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?'tov" της δημοτικήν νομοθεσίας για την ενίσχυση της
αποκέντρωσης και ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκη
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• _ 77οος ?η Βονλή-ιων Ελλήνων , ..

Με τις προγραμματικές δηλώσεις τής Κυβέρνησης είχε 
->άεωε διευκρινιστεί η πορεία για τη διοικητική, Αϊκο-ή 
νοαική, κοινωνική και πολιτιστική Αποκέντρωση.

Το πρόγραμμα δράσης, του Υπουργείου Εσωτερικών,-"ξε
καθάριζε τα διάφορα βήματα, με τα οποία θα προχωρούσαμε, 
αε συνέπεια, προς μια αποκεντρωμένη δημοκρατική πολι
τεία σση θέση του αυταρχικού υπερσυγκεντρωτικού·γραφειο- 
κρατικού και αναποτελεσματικού Κράτους.

Ο Βασικός στόχος μας ήταν και είναι να βοηθήσου- 
αε ούστε να μεταφερθεί σταδιακά, αλλά σταθερά, η πολιτική, 
και οικονομική εξουσία σ’ αυτούς που τη δημιουργούν, στους 
πολίτες της χώρας, στο κοινωνικό σύνολο, στους τοπικούς, 
και κοινωνικούς φορείς του Λαού, στον ίδιο τον Ελληνικό 
Λαό.

Η προσπάθειά μας, τα δύο χρόνια που πέρασαν, ήταν να 
τηρήσουμε χωρίς παρεκκλίσεις το πρόγραμμα δράσης, να 1 
διορθώσουμε τα λάθη μάς, να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες 
και να προχωρήσουμε αποφασιστικά, αλλά χωρίς κλυδωνι- 
σμούς, σ’ εκείνες τις ριζικές αλλαγές που θα ήταν ώριμοι 
λαϊκοί στόχοι και θα οδηγούσαν σε δομικές αλλαγές χωφίς 
οπισθοδρομήσεις'. '

Η Αποκέντρωση, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός της 
Χώρας, είναι η μεγάλη πολιτική ελπίδα και ο μόνος δρόμος 
για την Ανάπτυξη.

Τόσο ή νομοθετική, η εκτελεστική δουλειά (Ν. 1235/83, 
Ν. 1270/S2) άλλα νομοσχέδια διαφόρων Υπουργείων (π.χ. 
Ν. 1337/83 κλπ.) προεδρικά διατάγματα, υπουργικές απο
φάσεις, μέτρα πολιτικής όσο και η πολιτική και ιδεολογική 
δουλειά μέσα από ένα οργανωμένο' δημοκρατικό διάλογο με 
το Λαό και τους φορείς του, αυτούς τους στόχους υπηρετού
σαν και δοκιμάστηκαν στην πράξη, στην αναπτυξιακή διαδι
κασία και στο μαζικό κίνημα. .

Ο διάλογος αυτός, σε κάθε γωνιά της Ελληνικής γης, και 
τα αποτελέσματα της δουλειάς, που έγινε, έδειξαν τα ακό
λουθα :

α) Ήταν σωστή η επιλ.ογή της σταδιακής εφαρμογής 
μετά από διάλ.ογο και όχι της από τα πάνω προώθησης από 
την αρχή ενός θεωρητικού κατασκευάσματος όσο καλ.ά και 
αν ήταν επεξεργασμένο.

β) Η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων από την κεντρική εξου
σία σε γεωγραφικό’μόνο επίπεδο, δηλ.αδή η απο συγκέντρωση 
σε αποκεντρωμένους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, προ
χώρησε με ικανοποιητικούς σχετικά ρυθμούς. Η πρόσφατη 
έκδοση προεδρικών διαταγμάτων από όλ,α τα Υπουργεία, 
ήταν ένα καλό βήμα κυρίως προς την κατεύθυνση της πάτα
ξης της γραφειοκρατίας και λιγότερο προς τη ριζική αλλαγή 
των κέντρων απόφασης. . _ .

