νόμου 8/1975 πού έφαρμόστηκε στις προη
γούμενες εκλογές τοϋ 1975 καί 1978 καί καταργήθηκε μέ 
τό άρθρο 229 τοϋ νόμου 1065/1980.

Ρυθμίζεται μέ τό άρθρο 25 ή σύσταση νομοπαρασκευαστι
κής έπιτροπής γιά τή σύνταξη τοϋ κώδικα τοπικής αύτο
διοίκησης όλων τών βαθμιδών.

Μέ τό άρθρο 26 καταργοϋνται οί διατάξεις τοϋ νόμου 1065/ 
1980 πού άναφέρονται στό κώλ.υμα συγγένειας (άρθρο 37) 
γιά τή διεύρυνση τοϋ κύκλου τών υποψηφίων ιδίως στις 
μικρές κοινότητες καί στή λειτουργία τών δημοτικών συμ
βουλίων σέ τμήματα (άρθρο 96).

Μέ τό άρθρο 27 καθορίζεται ό σκοπός πού θά εκπληρώ
σουν τά δημοτικά διαμερίσματα καί ό τρόπος τής εκλογής 
τών όργάνων τους.
; Μέ τό άρθρο 28 ορίζονται τά όργανα εκπροσώπησης τοϋ 
Δημοτικοϋ Διαμερίσματος πού είναι ό πρόεδρος καί τό Συμ- 
βούλ.ιο τοϋ Δημοτικού Διαμερίσματος.

Μέ τό άρθρο 29 ορίζεται ό τρόπος έκλ.ογής τών Συμβου
λίων τών Δημοτικών Διαμερισμάτων, πού γίνεται άποκλει- 
στικά κατά συνδυασμούς υποψηφίων Δημάρχων. ’Ακόμη 
ορίζεται ότι ό άριθμός τών ύποψηφίων συμβούλων είναι 
ίσος-μέ.τόν άριθμό τών μελ,ών τοϋ συμβουλίου.

Μέ τό άρθρ. 30 δρίζεται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν οί δη^ 
μότες έκλογεΐς πού είναι γραμμένοι στούς εκλογικούς κα
ταλόγους τοϋ Δημοτικού Διαμερίσματος καί πού ψηφί
ζουν.'

Μέ τό άρθρο 31 περιγράφετάί ό τρόπος δήλωσης τοϋ 
συνδυασμού καί κύρια προσδιορίζεται ή άρχή ότι ό υπο
ψήφιος πρέπει νά είναι κάτοικος τής περιφέρειας τοϋ δια
μερίσματος. “ ' ’ : ' * ' ·■■' ··. -

Μέ τό άρθρο 32 καθορίζεται ότι τό ψηφοδέλτιο ύποψη
φίων τοϋ διαμερίσματος είναι κοινό μέ τό ψηφοδέλτιο τοϋ 
συνδυασμού τοϋ ύποψήφιου δημάρχου. ’Ακόμη καθορί
ζονται οί λεπτομέρειες γιά τήν κατάρτιση τοϋ ψηφοδελ.τίου 
καί προβλςπεται ότι τά ψηφοδέλτια είναι χωριστά κατά 
διαμέρισμα.

Μέ τό άρθρο 33 καθορίζεται τό έκλ,ογικό σύστημα πού 
είναι ίδιο μέ τό σύστημα γιά την άνάδειξη τών δημοτικών., 
άρχών. Ό έπιτυχών συνδυασμός τοϋ δήμαρχου έκλ.έγει σέ 
όλα τά διαμερίσματα τά 3/5 τοϋ άριθμοϋ τών ψήφων τοϋ 
Συμβουλίου τοϋ Δημοτικού Δαμερίσματος.

Μέ τό άρθρο 34 καθορίζονται τά άρθρα τοϋ Δημοτικού 
καί Κοινοτικού Κώδικα καί τής Νομοθεσίας γιά τήν εκλογή 
Βουλευτών πού εφαρμόζονται αναλογικά στήν εκλογή
συμβούλων τοϋ Δημοτικού Διαμερίσματος.

Μέ τό άρθρο 35 καθορίζονται οί άρμοδιότητες τοϋ Συμ
βουλίου τοϋ Δημοτικού Διαμερίσματος. ’Επίσης καθορί
ζονται τά θέματα πάνω στά όποια τό Συμβούλιο τοϋ Δη
μοτικού Διαμερίσματος μπορεί μέ άποφάσεις του νά εκ
φράζει γνώμες καί νά διατυπώνει προτάσεις.

Μέ τά άρθρα 36, 37 καί 38 καθορίζεται ό τρόπος σύγ
κλησης, λειτουργίας, συνεδρίασης τοϋ Συμβουλίου τοϋ Δη
μοτικού Διαμερίσματος καί τήρησης τών πρακτικών τών 
συνεδριάσεών του.

Μέ τό άρθρο 39 καθορίζεται ό τρόπος μέ τόν όποιο ύλο- 
ποιοϋνται οί κάθε φύσεως άποφάσεις τοϋ Συμβουλίου τοϋ 
Δημοτικού Διαμερίσματος.

Μέ τό άρθρο 40 καθορίζονται οί άρμοδιότητες πού έχει 
ό Πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου τοϋ Δημοτικού Διαμερίσματος 
καί ή άναπλήρωσή του άπό τόν ’Αντιπρόεδρο.

Μέ τό άρθρο 41 καθορίζεται ό χρόνος καί ό τρόπος εκλο
γής τοϋ Προέδρου καί ’Αντιπροέδρου τοϋ Συμβουλίου τοϋ 
Δημοτικού Διαμερίσματος.

Μέ τό άρθρο 42 καθορίζονται οί ύποχρεώσεις τών συμ
βούλων.



,\1έ το άρθρο 43 προβλέπεται ή συγκρότηση επιτροπών 
άτεό τό Συμβούλιο τοϋ Δημοτικού Διαμερίσματος. Οί 
επιτροπές αποτελούνται άπό μέλη τοϋ Συμβουλίου τοϋ Δη
μοτικού Διαμερίσματος καί άπό λαϊκά μέλη γιά τη μελέ
τη καί έςέταση προβλημάτων πού απασχολούν τό Διαμέ
ρισμα.

Μέ τό άρθρο 44 καθορίζεται ό τρόπος μέ τόν όποιο μπο- 
εοϋν νά απευθύνονται οί κάτοικοι τοϋ διαμερίσματος στο 
Συμβούλιο τοϋ Δημοτικοϋ Διαμερίσματος.

Μέ τό άρθρο 45 καθορίζεται ό τρόπος πληροφόρησης των 
δημοτών πάνω στα προβλήματα του Δημοτικού Διαμερί
σματος.

Μέ τό άρθρο 46 προβλέπονται τρόποι εΰρείας συμμετοχής 
των πολιτών στην προώθηση τών θεμάτων της περιφέ
ρειας τοϋ διαμερίσματος.

Μέ τό άρθρο 47 ορίζεται ότι τό άξίωμα τοϋ Προέδρου καί 
τών συμβούλων τοϋ. Δημοτικοϋ Διαμερίσματος είναι τι
μητικό καί άμισθο καί προβλέπεται ότι μέ άποφάσεις τοϋ 
Δημοτικοϋ Συμβουλίου καθορίζονται έξοδα κινήσεως καί 
αποζημιώσεις γιά την συμμετοχή ■ τους σέ συνεδριάσεις 
τοϋ Συμβουλίου.

Μέ τό άρθρο 48 καθορίζεται ό σκοπός ίδρυσης τοϋ θε- 
σμοϋ τών παρέδρων συνοικισμών δήμων καί κοινοτήτων 
καθώς καί q τρόπος εκπροσώπησης τών συνοικισμών στη 
διοίκηση τοϋ δήμου ή της κοινότητας, καί ό άνώτερος άρι- 
θμός τών παρέδρων κατά δήμο καί κοινότητα.

Μέ τά άρθρα 49, 50, 51, 52 καί 53 καθορίζονται θέματα 
πού έχουν σχέση μέ τη θητεία καί εγκατάσταση τών παρέ
δρων, μέ τόν τρόπο υποβολής υποψηφιοτήτων, κατάρτισης 
τών συνδυασμών, τών ψηφοδελτίων καί τό σύστημα εκλο
γής, τών παρέδρων. -

Μέ τό άρθρο 54 καθορίζονται τά άρθρα τοϋ Δημοτικοϋ 
καί Κοινοτικού Κώδικα κάί τής Νομοθεσίας γιά την εκλογή 
βουλευτών πού εφαρμόζονται άναλόγικά στήν εκλογή παρέ
δρων τών συνοικισμών. * '· -.> ·. * " _'μ_ ή

Μέ τό άρθρο 55 καθορίζονται οί αρμοδιότητες τών παρέ- 
δρών'φών συνοικισμών καί ορίζεται ότι έχουν δικαίωμα συμ- 
ιετοχής στις συνεδριάσεις τών δημοτικών καί κοινοτικών 
συμβουλίων καί έκφρασης γνώμης γιά τά θέματα πού συ- 
ήτοϋνται σ’ αύτά. ’Επίσης προσδιορίζονται τά θέματα γιά 
ά όποια έχουν δικαίωμα ψήφου στο δημοτικό καί κοινοτικό 
αιμβούλιο. _ . λ ,

Μέ τό άρθρο 56 καθορίζεται ό τρόπος λειτουργίας τών 
ήματικών καί κοινοτικών συμβουλίων στις περιπτώσεις πού 
συμμετέχουν σ’ αύτά καί οί πάρεδροι.

Μέ τό άρθρο 57 προβλέπεται ή υποχρέωση τοϋ παρέδρου 
ά λογοδοτεί γιά τις δραστηριότητές του πάνω στις ύπο- 
έσεις τού συνοικισμού. . . .

Μέ τό άρθρο 58 καθορίζονται οί υποχρεώσεις τοϋ παρέδρου.
Μέ τό άρθρο 59 τό άξίωμα τοϋ παρέδρου ορίζεται σάν 

ιμητικό καί άμισθο καί προβλέπεται ή καταβολή έξόδων 
ίνησης. ., · ·..- '

Μέ τό άρθρο 60 περιγράφεται δ σκοπός τής δημιουργίας 
οΰ θεσμού τών συνοικιακών συμβουλίων καί παρέχεται σέ 
άθε δημοτικό συμβούλιο ή ευχέρεια νά διαιρέσει τήν πε- 
ιοχη τοϋ δήμου σέ συνοικίες μέ αντικειμενικά κριτήρια 
αι νά συγκροτήσει τά άντίστοιχα συνοικιακά συμβούλια.

Μέ τό άρθρο 61 προσδιορίζονται ώς όργανα-τής συνοι- 
ιας η Συνέλευση τών κατοίκων τής συνοικίας, τό Συνοικια- 
ο Συμβούλιό της καί ό Πρόεδρος τοϋ Συνοικιακού Συμβου-
ί°°.

Μέ τό άρθρο 62 περιγράφονται οί άρμοδιότητες ένός συ- 
οικιακοΰ συμβουλίου καί ενδεικτικά τά θέματα στά όποια 
πορεΐ νά διατυπώνει γνώμες καί προτάσεις. -

Μέ τό άρθρο 63 προσδιορίζονται ορισμένα βασικά στοι
χεία πού αφορούν την εκλογή καί λειτουργία ενός συνοικια
κού συμβούλιου καί δίνεται στο δημοτικό συμβούλιο ή ευ
χέρεια νά προσδιορίζει μέ άπόφασή του τά ύπόλοιπα στοι
χεία. “Ετσι ώστε νά ύλοποιεΐται σύμφωνα μέ τις τοπικές 
συνθήκες, ό βασικός σκοπός τής δημιουργίας τοϋ θεσμού τών 
συνοικιακών (τυμβουλίων, πού είναι ή προώθηση τής εύ- 
ρύτερης δυνατής λαϊκής συμμετοχής στις δημοτικές υποθέ
σεις καί ή ενεργοποίηση, κινητοποίηση καί οργάνωση τών 
δημοτών γύρω άπό τό θεσμό τής τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οί τροποποιήσεις πού προτείνονται μέ τό νομοσχέδιο 
αυτό, δέν έπεκτάθηκαν στις δημοτικές επιχειρήσεις, έκτος 
άπό τό άρθρο 21 γιά τήν προσαρμογή στο νόμο περί κινή
τρων, στά δημοτικά καί κοινοτικά έργα καθώς καί στο προ 
σωπικό τών δήμων καί κοινοτήτων. Οί τροποποιήσεις αύ- 
τές Θά άποτελέσουν άντικείμενο ξεχωριστού νομοσχέδιου 
πού θά προτείνουμε σύντομα στήν Εθνική άντιπροσωπεία 
υστέρα άπό άνταλλαγή άπόψεων μέ τούς αρμόδιους φο
ρείς. · ■

Σημειώνουμε επίσης, ότι καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε 
τό κείμενο τού σχεδίου νόμου νά έναρμονισθεϊ γλωσσικά μέ 
τό ΰφος τοϋ ΐσχύοντος κώδικα δήμων καί κοινοτήτων, γιά 
νά άποφευχθεϊ διγλωσσία κατά τήν ένοποίηση τών διατά
ξεων. . .

- “Τστερα άπό τά άνωτέρω μέ τήν πεποίθηση ότι τό σχέδιο 
νόμου πού σάς υποβάλλουμε «Τροποποιήσεις τοϋ Δημοτικού 
καί Κοινοτικού Κώδικα γιά τό εκλογικό σύστημα, τή δημο
τική άποκέντρωση, τή λαϊκή συμμετοχή καί τή διοικητική 
αύτότέλεια τών Ο.Τ.Α.», έπιτελεϊται σημαντικό βήμα στήν 
ένίσχυαη τοϋ θεσμού τής τοπικής αύτοδιοίκησης, nape ;α- 
λόϋμε γιά τή ψήφισή του. ;
• ■■ ■- ■ ’Αθήνα, 22 ’Ιουνίου 1982

•■.,·.··'··.: ' Οί Υπουργοί
Τ' ’Εσωτερικών Οικονομικών
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΜΑΝΌΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΓΝΤΑΙ

. Ή ΚΑΤΑΡΓΟΓΝΤΑΙ ΤΟΤ ΝΟΜΟΓ 1065/1980

Α.'-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΓΝΤΑΙ.

/._· _ Άρ·3ρο 3.

-*■ iz".l .·’Αναγνώριση κοινοτήτων.
- 1. Ένας συνοικισμός, πού εχει άπογραφεί ώφ αυτοτελής 
καί έχει πλη-ϋυσμό τουλάχιστον χιλίων (1.000) κατοίκων 
καί οικονομική δυνατότητα μπορεί' ν’, άποτελέσει ιδιαίτερη 
κοινότητα, αν τό ζητήσουν τά τρία τέταρτα τουλάχιστο 
τών εκλογέων κατοίκων του.

' Άρ-3ρο 7. 5
Αίτηση για τήν αναγνώριση καί τις μεταβολές' 

δήμων καί κοινοτήτων. .
1. Τις υπογραφές, τήν ταυτότητα" καί τήν Ιδιότητα τού 

έχλργέα κατοίκου βεβαιώνω ό δήμαρχος ή ό πρόεδρος τής 
κοινότητας, πού μπορούν νά υπογράφουν καί γιά λογαριασμό 
-ών εκλογέων που δηλώνουν ότι είναι αγράμματοι.

Άρ&ρο 8. .....

Γνωμοίοτικό συμβούλιο γιά τήν αναγνώριση ; , 
καί τις μεταβολές. · ι" _

' 1. Συνιστάται' σέ κά-ϋε νομαρχία ξνα συμβειΰίλ»α, πού άπο- 
τελεΐται άπό τόν πρόεδρο τοϋ πρωτοδικείου τής πρωτεύου
σας τού νομού, ώς πρόεδρο, τους διευθυντές εσωτερικών καί 
τεχνικών υπηρεσιών τής νομαρχίας ' καί δύο αιρετούς εκ-
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προσώπους τών οργανισμών τοπικής αΰτοδιοικήσεως, τού 
ορίζονται μαζί με τούς αναπληρωτές τους μ* άπόφχση της 
διοικούσης επιτροπής τής τοπικής. ένώσεως δήμων και κοι
νοτήτων. Τά καθήκοντα τοϋ γραμματέα έκ.τελεί ένας άπό 
τούς υπαλλήλους τής διευθύνσεω-ς εσωτερικών τής νομαρχία}·; 
πού ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του άπό τόν νομάρχη. 
Τον ττρ&είρο τών πρωτοδικών καί τά λοιπά μέλη τοΰ συμ
βουλίου αναπληρώνουν οΐ νόμιμοι άναπληρωτές τους. Το συμ
βούλιο συνεδριάζει, άν είναι παρόντα τρία τουλάχιστον μέλη 
του.

Άρθρο 11.
Μετονομασία δήμων, κοινοτήτων, συνοικισμών 

' _ .. καί θέσεων. ,· -
1. Ή μετονομασία δήμων, κοινοτήτων καί συνοικισμών 

γίνεται μέ διάταγμα, υστέρα από πρόταση τοϋ δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου καί σύμφωνη γνώμη τοΰ συμβουλίου 
τοπωνυμιών, στο όποιο συμμετέχουν δυο εκπρόσωποι τής Κεν
τρικής Ένώσεως Δήμων και Κοινοτήτων τής 'Ελλάδος 
(ΚΕΔΚΕ), που ορίζονται μαζί αε τους αναπληρωτές τους 
από το διοικητικό συμβούλιό της. .' \'“ ' '

Άρθρο 12.
’Ονομασία καί μετονομασία συνοικιών, οδών

1.....· 1 ή -V _____ καΐ,πλατειών.__ή. -.*1. λ. _
*. 2. Άν ό νομάρχης δεν εγκρίνει την ονομασία ή τη με
τονομασία, ό ενδιαφερόμενος δήμος ή ή ένδιαφερδμενη κοινό
τητα μπορερ. μέσα σέ δύο μήνες άπό τότε που κοινοποιήθη
κε ή σχετική πράξη τοΰ νομάρχη, ν’ ασκήσει προσφυγή 
στον Υπουργέ Εσωτερικών κατά τής πράξεως αυτής. Ό 
Υπουργός είναι υποχρεωμένος νά έκδώσει απόφαση, υστέρα 
άπό γνώμη συμβουλίου, που άποτελεΐται άπό τόν γενικό γραμ
ματέα τοΰ Υπουργείου ’Εσωτερικών, ως πρόεδρο, τόν γενι
κό διευθυντή τής Γενικής Διευθύνσεως Τοπικής Αΰτοδιοι- 
κήσεως τοΰ 'Υπουργείου. ’Εσωτερικών, έναν καθηγητή τής 
Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, που υπο
δεικνύεται μαζίί με τόν αναπληρωτή ταυ άπό τή Σχολή, 
καί δύο εκπροσώπους τών δήμων καί κοινοτήτων, που υπο
δεικνύονται μαζί με τους αναπληρωτές τους άπό τήν Κεν
τρική Ένωση Δήμων καί Κοινοτήτων τής 'Ελλάδος.