γ) Η ενίσχυση και ενδυνάμωση της Τ.Α. με τη γνήσια 
αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων βρίσκεται στη σω- 
οτη πατϊόύονεη αλλά συναντά ϊυσκολ.ίες λόγω τι·)*; μεγεύών 
των οργανισμών της τοπικής χυτοίιοίκησης, της οικονο
μικής κατάστασης που παρα/.ά-αμε και των αϊυναμιών στε/.ε- 
χωσής της. Τα εμπόδια αυξάνονταν εξ αιτίας των κατάλ.οι- 
πων του κλ/ματος που υπάρχουν ακόμα στους μηχχ/ισμοΰς της 
Κεντρικής Διοίκησης σε σχέση με το άλλοθι της δήθεν ανα
ποτελεσματικότητας της Τ.Α.
.ι Το κλάμα αυτό ευνοήθηκε και από μια δικαιολ.ογημένη 
αλ.λ.ά από τα πράγματα όχι σωστή, επιλ.ογή μας που προω
θούσε ισοπεδωτικά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων γενικά 
στην Τ.Α. .

Στην πράξη αποδείχθηκε ότι άλλες προτεραιότητα; πεέπει 
να δοθούν στις νησιωτικές ή ορεινές περιοχέε, άλ.λ.εε στα 
"ημιαστικά κέντρα και άλλες στα μεγάλα αστικά κέντρα και 
ιδιαίτερα στην Αθήνα. Επομένως, η αναγκαιότητα μεταβί
βασης αρμοδιοτήτων και πόρων έπρεπε να συνοδεύεται από 
συστηματική ιεράρχηση ώστε να γίνει σεβαστή, αλλ.ά και 
για να υπάρχων αποτελέσματα.

δ) Ι.Ι θεσμοθέτηση οργάνων Λαϊκής Συμμετοχής και 
εκπροσώπησης και η υποστήριξή τους από την πολιτεία και* 
το Λαό ήταν ίσως ο τομέας με τη μεγαλ.ύτερη επιτυχία κυ
ρίως στην Ελληνική Επαρχία. Η αρχική όμως ισοπεδωτική 
επιλ.ογή για τη δυνατότητα εφαρμογής των νέων θεσμών 
σε περιοχές με εντελώς διάφορο κοινωνικό ιστό, είχε σαν 
αποτέλεσμα την υστέρηση τη; Λαϊκής Συμμετοχής στην 
Αθήνα.
Στην επαρχία οι θεσμοί έχουν καταξιωθεί όχι μόνο λόγω 
κρίσιμης πολιτικής και ιδεολογικής σημασίας αλ,λά και 
λόγω της αποτελεσματικό τη τ α ς στην μεγάλη προσπάθεια 
για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Τα Νομαρχιακά Συμβού- 
λ.ια, τα Συνοικιακά συμβούλ.ια, οι Λαϊκές Συνελεύσεις, οι 
Πάρεδροι στα μικρά χωριά αποτελ.ούν σήμερα θεσμούς με 
απήχηση- στο Λαό και αναβαθμίζουν καθημερινά την Τ.Α.

Η Ελληνική επαρχία έχει γίνει ένα σωστά οργανωμένο 
εργοτάξιο, όπου τα έργα του Π.Π.Δ.Ε. ιεραρχούνται, απο- 

- φασίζονται, ελέγχονται από τους ίδιους τους κατοίκους και' 
τους φορείς τους και κυρίως αρχίζουν και τελειώνουν και 
εντάσσονται σε ευρύτερο προγραμματισμό. Η κατάρτιση 
του πενταετούς αλλά και άλλων προγραμμάτων οργανισμών 
είναι μια καλή απόδειξη του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η 
τεχνική εγκυρότητα συνδυάζεται από τη Λαϊκή σοφία. ,

Σε πολλές περιπτώσεις οι ρυθμίσεις του Ν. 1235/82 ξεπα
γιάστηκαν στην πράξη από το γράμμα του Νόμου και άγ
γιξαν πράγματι το πνεύμα του. _ ·

ε) Η υλ.οποίηση ειδικών προγραμμάτων, από τους δή- 
• μους και τις κοινότητες, κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυ

ξη του τόπου, όπως το πρόγραμμα ανεργίας, ή οι πολιτι
στικές εκδηλώσεις με μαζική και εντελώς ελεύθερη αξιο
ποίηση των δημιουργών στην περιφέρεια και στις συνοικίες 
της Αθήνας και Θεσ/νίκης έδωσαν το μέτρο της δυνατότητας 
της Τ.Α.