• Άρθρο 28. ·
Κοινοτικές άρχές.

1. Ή κοινότητα διοικεΐται άπό τό κοινοτικό συμβούλιο 
κ,αί τόν πρόεδρο.

2. Τό κοινοτικό συμβούλιο ' άποτελεΐται άπό πέντε μέλη 
σέ κοινότητες μέ πληθυσμό έως χιλιων κατοίκων, έπτά μέ
λη σέ κοινότητες 1.001 έως 2.000 κατοίκων, εννέα σέ 
κοινότητες 2.001 έως 5.000 κατοίκων καί έντεκα στις 
λοιπές κοινότητες. Στον αριθμό αυτό τών συμβούλων περι
λαμβάνεται και ό πρόεδρος.

Άρθρο 29.

Δημοτικές άρχές.

1. Ό δήμος διοικεΐται άπό τό δημοτικέ συμβούλιο, τή 
δημαρχιακή επιτροπή καί τό δήμαρχο.

. 2. Τό δημοτικό συμβούλιο άποτελεΐται άπό έντεκα μέλη 
σε δήμους μέ πληθυσμό έως 7.000 κατοίκων. δεκαπέντε 
μέλη σέ δήμους 7.001 έως 20.000 κατοίκων, δεκαεννέα 
σέ δήμους άπό 20.001 έως 30.000 κατοίκων, είκοσι πέντε 
σέ δήμους 30.001 έως 60.000 κατοίκων, τριάντα ένα σέ 
δήμους 60.001 έως 100.000 κατοίκων, τριάντα εννέα σέ 
δήμους 100.001 έως 150.000 κατοίκων, σαράντα έπτά σέ 
δήμους άπό 150.001 έως 300.000 κατοίκων, πενήντα πέντε 
σέ δήμους 300.001 έως 500.000 κατοίκων, καί εξήντα ϊνα 
σέ δήμους 500.001 κατοίκων καί πάνω.

ή
3.
τον

Η δημαρχιακή επιτροπή άποτελεΐται άπό τό δήμαρχο 
βοηθό δημάρχου πού έχει ορίσει ό ίδιος ό δήμαρχος, ώς

πρόεδρε, καί- άπό δύο μέλη, άν τό συμβούλιο έχει έως 'καί 
δεκαπέντε μέλη, τέσσερα, άν τό συμβούλιο eyet έως καί 
τριάντα ένα μέλη, έξι, άν το συμβούλιο έχει έως καί πενήντα 
πέντε μέλη καί οκτώ, άν τό συμβούλιο έχει ώς καί έξήντα 
ένα μέλη.

"Αρθρο 35.
Προσόντα εκλογιμότητας.

Μπορεί νά εκλεγεί δήμαρχος, πρόεδρος κοινότητας, δημο
τικές η κοινοτικός σύμβουλος ό δημότης πού έχει τήν ικανό
τητα νά εκλέγει καί έχει συμπληρώσει τό 23ο έτος -ής ηλι
κίας του.

Άρθρο 36.

Κωλύματα καί ασυμβίβαστα.
1. Δέν μπορούν νά εκλεγούν ή νά είναι δήμαρχοι, πρόεδορ: 

κοινοτήτων καί δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι οι δικαστι
κοί λειτουργοί, όποιοι είναι υπάλληλοι τοϋ κράτους καί τών 
οργανισμών τοπικής αΰτοδιοικήσεως μέ όποιαδήποτε σχέση, 
όποιοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις καί στά σώματα ασφα
λείας, όποιοι είναι υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δι
καίου μέ όποιαδήποτε σχέση καί ενώσεων γεωργικών συνεταιρι
σμών, καθώς καί οΐ γιατροί πού υπηρετούν μέ όποιαδήποτε 
σχέση σέ δημοσίες υπηρεσίες ή σέ οργανισμούς τοπικής αύτο- 
ϊιοικήσεως ή σι άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. '· ·

2. Δέν μπορούν επίσης νά εκλεγούν ή νά είναι δήμαρχοι, 
πρόεδροι κοινοτήτων καί δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, 
όποιοι συνδέονται μέ τό δήμο ή τήν κοινότητα μέ όποιαδήπο
τε σύμβαση, καθώς καί τά μέλη τής δΐοικήσεως, οί σύμβου
λοί. καί οί υπάλληλοι νομικών προσώπων πού συνδέονται μέ 
τό δήμο ή μέ τήν κοινότητα μέ όποιαδήποτε σύμβαση. Άν ό 
δήμος ή ή κοινότητα συμμετέχουν μέ όποιαδήροτε τρόπο στήν 
επιχείρηση πού προβλέπει ή σύμβαση, μόνο γιά τά πρόσωπα 
πού είναι αντιπρόσωποι τοϋ δήμου ή τής κοινότητας στήν έπι- 
χεζρητη αυτή δέν υπάρχει κώλυμα εκλογιμότητας ή ασυμβί
βαστο .

3. Δέν άποτελεί ασυμβίβαστο ή σύναψη συμίβάσεως αγοράς 
δημοτικών ή κοινοτικών άκινήτων. εφόσον ή εκποίηση έχεκ γί
νει υστέρα άπό πλειοδοτική δημοπρασία, καί αυτός πού έχει 
άνακηρυχθεί πλειοδότης δεν έλαβε μέρος στή διαδικασία τής 
έκποιήσεως μέ τήν ιδιότητα τοϋ μέλους τής δημοτικής ή τής 
κοινοτικής αρχής, καί εφόσον τό τίμημα πρέπει νά καταβλη
θεί εφάπαξ. Επίσης δέν αποτελεί κώλυμυα ή ασυμβίβαστο ή 
συνομολόγηση οποιοσδήποτε συμβάσεως μέ τόν δήμο ή τήν 
κοινότητα, άν τό αντικείμενό της είναι άξίας μικρότερης άπό 
20.000 δραχμές τό χρόνο. Μπορούν νά εκλεγούν ή νά είναι 
μέλη τών δημοτικών καί κοινοτικών άρχών τά μέλη τής δι- 
οικήσεως καί οί ΰπάλληλοί^δήμοσίων έπιεχιρησεων καί οργα
νισμών κοινής ώφελείας, πού συνδέονται μέ τόν δήμο ή τήν 
κοινότητα μέ σύμβαση πού είναι σχετική μέ τό αντικείμενο τής 
οραστηριότητάς τους.

4. Τά πρόσωπα πού άναφέροντζι στήν παράγραφο 1 μπο
ρούν νά εκλεγούν στον δήμο ή στήν κοινότητα, στήν περιφέ
ρεια τών οποίων έχουν υπηρετήσει, άφοΰ περάσει μία διετία 
άπό τότε πού έπαψαν νά υπηρετούν εκεί.

5. Μέ τήν επιφύλαξη τής διατάξεως τής προηγούμενης 
παραγράφου, τό κώλυμα πού προβλέπετχι στις παραγράφους 
1 καί 2 παύει νά υπάρχει, άν τά πρόσωπα πού έχουν τό κώλυμα 
παραιτηθούν άπό τή θέση τους πριν άπό τήν ήμερα τής άνα- 
κηρύξεως τών υποψηφίων. Ή παραίτηση επιδίδεται μέ δικα
στικό επιμελητή στον είρηνοδική ή σ,τόν πρόεδρο πρωτο
δικών, ό όποιος τήν υποβάλλει αμέσως στήν αρχή πού είναι 
αρμόδια νά τήν αποδεχθεί. Ή παραίτηση θεωρείται ότι έχει 
γίνει δεκτή άπό τή στιγμή τής έπιδόσεώς της. Ειδικές δια
τάξεις νόμων, πού άπαγορεύουν τήν υποβολή ή τήν αποδοχή 
τής παραιτήσεως τών προσώπων πού προβλέπει ή παράγραφος 
1 ή πού περιορίζουν τό δικαίωμά τους νά παραιτηθούν ή τήν
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αρμοδιότητα τής αρχής ν’ άχοϊεχ3*ΐ τήν χαρχίτησή τους, 
δέν θίγονται άχό τις διατάξεις αυτής τί,ς παραγράφου.

6. Οί ϊτ,μαρχοί, si πρόεδροι κοινοτήτων καί οί δημοτικοί 
η κοινοτικοί σύμβουλοι, του αποδέχονται όχοιαϊήποτε άχό τά 
καθήκοντα η τα έργα χού άναφερονται ιέ τούτο το άρθρο 
ή άχοχτοΰν δημοτικότητα σέ άλλο δήμο ή σέ άλλη χοινότη- 
τχ. εκπίπτουν αυτοδικαίως άχό το αξίωμά τους.