στ) Έχει αρχίσει συστηματικά η μεταφορά αρμοδιοτή
των μέσα από κάθε νομοσχέδιο που προωθείται από τα διά
φορα Υπουργεία ενώ πρωταρχικός ρόλ.ος επιφυλάσσεται στην 
Τ.Α. μέσα από τις βασικές θεσμικές και δομικές αλλαγές 
που αφορούν στην ίδια την παραγωγική διαδικασία (Ν.1262, 
Νόμος για τις κοινωνικοποιήσεις, εποπτικά συμβούλια κλπ.).
Οι δικαιολογημένες όμως καθυστερήσεις στο νομοθετικό 
έργο της εθνικής αντιπροσωπείας καθυστερούν την επιτά
χυνση της ουσιαστικής ενίσχυσης της Τ.Α.

Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις διαπιστώθηκε ότι ωρίμασε 
η αναγκαιότητα της θεσμοθέτησης του νέου Καταστατικού 
Δημοκρατικού Χάρτη, του νέου Κώδικα Τ.Α. που θα προ- 
βλέψει και θα ενεργοποιήσει το β' και γ' βαθμό Αυτοδιοίκη
σης σε συνδυασμό με την οργάνωση του Δημοκρατικού Προ
γραμματισμού. ΙΥ αυτό προχωρήσαμε στην προβλ.επόμενη 
από το Ν. 1270/82 συγκρότηση επιτροπής που αποτελ,είται 
από τους πολ.ιτικούς, κοινωνικούς φορείς και φυσικά του 
ΚΕΔΚΕ. Οι κυβερνητικές θέσεις περ'.γράφονται συνοπτικά 
στα προκαταρκτικά του Πενταετούς. ■ - ·

Επειδή όμως εκτιμήθηκε ότι η μεγάλ.η αυτή αλλαγή 
λ,όγω της μεγίστης σημασίας και της ανάγκης υπεύθυνου 
και συστηματικού διάλογου μέσα στην επιτροπή θα καθυ
στερήσει, προχωρήσαμε με πλήρη συνεργασία με την ΚΕ
ΔΚΕ και τις τοπικές ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων στην 
σύνταξη του παρόντος σχεδίου νόμου μεταβατικού χαρα
κτήρα. ...

Στην πραγματικότητα, τταρά το χαρακτήρα μετάβασης, 
το νομοσχέδιο αυτό προσπαθεί να διορθούσει τις διαπι
στωμένες αδυναμίες της πορείας προς την Αποκέντρωση,



και -επιχειρεί ένχ-νέο άλμα προς σήν' κατεύθυνση της ενί
σχυσης της Διοικητικής Αυτοτέλειας και της οικονομικής 
αυτοδυναμίας των Ο.Τ.Λ. και ιδιαίτερα για τη συμμετοχή 
σης. Τ.Α. στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και 
στην καθιέρωση νέων παραγωγικών σχέσεων.

Προετοιμάζει επίσης συστηματικότερα τις μεγάλες θεσ
μικές αλλαγές του νέου Κώδικα χτίζοντας την υποδομή 
τους. Με το νομοσχέδιο αυτό τέλος δίνεται η δυνατότητα 
μέσο: από τους αποκεντρωμένους δημοκρατικούς θεσμούς 
της Λαϊκής Κυριαρχίας να επιλυθούν ολοένα και ταχύτερα 
και πιο αποτελεσματικά τα καθημερινά προβλήματα του 
Λαού στις πόλεις και στα χωριά.

Το νομοσχέδιο αυτό θα δούσει νεα πνοή στην Τ.Λ. και 
σ’ ολόκληρη τη χούρα, αλλά ιδιαίτερα στην Ελληνική επαρ
χία, τη για χρόνια ξεχασμένη Ελλάδα, δηλαδή την καρδια 
της πατρίδας μας.

Π ανάλυση τιυν επιμέρους διατάξεων του νομοσχέδιου 
γίνεται στο κατ’ άρθρο τμήμα της εισηγητικής έκθεσης. ·

Θεωρούμε απαραίτητο όμως να τονίσουμε τις πιο βα
σικές καινοτομίες.

Η νησιωτική Ελλάδα αποτελεί μια εντελώς ξεχωριστή 
πραγματικότητα από την υπόλοιπη χώρα. Η σύσταση επαρ
χείων σε ορισμένα νησιά πριν από μερικά χρόνια απ’ αυτή 
την πραγματικότητα ξεπήδησε.

Ήταν ένα θετικό βήμα. Έλλεϊπε όμως η απαραίτητη 
τόλμη για την αποτελεσματική λειτουργία τους.

Η δυσκολία της αδιάλειπτης επαφής με το διοικητικό 
κέντρο απίΐτεί την ύπαρξη αυτοτελούς διοικητικής λειτουρ
γίας με αποφασιστικές αρμοδιότητες. γ

Αυτό είναι αδύνατο να' γίνει μέσα από την ε πλή υπηρε
σιακή μονάδα. Την αναγκαιότητα της πολιτικής αρχής την 
είχε καταδείξει η αναποτελεσματικότητα των μέχρι τώρα 
επαρχείων. Παρά την ύπαρξη των επαρχείων οι κάτοικοι 
αναγκάζονται να προστρέχουν στη Νομαρχία και στο Νο-

Η πραγματική αυτή διαπίστωση μας οδήγησε στη θεσ- 
χοθέσηση του μετακλητού επάρχου και στη δυνατότητα με- 
αβίβασης σ’ αυτόν αποφασιστικών αρμοδιοτήτων από το 

Νομάρχη.
Η υπαγωγή του επάρχου στο Νομάρχη εξασφαλίζει το 

νιαίο της διοίκησης για κάθε διοικητική περιφέρεια.
Ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση του επαρχιακού συμβουλίου 

:ε αντιπροσωπευτική σύνθεση από αιρετούς εκπροσώπους 
ίπλα στον έπαρχο, εξασφαλίζει τη δυνατότητα προγραμ- 
ατισμού για την επαρχία ανάλογου με τον προγραμμα- 
:σμό του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Η διαδικασία αυτή πέρα από τη μεγαλύτερη εξειδίκευση 
τον τομέα του προγραμματισμού εξασφαλίζει τη διεύρυνση 
ης Λαϊκής συμμετοχής και προετοιμάζει την αυριανή λει- 
ουργία της δεύτερης βαθμίδας Αυτοδιοίκησης.

Η λει τουργία με το νέο αυτό μοντέλο tcov επαρχείων που 
πάρχουν καθώς και η θέσπιση νέων εκεί που θα κρ'.θεί 
ναγκαίο, αποτελεί αποφασιστικό βήμα για τη δημιουργία 
ποτελεσματικής διοίκησης στα νησιά του Αιγαίου. Η διοι- 
ητική και αναπτυξιακή αυτή αναβάθμιση θα δώσει σαφή 
)θηση στην ανάπτυξη στο χώρο του Αιγαίου. Θα απο- 
ελέσει την απαρχή για τη λειτουργία του ους Αρχιπελάγους 
ου είναι τόσο απαραίτητη για την προάσπιση της -δα- 
ικής ακεραιότητας και για την κατοχύρωση της Εθνικής 
ανεξαρτησίας.

Με το νομοσχέδιο αυτό επιχειρείται για πρώτη φορά, 
αι μέσα στα Συνταγματικά όρια, ένας πρώτος ανακαθο- 
σμός των ορίων άσκησης αρμόδιότήτιυν κρατικής εξου- 
ίας και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και της σχέσης 
>υς. με τη ρητή ή κατ’ εξουσιοδότηση με Π.Δ. μεταβίβαση 
ρμοδιοτήτων τοπικών υποθέσεων από το νομικό πρόσωπο 
ου Κράτους στον τοπικό φορέα όπου ανήκουν κατά ρητή

Συνταγματική επιταγή, και παράλληλα ρητή διεύρυνση τιυν 
ήδη ασκούμενων από τους Ο.Τ.Λ. Με τα II.Δ. αυτά θα 
μπορεί να γίνεται ιεράρχηση της μεταφοράς αρμοδιοτήτων 
στους ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

.Βασική αλλαγή του νομοσχεδίου αυτού αποτελεί επίσης 
η παρεχομένη εξουσιοδότηση για μετάταξη, με Π.Δή-^ 
γματα, συντρεχουσούν αρμοδιοτήτων στην κατηγορία tcov- 
αποκλειστικών.'- · ------

Σημαντική καινοτομία είναι ο νέος θεσμός της ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων και εκχώρησης πόρων των φορέων του Δη-.· 
μόσιου Τομέα σε Ο.Τ.Λ. με το σύστημα της σύναψης’Προ-~ 
γραμματικών Συμβάσεων, για τη μελέτη και εκτέλεση το
πικών έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης ή παροχή υπη- 
ρεσιούν.