Άρθρο 38.
Ασυμβίβαστο εξαίσιας οφειλών.

1. Λεν μπορούν να είναι δήμαρχοι ή δημοτικοί σύμβουλοι, 
οποίοι είναι οφειλέτες τοΰ δήμου, άχό όχοιαδήποτε αιτία, για 
χοσό ανώτερο άχό δεχαχέντε χιλιάδες δραχμές. Λέν μπορούν 
να είναι χρύεδροι χοινοτήτων η κοινοτικοί σύμβουλοι, χράσω- 
χα χού είναι οφειλέτες τής κοινότητας για χοσό ανώτερο 
άχο δέκα χιλιάδες δραχμές.

Άρθρο 44.
Υποψηφιότητες.

1. Ή έν.λογή τού δημάρχου, τοΰ χροέδρου τής κοινότητας 
/.αΐ τών δημοτικών και κοινοτικών συμβούλιών γίνεται κατά 
συνδυασμούς. Υποψηφιότητες έκτος συνδυασμών αποκλείονται.

2. Κάθε συνδυασμός χεριλαμβάνει όνον υποψήφιο δήμαρχο 
ή χράεδρο κοινότητας καί υποψήφιους συμβούλους. Για τους 
δήμους, ό αριθμός τών υποψηφίων συμβούλων χρέχει νά είναι 
τουλάχιστον ίσος με τόν αριθμό τών μελών που χροβλέχει τό 
άρθρο 29 καί μχορεί ν’ αύξηθεί έως τό 50% τοΰ αριθμού 
χύτοΰ. Για τις κοινότητες, χρέχει νά είναι τουλάχιστον ίσος 
με τόν αριθμό τών μελών που χροβλέχει τό άρθρο 28 καί 
μχορεί ν’ χΰξηθεί εως τό διχλάσιο τοΰ αριθμού αύτοΰ. Τό 
κλάσμα χου χροκύχτει δεν λαμβάνεται ΰχόψη. .·ϋ χ ■ .·<* -·:

3. Κανείς δεν μχορεί νά μετέχει σε περισσότερους άχό ένα
συνδυασμούς. _ . _ · . ν

■: 4i λ . Άρθρο 45. /n ;σ.'ί:ν .·ί ί
,·:γ;μ.·χ: ■ Καταρτισμός συνδυασμών. • ' · °*·

Λ;';σ-·χΐ ■ ς.ν- ·.■ ■,' 2* - {:\>,· >ϊΐψ . .V X·'·
•·3. Στή δήλωση επισυνάπτεται γιά κάθε υποψήφιο τοΰ συν

δυασμού Ά. ·, 1,.: ’ νςήμ...τ
α) πιστοποιητικό εγγραφής στο γενικό μητρώο τών δημοτών, 

ιαί στόν εκλογικό κατάλογο τοΰ δήμου ή τής κοινότητας 
ύχου είναι υποψήφιος. ·._.· . · . .* ·...:·

• ' ■ · ·..· Άρθρο 61. , . . 1
’Επιτυχών—«χιλαχών συνδυασμός, r. . ·- -;τ_

V Εκλογή δημάρχου, καί χροέδρου κοινότητας. · •l.‘·
1.. Στις εκλογές τών δημάρχων καί τών δημοτικών συμβού; 

-ων θεωρείται έχιτνχών συνδυασμός, αυτός χοό 'συγκέντρωσε 
την άχόλυ'τη χλειοψηφία ολόκληρου τοΰ αριθμού τών έγκυρων 
ψηφοδελτίων, καί έχιλαχών, αυτός χου έλαβε τους χερισσότε- 
τους ψήφους μετά τόν συνδυασμό χυτόν. Τό ίδ'Ο ισχύει καί γιά 
την .εκλογή χροέδρου κοινότητας καί κο.νοτικών συμβούλων, 
ιέ κοινότητες χου έχουν περισσότερους από πέντε χιλιάδες κα- 
ιοικους. Στις λοιχές κοινότητες, θεωρείται έκ:τυχών συ/δυα- 
μός χυτός χου συγκέντρωσε τή σχετική χλειοψηφία, καί εχι- 

οαχών χυτός χοό έλαβε τους χερισσότερους ψήφους μετά άχό 
χυτόν, λ ". , . · . _ ' .."·· ·

2. Δήμαρχος ή χράεδρος τής κόινότη;ας εκλέγεται ό ΰχο- 
ύήψιος τοΰ έχ:τυχόντος συνδυασμοΰ. ,

Άρθρο 62.
Κατανομή τών εδρών τών δημοτικών 

καί κοινοτικών συμβούλων. .

Άχό τό σύνολο τών έδρών τών δημοτικών ή κοινοτικών συμ- 
ούλων, τά δύο τρίτα (2/3) άνήκουν στόν έχιτυχόντα συνδυα- 
μό καί τό ένα τρίτο (1/3) στόν εχιλαχόντα. Άν, κατά τόν 

•χολογισμό τών δύο τρίτων και τοΰ ενός τρίτου τοΰ αριθμού 
:ών έδρών, χροκύχτει κλάσμα χου ΰχερβαίνει τή μισή μονάδα, 
χολογίζ/εται ώς ακέραιη μονάδα. . . . ·. *

Άρθρο 63.
Τακτικοί καί άναχληρωματικοί σύμβουλοι —- 

Ίσοψηφία.
1. Τακτικοί σύμβουλοι έχλέγονται άχό τούς ύχυϋ ',φίους χα- 

όενός άχό τούς συνδυασμούς τοΰ άρίρου 61, κατά σειρά, αύτοί 
χού έλαβαν τούς χερισσότερους ψήφους χροτιμήσεω,. Ό ύχο- 
ψήφιος δήμαρχος ή χρόείρος κοινότητας τοΰ έχιλαχίντος συν
δυασμού θεωρείται χρώτος επιτυχών σύμβυυλος τ<ϋ συνδυα
σμού.

2. Οί λοιχοί ύχοψήφιοι τοΰ έχιτυχόντος καί τοΰ ϊχιλαχόντος 
συνδυασμοΰ είναι άναχληρωματικοί τών τακτικών συμβούλων 
του, με τή σειρά τών ψήφων χροτιμήσεως.

3. ’Αν οί ύχοψήφιοι τοΰ ίδιου συνδυασμού 'σοψηφίσουν. τό 
χρωτοδιχείο ή τό ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση.

Άρόρο 64.
Πφριχτωσεις ίσοψηφίας συνδυασμών.

1. Άν έχουν άναοβηρυχύεϊ δύο μόνον συνδυασμοί καί ϊσςψη- 
φίσουν, τό χρωτοδιχείο ή τό ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση γιά 
τήν ανάδειξη τοΰ έχιτυχόντος συνδυασμού.

2. Άν ΐσοψηφ ίσουν δύο ή χερ ισσότεροι συνδυασμοί σέ κοινό
τητες χου έχουν έως χέντε χιλιάδες κατοίκους, τήν σάλήρωση 
ενεργεί τό ειρηνοδικείο.

3. Οί έδρες τών-συμβούλων, στις χεριχτώσεις τών χ-μρXjip. 
1 καί 2, κατανέμονται κατά τά 2/3 στον έχιτυχόντα συνδυα
σμό καί κατά τό 1/3 στόν εχιλαχόντα συνδυασμό. Άν χροχύ- 
ψει κλάσμα κατά τόν ΰχολογισμό τών 2/3 καί τον 1/3 τοΰ 
άρι-όμού τών έδρών, χού ΰχερβαίνει τή μίση μονάδα, όχολογί- 
ζεται ώς ακέραιη μονάδα.

4. Άν δύο ή χερισσότεροι συνδυασμοί ίσοψηφίσου·* ιός έχιλα- 
χόντες, οί έδρες κατανέμονται σ’ αυτούς εξίσου, καί αν τυχόν 
άχομείνουν αδιάθετες έδρες, ή καθεμιά άτύ αυτές κληρώνε
ται μεταξύ τών συνδυασμών αυτών.

5. Κατά τά λοιχά εφαρμόζονται οί διατάξε.ς τοΰ άρθρου
63.

Άρθρο 66.
’Εχανάληψη τής ψηφοφορέας.

_ j 1. Άν' κανένας συνδυ.ασμός δέν συγκεντρώσει την άχόλυ- 
τη χλειοψηφία χου άχ·αιτεί τό άρθρο 61 χαραγρ. 1, ή ψηφο
φορία έχανα λαμβάνεται τήν έχόμενη Κυριακή, ανάμεσα στούς 
δύο συνδυαχμους χού έλσεβαν τους χερισσότερους ψήφους. Άν 
στην έ'χαναληχτι,κή ψηφοφορία οί δύο αύτοί συνδυασμοί ίσοψη- 
φίσουν, το χρωτοδιχείο ή τό ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση για 
'τήν ανάδειξη τοΰ έχιτυχόντος συνδυασμοΰ.

2. Σέ χερίχχωση ίσοψηφίχς στην χρώχη θέση, στην έχα- 
ναύυηχτική ψηφοφορία μετέχουν όλοι οί συνδυασμοί τοού ίσο- 
ψήφισαν. Σε χερίΧτωση ίσοψηφίας στη δεύτερη θέση, στην 
έχαναληχτική ψηφοφορία μετέχουν ό χρώτος καί όλοι οί συν
δυασμοί χού ίσεψήφκσαν στή δεύτερη θέση.

• 3. Στην χερίχτωση τής χαραγρ, 2, έχιτυχών συνδυασμός 
θεωρείται εκείνος χού έλαβε τή σχετική χλειοψηφία καί εχι- 
λαχών εκείνος χοό έλαβέ' τούς χερισσότερους ψήφους μετά άχο 
αύτόν. Άν στην ψηφοφορία αυτή ίσο ψηφίσουν δύο συνδυασμοί, 
τό χρωτοδιχείο ή τό ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση γιά τήν 
ανάδειξη τοΰ έχιτυχόντος συνδυασμού. Άν ίσοψηφόσουν χε- 
ρισσότεροι άχό δυο συνδυασμαιί, τό χρωτοδιχείο ή τό είρηνοδι- 
Κείο ενεργεί κλήρωση γιά τήν ανάδειξη τοΰ έχιτυχόντος συν
δυασμού, καί οί έδρες κατανέμονται κατά τά 2/3 στόν έχιτυ- 
χόντα καί κατά τό 1/3 εξίσου στους λοιχούς συνδυασμούς χού 
ίσοψηφισ-αν, καί άν τχ/όν άχομένουν αδιάθετες έδρες, ή κα
θεμιά άχό αυτές κληρώνεται άνάμεσα στούς συνδυασμούς χου 
όσοψήφισχν. Άν δύο ή χερισσό,τεροι συνδυασμοί ΐσοψηφίσουν ώς 
εχΟνΟχόντες. οί έδρες κατανέμονται σ’ αυτούς εξίσου, και.ίν 
τυχό^ άχομείνουν αδιάθετες έδρες, ή καθε,κία άχό αυτές κλη- 
ρώνεται,.άνομοσα στούς συ·υδυατμούς χού ίσοψήφισαν.

4. Κατά τά λοιχά οί διατάξεις τών άρθρων 62 καί 63 
εφαρμόζονται άναλόγως.
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Άφ^ρο 80.
Άναπλήρωση -συμβούλων.

i. Τις έδρες δηυΛτικών καί κοινοτικών συμβούλιων, ret» 
•για όποιοϊήποτε λόγο μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι άνα- 

,άλίηρώμχτικΜ τοΰ ίδιου συνδυασμού. Ό νομάρχης καλεί αμέ
σως τούς άνor).η:ωμχτικούς συμβούλους, με τη σειρά τής 
εκλογής τους, και αύτοι όφβίλ&υν νά παρουσιαστούν για ορ
κωμοσία μέσα σέ οχτώ μέρες άφότου τούς έχιίόΦηκε ή πρόσ
κληση. Άν δέν παρουσιαστούν μέσα στην προΦεσμία χύτη, 
εκπίπτουν αυτοδικαίως όπιό το αξίωμα. Άν έςαντληΦεϊ ό 
άριΦμος τών αναπληρωματικών τοΰ συνδυασμού χύτου, κα
λούνται νά καταλάβουν τις δέσεις, πού έμειναν κενές γιά 
όποιοδήποτε λόγο, αναπληρωματικοί άπό άλλους συνδυασμούς, 
με τη σειρά τής εκλογικής δυνάμεως τών συνδυασμών χαί με 
ctj σειρά rot» έχουν άνακηρυχΦεί οι αναπληρωματικοί τοΰ κά
Φε συνδυασμού. - ' ·'

I ...... „ ' *
ΆρΦρο 90.

Εκλογή αντιπροέδρου τής’ κοινότητάς. . ...
1. Το κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει κάΦε διετία, με αυσ'τι- 

χή ψηφοφορία, έναν άτα» τους συμβούλους τού .έπιτμχόντος συν
δυασμού ώς αντιπρόεδρο. Γιά την εκλογή αότή εφαρμόζονται 
άναλόγως οι διατάξεις τών πχραγρ. 2 έως 6 τοό άρΦρου 108 

-τοΰ Κώδικα. ·:------ - · τ- ■ - γ-- 1 ;Γν--Γ^:4ε-:-λ-νλ -

σμα ύστερα άπο ϊύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιο'ς 
λούει στην τρίτη ψηφοφορία τή σχετική πλειοψηφία τών 
παρόντων. Άν στην τρίτη ψηφοφορία ϊύο ή περισσότερο: λά- 
,6ουν ίσον άριΦμό ψήφων, ό σύμβουλος που προεδρεύει ενεργεί 
άνάμεσά τους χλήρωση. Ό σύμβουλος rot» προεδρεύει άνα- 
Φέτει τά καΦήκοντα τοΰ είϊιχοΰ γρχμματέα τοΰ συμβουλίου 
σ’ έναν άπό τούς υπαλλήλους τοΰ δήμου.

ΆρΦρο 101.
Αρμοδιότητες τή; δημαρχιακή, επιτροπής.

1. *» I δν,μαρχιαχή επιτροπή έχει τις άχόλουΦες αρμοδιό
τητες: χ) συντάσσει τόν προϋπολογισμέ» τοΰ δήμου, β) ηρο- 
ελέγχε: τον απολογισμό, γ) αποφασίζει γιά τή διάΦεση τών 
έξειοιχευμένων πστώσεων πού είναι γραμμένες στον προϋπο
λογισμό, δ) μέ επιφύλαξη τής διατάξεως τής παργρ. 3 τοΰ 
άρΦρου 185 τοΰ Κώδιχα, χαταρτίζει τούς ορούς όλων τών 
δημοπρασιών, συντάσσει την δίαχήρυξή τους χαί τις χατα- 
χυρώνει, ε) μελετά την άνάγχη συνάψεως δανείων, χαταρτί- 
ζει τούς όρους τους χαί χάνει σχετιχή εισήγηση στό δηχοτικο 
συμβούλιο, στ) αποφασίζει γιά την άσχηση όλων τών ενδί
κων βοηβημάτων χαί τών ένδίχων μέσων χαΦώς χαί γιά 
την επιβολή, την άντεπιβολή ή τή δόση όρχου, ζ) αποφασίζει 
γιά την υποβολή προσφυγών στις διο'χητιχες άρχές, η) απο
φασίζει γιά τήν"πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου χαί γιά 
τήν1 ανάκληση της 'πληρεξουσιότητάς του, σέ όσους δήμους

.. .. ... ΆρΦρο 91/ * “ ■"

'Αναπλήρωτη τοΰ προέδρου τής κοινότητας.

*· 2. Σέ περίπτωση πού τά συμφέροντα τού προέδρου συγ
κρούονται μέ τά συμφέροντα τής κοινότητας, τά καΦήκοντα 
τοΰ προέδρου άσχεί ό αντιπρόεδρος χαί αν χι χυτός βρίσκε
ται στήν ίδια Φέση, άλλος σύμβουλος, που ορίζεται άπό τό 
κοιν$τι>ϊό ^συμβούλιο. ^"Οποιος παραβαίνει αυτή τή διάταξη 
‘τιμωρείτο»·. άπό τον νομάρχη μέ πρόστιμο έως πέντε χιλιάδων 
(5.000) δραχμών ή μέ άργία έως τριών μηνών. ' λ -

ΆρΦρο 92. ·
, Έχλογή νέου προέδρου τής χοινότητας.
3. Στις κοινότητες πού έχουν περισσότερους άπό πέντε χι

λιάδες (5.000) κατοίκους, νέος πρόεδρος εκλέγεται ένας 
κοινοτικής σύμβουλος τόϋ έπιτυχόντος συνδυασμού, πού ψηφί
ζεται μέ τήν απόλυτη πλειοψηφίο τοΰ συνολικού αριθμού τών 
συμβούλων τοΰ συνδυασμού αυτού. Στις λοιπές κοινότητες, 
νέος πρόεδρος εκλέγεται οποιοσδήποτε σύμβουλος λάβει τήν 
απόλυτη πλειοψηφία τού συνολικού άριΦμοΰ τών μελών τού 
κοινοτικού συμβουλίου.

“ΑρΦρο 95.
.'Αρμοδιότητες τοΰ δημοτικού συμβουλίου.

1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει γιά χάΦε Φέμα σχε
τικό μέ τις αρμοδιότητες τοΰ δήμου, έκτος άπό τά Φέμα τα 
πού ανήκουν στήν αρμοδιότητα τού δημάρχου ή τής δημαρ
χιακής επιτροπής. Τό δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει ιδίως: 

α) Γιά τόν κανονισμό τών εργασιών του καί τόν οργανι
σμό τής εσωτερικής υπηρεσίας τού δήμου. - ,

ΆρΦρο 97. 
'Εκλογή Προεδρείου.