Οι διατάξεις για τη μεταφορά με προεδρικά διατάγματα 
αρμοδιοτήτων μαζί με τους απαραίτητους πόρους για σην 
εξάσκησή τους, ή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων 
εξυπηρετούν και μια άλλη πραγματικότητα της Ελληνικής 
Κοινιυνίας.

Στις απομονωμένες περιοχές, κυρίως νησιωτικές ή ορει
νές, στις οποίες η παντελής απουσία του Κράτους είναι 
εμφανής, υπάρχει μόνο ο δήμος ή η Κοινότητα, ο δήμαρχος 
ή ο κοινοτάρχης.

Θα αποτελούσε ματαιοπονία να αποπειραθούμε τη με
ταφορά κρατικών υπηρεσιών σ’ αύτες τις περιοχές. Το κό
στος θα ήταν απαγορευτικό και το αποτέλεσμα αμφίβολο.

Με τις καινοτομίες του νομοσχεδίου παρέχονται οι δυ
νατότητες να υλοποιούνται κρατικές αρμοδιότητες από αυ
τούς τους ΟΤΑ με στόχο την εξυπηρέτηση των κατοίκων 
και την αποφυγή δύσκολων έως αδύνατων γι’ αυτούς μετα
κινήσεων για απλές καθημερινές συναλλαγές με τη διοί
κηση.

Παράλληλα με τις προγραμματικές συμβάσεις αξιο- 
ποιούμε δήμους και κοινότητες με ικανή υποδομή για την 
ανάληψη έργων και προγραμμάτων με εκδηλωμένο στο 
παρελθόν το ενδιαφέρον για σην ανάληψή τους.

Η ανάπτυξη πολλών περιοχών της χώρας μας προϋπο
θέτει την σύμπραξη και κοινή προσπάθεια δήμων και κοι
νοτήτων που βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Με τις δια
τάξεις του νόμου δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ μιας 
περιοχής να δημιουργήσουν ένα σύνδεσμο ειδικής μορφής, 
που έχει στοχο την ανάπσυξη της περιοχής.

Οι αναπτυξιακοί σύνδεσμοι μπορεί να επιχορηγούνται 
από τους κρατικούς φορείς σης παρ. 6 του άρθρου 1 του 
νόμου 1256/82. Επίσης για κάθε αναπτυξιακό σύνδεσμο, 
στο Π.Δ.Ε. θα προβλέπεται ειδικό πρόγραμμα με απόφαση 
του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Με το παρόν νομοσχέδιο δημιουργέίται ένα νέο δυναμικό 
και ευέλικτο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Λ.

Στόχος της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΟΤΑ 
είναι, πέρα από σην παροχή υπηρεσιών στους δημότες, η 
αξιοποίηση διάσπαρτων πλουτοπαραγωγικών πόρων, που 
αγνοήθηκαν από σην ιδιωτική πρωτοβουλία ή ξεχάσσηκαν 
από το κράτος, η αύξηση του τοπικού προϊόντος, η δημιουρ
γία εσόδων και νέων θέσεων απασχόλησης, η επανεπέν- 
δυση του πλεονάσματος στον τόπο παραγωγής του και η 
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

Στα πλαίσια των νέων σχέσεων παραγωγής του δημιουρ- 
γούμενου κοινωτικού τομέα οι δημοτικές και κοινοτικές 
επιχειρήσεις, αμιγείς ή μικτές, συνεταιριστικής ή λαϊκής 
βάσης θα δράσουν με κοινωνικά κριτήρια, όσον αφορά τους 
στόχους, αλλά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, όσον αφορά 
τη λειτουργία τους, με στόχο την αύξηση σης παραγωγικό- 
τητας.

Για σην υποσσηρ'.ξη σης επιχειρηματικής δραστηριότητας 
των ΟΤΑ, κυρίως για την έρευνα, την τεχνική τεκμήριο.)ση
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■/.%'. την εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών παρέχεται 
η δυνατότητα στην ΚΕΛΚΕ και τις φοπικές ενώσεις να 
—εοσλαυβάνουν ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με τη 
δταιουργία ειδικής υπηρεσίας στην ΚΕΛΚΕ. Επίσης πα- 
εέχεται στην ΚΕΛΚΕ και τις ΙΈΔΚΧ να συνιστούν οι ίοςες 
υόνες τους ή σε συνεργασία με τους ΟΤΛ δημοτικές επι
χειρήσεις.