1. ΚάΦε χρόνο, τήν πρώτη Κυριακή τοΰ Ίανουαρίου, τό 
δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται, ύστερα άπό πρόσκληση τού 
συμβούλου τοΰ έπιτυχόντος συνδυασμού πού έχε: εκλεγεί με 
τούς περισσοτέρους ψήφους καί σέ περίπτωση ισοψηφίας, 
εκείνου πού είναι γραμμένος πρώτος κατά σε:ρά στήν από
φαση τοΰ δικαστηρίου. Στή συνεδρίαση χύτή, στήν οποία προ
εδρεύει ό σύμβουλος πού συγκάλεσε τό συμβούλιο, το δημοτικό 
συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στά μέλη του, χωριστά καί μέ 
μυστική ψηφοφορία, τόν πρόεδρο, τόν αντιπρόεδρο καί τόν γραμ
ματέα του. Εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει τήν απόλυτη 
πλειοψηφία τών παρόντων. Άν δέν επιτυγχάνεται άποτέλε-

είτε δέν έχουν προσληφΦεί νομικοί σύμβουλοι καί δικηγόροι μέ 
μηνιαία άμοιίή, είτε αύτοι πού έχουν προσληφφεί δέν έχουν δι
καίωμα νά παρίστανται σέ ανώτατα ή ανώτερα δικαστήρια, Φ) 
αποφασίζει γιά τό συμβιβασμό ή τήν κατάργηση δίκης πού έχει 
αντικείμενο ποσό έως ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρα
χμών, ι) αποφασίζει γιά'τήν αποδοχή κληρονομιών, κληρο
δοσιών Χαί δωρεών.' :::: ····'· ·

ΆρΦρο 102. ’·. Λ' :·■
Έχλογή τής δημαρχιακής επιτροπής. /' ,.

1. ΚάΦε χρόνο, τήν πρώτη Κυριακή τοΰ Ίανουαρίου, τό δη
μοτικό συμβούλιο, μετά τήν εκλογή τοΰ προεδρείου, εκλέγει μέ 
μυστική ψηφοφορία τά μέλη τής δημαρχιακής επιτροπής 
ανάμεσα στά μέλη του. Δέν επιτρέπεται νά εκλεγούν μέλη 
τής δημαρχιακής επιτροπής ό πρόεδρος, ό αντιπρόεδρος και 
ό γραμματέας τοΰ συμβουλίου. ΚάΦε σύμβουλος ψηφίζει υπο
ψήφιους ίσάριΦμους μέ τά μέλη τής δημαρχιακής επιτροπής. 
Εκλέγονται όσοι λάβουν τήν απόλυτη πλειοψηφία τών πα
ρόντων. Ή ψηφοφορία έπαναλχμβάνεται γιά τις Φέσεις γιά 
τις οποίες δέν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία. Άν δέν 
επιτυγχάνεται άπόλυτη πλειοψηφία καί στή δεύτερη ψηφοφο- 
fία. γίνεται τρίτη ψηφοφορία, οπότε εκλέγονται όσοι λάβουν 
τή σχετική πλειοψηφία τών παρόντων. Άν σέ όποιαδήποτε 
■ψηφοφορία υπάρχει ίσοψηφία, ό πρόεδρος τοΰ συμβουλίου ενερ
γεί κλήρωση στήν ίδια συνεδρίαση. Στήν Ίδια συνεδρίαση καί 
μέ τόν ίδιο τρόπο εκλέγονται κάί'*τρία αναπληρωματικά μέλη, 
άν ή επιτροπή άποτελείται άπό πέντε μέλη καί άνω, καί δύο 
σέ κάΦε άλλη περίπτωση. Μέ τήν ίδια διαδικασία εκλέγον
ται νέα αναπληρωματικά μέλη σέ περίπτωση πού έχε: έξαν- 
τληΦεϊ όλος ό άριΦμός. Οί διατάξεις τών παραγράφων 3 καί 
4 τοΰ άρίόςου 97 εφαρμόζονται άναλόγως καί στήν περί
πτωση αυτή.

2. ’Αντιπρόεδρος τής δημαρχιακής επιτροπής είναι όποιος 
λάβει τούς περισσότερους ψήφους στήν πρώτη ψηφοφορία 
στήν όποια επιτυγχάνεται αποτέλεσμα, και σέ περίπτωση ισο- 
ψηφίας. όποιος εύνοηΦεί άπό τήν κλήρωση.

ΆρΦρο 104.
Αρμοδιότητες τοΰ δημάρχου.

3. Σέ περίπτωση πού τά συμφέροντα τοΰ δημάρχου συγ
κρούονται μέ τά συμφέροντα τοΰ δήμου, τά καΦήκοντα τοΰ 
δημάρχου ασκεί έ βοηΦός δημάρχου, καί, άν υπάρχουν πε
ρισσότερο: βοηΦοί δημάρχου, αυτός πού ορίζεται άπό τόν δή
μαρχο. “Αν καί τά συμφέροντα τών βοηθών αυτών συγκρού
ονται μέ τά συμφέροντα τοΰ δήμου, τά καΦήκοντα τοΰ δη
μάρχου ασκεί ό δημοτικός σύμβουλος πού ορίζεται άπο τό δη-
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i.λ σνμίούλ:ο. Ο νομάρχης τιμωρεί τούς τχραβάτες 
τής ϊ:ατάΞ$ως αντήφ με τρόστ:μο έως τέντε χιλιάδων 
ό.ϋΟΟ) δραχμών η μ.ε άργ:α έως τρ:ών μηνών.

Άρθρο 105.
Βοηθοί δήμαρχον.

1. Σε κάθε δήμο τον έχε: τρ αγματκό τληθ*τχο ανώτερο 
ο-ό δέκα χ:λ:άδες κατοίν.ονς. σύμφωνα ;έ τά άτοτελέτματα 
τής τελενταίας άτογραφής. τόν δήμαρχο έτ:κονρονν βοηθοί 
δήμαρχον. Σε δήμον; τον εχο.ν τληθντμο ανώτερο άτο :εν..·: 
καί έως ταοάντα χ:λ:άδες κατοι/.ονς. όοίζετα: ένας ό’.ηθος 
δήμαρχον. Σέ ϊήμονς τού έχονν τληθντμο άνώτερο άτό σα
ράντα καί έως έκατον πενήντα χ:λ:άϊες. ορίζοντα: Μ: :οη- 
3ε: δημάρχον. Στοές μεγαλντερον; δήμονς ό άρ.θμός τώ< 
βοηθών δημάρχον είναι ίτο; μέ τόν αριθμό των ϊ:αμερ:σμά- 
των.

2. Βοήν ο: δημάρχον είνα: ο: τνμβονλοι τού ετιτνχόντο; 
τννδν ατμού τού όριζε·, ό δήμαρχος. II θητεία τον; εί/οι 
διετής. Κατά τή διάρκεια τής θητείας αύτής δέν μτορού· να 
iv./ εγούν μέλη τού τροεορείον τού δημοτικού τνίοονλιον /. ν: 
τής δημαρχιακής έτ’.τροτής.

3. Ό δήμαρχος. μέ άτόφατή τον τού δημοσιεύει σέ μία 
τοολά-χ'.ττο ήμερήτ:α έρημε: ίίa. καί αν οέν ντάρχει ήμερή-
τια. τε ϊομαο'.αια. της τρωτενοντας τον νομού, χεταοιοα- 

άρμοο'.ό,πητές τον. τέ βοηθούς ϊημάρχον. "A· ό βοηθός 
δημάρχον άτοντ:άζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητες τον ασκέ: 
ό ϊημαρχος. *

4. Οί διατάσεις τού άρθρον 93 εφαρμόζεται 7.as ττ.ύς 
βοηθούς δημάρχον. ·

Άρθρο 100.
Έΐβονσιοδότηση ντογραφών.

•Έ;- · ···· Άρθρο 107. ' ;·;λ o r . ·

-, . ' ήΆνατλήρ·ωτη τον δημάρχον ή ;
1. Όταν ό δήμαρχος άτοντιάζε: ή κωλύεται,· τά. καθή- 

νίοντά τον άττ,εί ό βοηθός δήμαρχον τού διόριζε τα: άτό αντόν. 
Σέ δήμονς τού έχονν τραγματικό τληθντμο έως ο εν. α χιλιά
δες κάτοικον;. αν ό δήμαρχος άτοντ:άζε: ή κωλύεται. τόν 
άνατληρώνε: ένας δημοτικός τύμβονλος τού ετ:τνχοντος ον.-, 
δνατμού, τού ορίζεται ατό τό δημοτικό σνμβούλιο.

Άρθρο 115.

. .. -ϊ Άσν.ητη οντιαττικού έλέγχον άτό τον. νομάρχη. .
' 3. Μέ τροεί:·.7.ά διατάγματα ατορούν νά καταογούνται δια

τάσεις τον Κώδωνα ή άλλων νόμων, τού τροβλέτονν τήν έγ-
7.ρ:τη ττάΞεων των δημοτ·.7.ών ή 7.ο:νοτ·.7.ο)·.· τνμίονλίων.

* ...· · Άρθρο 120.