Είναι βέβαια προφανές ότι, για να μπορέσουν να αντα- 
ποκριθούν οι Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις 
διαρκώς αυξανόμενες αρμοδιότητες και δραστηριότητές τους 
απαιτείται ανάλογη στελέ/ωση.

Και στον τομέα αυτό, πέρα από τις διατάξεις που συμ- 
πληρώνουν και τροποποιούν τον Κώδικα των Δημοτικών 
και Κοινοτικών Τπαλλήλων και διευκολύνουν την στελέ- 
χωση των ΟΤΑ, η επιτρέπουν · τον εμπλουτισμό τους με 
προσωπικό ειδικών κατηγοριών (σύμβουλοι, Γενικοί Γραμ
ματείς, Επιστημονικοί συνεργάτες, κλπ.), εισάγονται ρι
ζοσπαστικές ρυθμίσεις. Για πρώτη φορά παρέχεται στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους 
πρόσωπα η δυνατότητα απόσπασης ικανών και έμπειρων 
στελεχών του δημόσιου τομέα. Ακόμη τους παρέχεται η 
δυνατότητα σύστασης κοινών υπηρεσιών τους.

Παρά την κάθε προσπάθεια για οικονομική ενίσχυση των 
τοπικών φορέων παραμένει το μεγάλο πρόβλημα του κα
τακερματισμού των οικονομικών παροχών. Στη χώρα μας 
υπάρχει υπερπληθώρα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
και ιδιαίτερα σε μικρές και αντιοικονομικές κοινότητες. Οι 
θεσμοί της εθελοντικής ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων,τωη 
κοινών Υπηρεσιών τους και των συμφωνιών αμοιβαίας εξυ
πηρέτησης σε μέσα και υπηρεσίες, και κυρίως ο θεσμός 
των Αναπτυξιακών Συνδέσμων δίνουν την προοπτική δη
μιουργίας νέων βιώσιμων μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευ
τεροβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Οι νέες μοροές που θα δηαιουργηθούν μέσα από τις δια
τάξεις του νόμου αυτού, σε συνδυασμό με όλες τις άλλες 
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
που επιφέρονται και αποβλέπουν στην ενίσχυση του θεσμού, 
πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσουν το πρόπλασμα του τελι
κού μοντέλου μας.

Τέλος, για να επιτευχθεί η ενεργοποίηση των νέων θεσμούν 
που εισάγονται, παρέχονται ισχυρά οικονομικά κίνητρα επι
δότησης για τη στελέχωση. Η Ένωση Δήμων και Κοινο
τήτων, οι Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι,η σύσταση επιχειρήσεων, 
οι κοινές υπηρεσίες των ΟΤΑ ενισχύονται με σοβαρές παρο
χές και Κρατική βοήθεια.

Με τις υπόλοιπες διατάξεις γίνονται τροποποιήσεις της 
κείμενης νομοθεσίας που αφορά στην Τ.Α. αλλά και νέες 
ρυθμίσεις με στόχο την απεμπλοκή των ΟΤΑ από γραφειο
κρατικές διαδικασίες, τη διευκόλυνση της δραστηριότητάς 
τους, ιδιαίτερα σε έργα, την ενίσχυση της αποτελεσματι- 
κότητάς τους και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους.

Ειδικότερα με το νομοσχέδιο αυτό γίνονται οι εξής 
ρυθμίσεις :

Άρθρο 1. .
Παρέχει την εξουσιοδότηση για τη σύσταση, με Προεδρικά 

Διατάγματα Επαρχείων σε νησιωτικές επαρχίες, πέρα από 
τις τέσσερις (4) που αναφέρονται στο άρθρο 1 του X. 10S/75 
και τον καθορισμό της ονομασίας, της έδρας και της «κατά 
τόπο» αρμοδιότητάς τους. Για τον καθορισμό της «κατά 
τόπο’» αρμοδιότητας, παρέχει τη δυνατότητα μεταβολής 
των εδαφικών ορίων των επαρχιών του ίδιου νομού.