··.-■' Πε·.3αρχ·.7.ή εύθννη. ·' ··*;, · «*

Άρθρο 121. ν

Πε’.θαρχ'.χή διαδ'.α.ατία. - -;ν -
4.. Ky.stvo; τού τνχωρείτα: έτ-.τρέτετα: ν' άι/.ηεε· τ:θ'ρ 

ρνγή ττον 'Ττονργό Έτωτερ:χών, χ,ατά των άτοράτεων τ.ύ

~έτ:όάλλονν ότο·.αδήτοτε τε:θαρχ:7.ή το'.νή, -μετά τέ τροθετμ’α 
οεν.α ημερών άρότον ή άτόρατη τού τ.ο:νοτο:ήθη7.ε. Ο ύτοορ- 
·;ός Λτορεί ε:τε ν άτορρίύε: τήν_τροτρνγή είτε νά τή δε
χθεί y.z: νά εταρχ/ίτε: ή νά μείωσε: τήν το'.νή, ή νά με- 
ταεάλε: ετ:ε:·/.εττερα τήν το:νή τού έχε: ετ’.όληθε:. Λν 

-έτ:όληθε: το:νή τροττίμον. τό τρόττ:μο δεν μτορεΐ νά ύτεροεί 
τό τοτό τών ϊραχνών οεν.α χ:λ:άδων ,10.000;.

Άρθρο 125.

Σδιταττ,.

"Κνα :ην.οτ:7.ό ή ν.ο-.νοτ-.ν.ό ίδρνμα ' ότως τ.χ. νοτο/.ομείο. 
όρε·, ονΤΓ/είο. όρο ονοτρορείο. γτ.ρι/ονείο i ο·νν:ττάτα:. νττερα 
άτό άτόραττ τού δηχοττ/.-ού ή /.οινοττΛού ταχδονλίον. μέ ϊ:ά- 
ταγμα, τού ό.ρίζε: τό τν,οτό. τούς τόρονς. τήν τεριΟντία /.a: 
τό όνονα τού ίδρύματος. Τό διάταγμα έν.ϊ’δετα: μέ τρότατη 
τού 'Ί.το-οργού Κσωτερτ/.ώτν να: τού άραόό:ον ν.αθ’ ύλην 
ύτονργού. άρού τηρηθούν ν.α: ο: είδ'.ν,ές γ:ά ν.άθε ν.ατηγορίa 
ίδρνμάτων δ:ατάτε:ς.

Άρθρο 120.
. Α'.οίν.ητη.

1. Γά δτ;χοτ:7.ά ή 7.ο:νοτ:/.ά ιδρύματα δ:ο:7.ούντα: άτό έττα- 
μελες ώδελράτο. τού άταττίζετα: άτό τόν δήμαρχο ή τόν βοη
θό δηνάρχοτ. τον όρόζε: ό -ϊή-χαοχος. ή τόν τρόεϊρο τής y.ot- 
νότητας, ώς τ,ρόεδρο, χαέ άτό άλλα μέλη τον έν.λέγετα: άτό 
το δηνοτ:7ίό ή 7.ο:νοτ·.7.ό “Οΐχίοόλ:ο. Ένα άτό τά μέλη αύτά 
έν.λέγετα! άτό τό άδελράτο ώς άντιτρόεϊρός τον.

‘2. Αόο άτο τά μέλη τού άοελράτον έν.λέγοντα: άνάμετα 
στά μέλη τού ϊηχοτ'.ν.ού ή ν.ο:νοτ'.ν.ού τνμοοχλίον ν.α: τέττα- 
ρα άνάιμετζ τέ τρότωτα τού έχονν ανάλογη έταγγ:λ'χατ:ν.ή 
ή κοινωνική, δράση καί ειδικές γ;ώτε:ς. ότως γνώσεις γ:α- 
τρού.' κο'.νωνοκού λειτουργού, τ·α:δαγωτρού ή ά/,/,ες.

3. Τίά μέλη τον άοε/^οάτον άτα’.τείτα: νά είνα: Έλληνες 
τολίτες via;: κάτοικο: ό·/ός δήμον ή μιας κοινότητας το,ύ νο
μού. στην τερ:ρέρε·.α τον άτοίαν έχε: τήν έδρα τον τό ίδρνμα.

4. Τιά μέλη τού άδελράτον δεν έτ’.τρέτετα: νά είνα: ·χε- 
ταςν τονς τνγγενείς ές αίματος έως τό/ 4ο βαθμό ή έ= άγ- 
χ:ττε!·ας έως τόν 3ο. Κ-.όλψ.α. τον ϊτ;χ;ονργείτ.α: ,·χετά τήν 
έν.λογή τονς. τννετάγετα: αύτοδίν.α.η έν.ττοιτη τού νε ότερον 
άτό αύτούς τον έχο-νν τό vo>/orxa.

5. Έτότης δεν έτ’.τρέτετα: νά εκλεγούν μέλη τού άδελρά
τον ίδ-.ώτες τον έχονν στερηθεί τή ϊ:χχείρ:τη τής τερ:οντ:ας 
τονς μέ τελετ·Γϊ:ν.η ϊ:ν.αττ:κ.ή άτόρατη ή τού έχονν ττερηθεί 
τα τολ:τνν.ά τονς ϊ:ν.α.:ά>ματα μέ άχετά/.λητη δ:ν.αττ:κή άτό- 
ρατη. κα: δ:ά όσο ϊοάττηχα ϊιαρκεί ή στέρηση αντή. ν.αθώ ς 
κα: ότο: έχονν καταδικαστεί μά άμετάν.λητη ϊιν.αττι.ν.ή ά-όρα- 
ση ώς χύτονργοί ή τμχτχέτοχο: τέ κχ/.ανργηχα ή σέ ν.άτο'.ο 
άτό τά τληχχελήματα τού άναρεροντα: στό ά:θ;ο 123 τού 
Έϋώιί'.κα. Κώλαμα. τού ϊτχχ:ονργείτα: μετά τήν ε.'.λογή, σνν·.- 
τάγετα: αντοδ··/.α:η ΐν.ττωτη άτό τό άτίωμα. γοά τήν ότοία 
έκιδέδετα: .ϊ:ατ:στο>τ!νή τράτ.η τού νομάρχτ, 0: δ:ατάςε:ς 

. τής ττσραγράρον 2 τού άρθρον 123 εφαρμόζονται καί ττήν
τμρ^ρω^ αντή. ή;Λ;· -,V! .. .

Άρ-Spo 137. -· · ‘ '

Λο:τά δηχοτνν.ά Via: κ.ο:νοτ:κά νομ:/.ά τρότωτα.
1. Μέ ϊ:άταγν.α τού εν.δίδετα: μετά άτό τοότατη τού Έ- 

τονργού ΚΐίχΤερτνάέν οί δήμο: καί οί ν.ο:νότητες μτορούν. 
νττερα άτο ατορατη τών τνμίονλίων τονς. νά σννιστονν καί 
άλλα νομικά τρόσωτα δηχοτίον ϊ:κα!ον. τον ύτάγοντα; στην 
έτοττειία τονς. . . ;..................

. Άρθρο 2Q2.
’Απαλλοτρίωση. δον/.ε:α. ές,αγορά 

• ; .·.,.·. έτ·.χε·ρήσεων.

1. Ετ·:τρετετα: '/ άτα/.λοτρ:ωθούν άναγα.αστ:ν.ά χάρ:ν 
τών δήχων καί κο:νοτήτο)ν. γ:ά λόγον; ϊημόσ’.ας ώρέλε:ας,
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άστοκά ή άγροτ:χά άχίνήτ* ή v.i;rxrtx5*i Ιν&ν.χ εις δάρος 
τοος: ·α) γιά τή διάνοιξη. τη διεύρυνση. τή διαμόρφωση χαί 
τήν κατασκευή δηχοτιχών καί /.«νοτιχιών όϊών, καδώς καί 
όδώ(ν πού συνδέουν ένα δήμο ή μία'κοινότητα μέ έδνϊχη ή ε
παρχιακή όδό xa: συναφών τεχνσκών έργων. £) γιά την 3SfS> 
ση καί την εκτέλεση των έργων. που άφοροΰν τή συγκέντρω- 
ση.’τή μ&ταιφορά. τή διανομή καί τήν εξυγίανση τού νε :ο·ϋ /.Σ', 
είναι αναγκαία γιά τήν ύδρευση. γ) γιά τήν εκτέλεση έργων 
σχετσ/.ών μέ τήν άρδευση. τήν άποξή: συ τη. τήν αποστράγγι
ση, τή διευδετηση ρευμάτων, το!» έχουν σκοπό τή βελτίωση 
τή; γεωργικής παραγωγής ή τή ϊ:ανομή τής έκτάσεως που 
βελτιώνεται :έ δημότες. του είναι άτ/.τήμονες ή ϊ*ν έχουν 
επαρκή χλήρο. δ) γιά τή δημιουργία ή τήν επέκταση πλα
τειών, κήπων, αλσών, δενδροστοιχιών, άόλητικών γηπέδων 
καί άλλων κοινόχρηστων χώρων. μέ επιφύλαξη των διατά
ξεων τ.ου ρνδμίζουν τήν κήρυξη άτιαλλοτριώσεων για τήν 
εφαρμογή έγκεπηρομενων σχεδίων πολεως, ε) για τήν έχτέ- 
λετη έργων σχετικών μέ τήν αποστράγγιση, τή διευδίτηση 
ρευμάτων, τήν αποχέτευση όμβριων ή ά/.ά ό αρ των υοάτω’ν χαΐ 
κάδε είδους τεχνικών έργων, που έχουν σκοπό τήν έξυγίαντη 
ή τον έξωραΐσμό. :τ) για τή λήψη καί μεταφορά άμμου, λί-' 
ίων καί άλλου παρεμφερούς υλικού, τού χρησιμεύει για τήν 
έκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών έργων, ζ) για τήν ιδρυ
τή ή τήν επέκταση κοιμητηρίου, η) για τή συντήρηση ή τή 
διαφύλαξη ακινήτων του έχουν '.ατομική ή
ά
c

ταραδοριακη

βάρος .τών οργάνων τής τοπικής αυτοδιοικησεως' εξαίσια*; 
πειθαρχικής τιμωρίας τους, σύμφωνα με τίς σχετικές δια
τάξεις τού Κώδικα, καδώς καί τά τέλη τής π»:ίαρχική- 
διαδικασίας, είσπράττονται άπό τό δημόσιο ταμείο καί άπ^ 
δίδονται στο δήμο ή στήν κοινότητα.

Β'. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ IIΟΤ ΚΛΤΑΡΓυΓΚΤΑΙ 

Άρδρο 38.
Ασυμβίβαστο έξαιτίας οφειλών.

1. · Λεν’μπορούν νά είναι δήμαρχοι ή δημοτικοί σύμοούλοι-:
όποιοι είναι όρειλέτες τού δήμου, άπό όποιαδήποτε αιτία, γιά 
ποσό ανώτερο από δεκαπέντε χιλιάδες δραχμές. Λεν μπορού; 
νά είναι πρόεδρο: κοινοτήτων ή κοινοτικοί σύμβουλοι. πρόσω
πα που είναι οφειλέτες τής κοινότητας γιά ποσό ανώτερο 
άπο δέκα χιλιάδες δραχμές. 4

2. Άν ένας οφειλέτης τού δήμου ή τής κοινότητας εκλε
γεί δήμαρχος, πρόεδρος κοινότητας, δημοτικός ή κοινοτικός 
σύμβουλος, οφείλε: νά έξορλήσει τήν όρειλή του έως τή.'. 
ήμέρα τής έγκαταστάσεως τών δημοτικών καί κοινοτικών 
αρχών, Άν τά προαναρερόμενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες 
τού δήμου ή τής κοινότητας μετά τήν εκλογή τους, οφείλουν, 
νά έξορλήσουν τήν όφειύ.ή τους μέσα σε προδεσμία δύο χηνών'

άξια, δ). γιά τήν εναπόθεση άπορρ!:μχάτων,Γι).γιά. τήν.,προ-, _άφότου έκκαδαρίστηκε ή όρειλή- αύτή. Άν ή έξοτλησή, δε>; 
στασία τού φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, ια) γιά τήν γίνει κατά τή διάρκεια τής προθεσμίας αυτής,' έκπίπτούλ ο.ΰί 
κατασκευή καί* δημοτικού ή κοινοτικού κτιριακού έργου. ; . σοδικαιω; άπο τό αξίωμά τους. λΆ ;

. ·· Άρδρο 205. ν " : ·
.V.*; V, ·' · % "(; · ' · r ·- :

Σύσταση καί νομική φύση. i;

6.^-ΙΊ συμμετοχή σό επιχείρηση, που δέν είναι, δημοτική 
ή κοινοτική, γίνεται επίσης σύμφωνα μέ πλήρη ο!κ.ονομοτεχνι
κή μελέτη, μέ άπόράση τών δημοτικών ή κοινοτικών συμβου
λίων; 'που ψηρ<ί!'εται μέ τήν πλειο'δηφία τής πάραγρ. 3ί Μέ 
τήν ίδια απόφαση καθορίζονται ο: λόγο: καί τό ποσοστο τής 
συμμετοχής, τά περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται, ή εκ
προσώπηση τού δήμου ή τής κοινότητας στή διοίκηση τής 
έπιχειρήσεως καί όλο: ο! όροι τής συμμετοχής. Οί επιχει
ρήσει; αυτής τής παραγράφου λειτουργούν μόνο μέ τή μορφή 
τής ανώνυμης εταιρείας. '

Ά?·5ρο 22Γ).

Φορολογικές άπα/.λαγές. ατέλειες, προνόρια.

Οί δήμοι καί ο! κοινότητες, τά δημοτικά και κοινοτικά 
ιδρύματα, καί τά λοιπά δημοτικά καί κοινοτικά νομικά πρί- 
σωττα. οί σύνδεσμο: δήμων καί κοινοτήτων καί ο: αποκλειστι
κά αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις απαλλάσ
σονται άπό κάδε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή λιμενικό 
οόρο. άμεσο ή έμμεσο, δεσμό, τέλος, χαρτόσημο, δικαστικό 

ένσημο καί εισφορά ύπέρ οποιοσδήποτε ταμείου. 
σε·ς. άπό κά-5ε ταχυδρομικό τέλος καί άπό κάί 
τέλος στις δίκες τους. Επίσης έχουν όλες ά>ε:

- Ά:·9ρο 90.■ r .υε
: Τμήματα τοΰ δημοτικού συμόουλισυ. · ς.;. ■>:

1. Δημοτικά συμβούλια, που έχουν περισσότερα άπό τριάν
τα ένα μέλη, μπορούν νά συγκροτούν μέ απόφασή τους, που 
λαμίάνετα: μέ τήν απόλυτη πλειοψηρία τού συνολικού άρ',- 
•όμού τών μελών τους, δύο τμήματα. Μέ αποφάσεις πού λαμ-
βάνοντα: μέ τήν ίδια πλειοψηρία, το συμβούλιο κα·5:ριζ:ί 
ποιά άπό τά όέματα πού προβλέπει τό άρνρ, 95 άνήκ;υ> 
στήν αποκλειστική αρμοδιότητα κάνε τμήματος. Λεν έπιπτε- 
πεται νά ύπαχ-όούν στήν αρμοδιότητα τών τμημάτων τά δέμα
τα τών περιπτώσεων α'. γ'. δλ η'. :γ'. :δ·. :ε'. ιστ
τής παραγρ. 1 τού άρ·3ροο 95 καύώς καί ή σύναψη δάνειων 
γιά ποσά μεγαλύτερα άπό πέντε εκατομμύρια (5.000.090 
δραχμές.,Τό τμήμα μπορεί, μέ απόφασή του, νά αραπέμψε: 
-3έμα τής άρμοδιότητάς του στήν ολομέλεια τού δημοτικού 
συμβουλίου.

2. Ό άριδμός τών μελών κάδε τμήματος είναι ίσος προς 
τό ένα δεύτερο τού συνολικού άρι-δμού τών μελών τού δημο^ 
τικού συμβουλίου, στον οποίο δ εν υπολογίζεται ό πρόεδρος. 
Σέ κάδε τμήμα μετέχουν σύμβουλο: τού έπιτυχόντ-ς και κα- 
δενός άπό τούς λοιπούς συνδυασμούς, κατά τήν αναλογία τον 
άριδμοΰ τών συμβούλων τού κάδε συνδυασμού, σέ σχέση με

ν.ζχ-.τ- ~.ZTi
U ί:ν.2Γτ:7.ο
αιρίτως τ!ς C"C-J7
V 07. *.7.2 ττρ:- υ-έ::
ζζζίΐτ.'. zzi 7.J77T

συνολικό άσιδμο των με/.ων του οημοτ·κου συμσου/.ιου: 
ιχβουλοι ένόσ σννδυασχού. ·χετένονν

νόν.ια πού παρέχονται στό δ ηχόσιο. Λέν άπ: 
τόν εισαγωγικό δασμό ύπέρ τού δημοσίου τά επιβατικά αυτο
κίνητα πού εισάγουν ο! οργανισμοί αύτοί, τά καύσιμα καί τά 
λιπαντικά.

Άρδρο 227. 
Χρηματικά πρόστιμα.

Χρηματικά πρόστιμα ή χρηματικές πο ινες που επιοα/./.ον-
-α: έξαιτίας ποινικής καταδίκης, σύμφωνα 
εις τής παραγρ. 3 τού άρδροο 2G. τής 
ρδρου 33 καί τής παραγρ. 3 τοΰ άρδροο

Γ '

ο: συμβου/.οι μετέχουν οπωσοηποτε σε κάποιο τμήμα, ο: κενες 
δεσ.-ις συμπληρώνονται μέ συμβούλους τοΰ έπιτυχοντος συν
δυασμού.

3. Τό συμβούλιο ορίζει μέ κλήρωση τά μέ/ η του :η·χοτ·- 
κοΰ συμβουλίου, πού μετέχουν σέ κάδε τμήμα. Ο πρόεδρός 
καί ο αντιπρόεδρος όμως τοΰ δημοτικού συμβουλίου τοποδε- 
τοΰντα: σέ τμήμα μέ απόφαση τοΰ δημοτικού συμβουλίου.

ει ό προεδ: 
πού μετέχει

κα. καδως και χρηματικά πρόστιμα

μέ τις διατά- 4. Σε 7.2^ε τ;χτρχ2 -ροε
παραγρ. 3 τού ε:ρος τοϋ !η;χ&'τ:7.οΰ 2j;jl6oj‘a

187 τού Κώδι- λε:το^:γί2 τών τχηαάτων ε:
πιβά/.λονται σέ ς · ·. ς -ου άοορ ουν τη λείτο. ."•2

(ΐ άναλόγως 
δημοτικού ι

η ο αντιπρο- 
αϋτό. Γιά τή 

διατά- 
ιβουλίου.