.Άρθρο 2.
Προβλέπει τη σύσταση, σε κάθε επαρχείο, θέση μετακλη

τού επάρχου, με βαθμό Β' των ειδικών θέσεων. Με τη 
ρύθμιση αυτή κατοχυρώνεται η κυβερνητική ευθύνη στην 
επαρχία. Ρυθμίζονται ακόμη τα του τρόπου διορισμού και 
παύσης των μετακλητών επάρχων, ως και τα των αρμοδιο
τήτων τους.

Αναφέρεται στην υπηρεσιακή-κατάσταση τουν επάρχων 
που βασικά είναι ανάλογη.των νομαρχών. Οι αποδοχές τους 
καθορίζονται ανάλογα με τη θέση τους και είναι ικανοποιητι
κό» »γ’- να μπορούν με την επι3Τ/λόυεντ αξιοπρέπεια, απε
ρίσπαστοι να εκτελούν» τα καβήκοντά τους.

Άρθρο 4."
Me την παράγραφο 1 ορίζεται vTJta ν. αποφάσεις του 

νομάρχη, που εκδίδονται ύστερα από^β&σφυγή κατά των 
αποφάσεων του επάρχου, δεν υπόκεινται σε προσφυγή ενώ - 
πιον του αρμόδιου Υπουργού. Με τον τΛπο αυτό επιτυγ
χάνεται η αποκέντρωση στην βκδίκαση "των προσφυγών του 
άρθρου 8 του X. 3200/1953. Με την Ταράγραφο 2 καταρ- 
γούνται οι διατάξεις που προβλέπουν διαφορετικές ρυθμίσεις 
των θεμάτων διά τους επάρχους σε σχέστ) με τις νέες.

Άρθρο 5.
Προβλέπει τη σύσταση επαρχιακού συμβουλίου σε κάθε 

επαρχείο. Το επαρχιακό συμβούλιο συγκροτείται όπως και το 
Νομαρχιακό Συμβούλιο, από εκλεγμένους εκπροσώπους της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, των επαγγελματικών, συνεταιρι
στικών, επιστημονικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνεται η λαϊκή εκπροσώπηση, 
στη σύνθεση του επαρχιακού συμβουλίου, και· πραγματο
ποιείται άλλο ένα σημαντικό βήμα για την ουσιαστική απο- 

. κέντρωση και σωστότερο προγραμματισμό. Στην παράγρα
φο 2 ορίζεται η σύνθεση του επαρχιακό» συμβουλίου, που 
είναι ανάλογη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, έτσι ώστε οι 
εκπρόσωποι της τοπικής· αυτοδιοίκησης να μη βρίσκονται 
σε αριθμητική πλειοψηφία έναντι των εκπροσώπων όλων 
των άλλων οργανώσεων. Με τις παραγράφους 3 και 4 ρυθμί
ζεται η λειτουργία του επαρχιακού συμβουλίου και ο τρόπος 
συγκρότησής του που είναι ανάλογη του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου.

Άρθρο 6.

Δίνονται, στο επαρχιακό συμβούλιο, γνωμοδοτικές αρμο
διότητες για όλα τα θέματα του άρθρου 4 του X. 1235/1982, 
στο χώρο της επαρχίας,' και ορίζεται ότι αυτό εισηγείται, 
σχετικά, προς το νομαρχιακό συμβούλιο. Επίσης, παρέχει 
την ευχέρεια, στο νομαρχιακό συμβούλιο, να παραχωρεί 
στο επαρχιακό υ.ε απόοασή του. και αποτασιατικές αοαο- 
διότητες. '

Άρθρο 7.

Ρυθμίζει θέματα λειτουργίας του Επαρχιακού Συμβουλίου 
και προβλέπει την καταβολή αποζημίωσης και οδοιπορικών 
εξόδων στον πρόεδρο, τα μέλη και τον πρόεδρο, τα μέλη και 
τον γραμματέα του επαρχιακού συμβουλίου, κατ’ αναλογία 
πέος τις. σχετικές διατάξεις πεοί νομαρχιακού συμβουλίου 
(άρθρα 5 και 10 X. 1235/1982). ' ' .

Άρθρο S.

Παρέχει τη δυνατότητα μεταβίβασης, με Προεδρικά Δια
τάγματα, στους ΟΤΑ αρμοδιοτήτων, που ασκούνται από 
τους Υπουργούς, νομάρχες, προϊσταμένους των κεντρικών 
και διανομαρχιακών υπηρεσιών ή από Ν.Π.Δ.Δ., οργανι
σμούς κοινής ωφέλειας και δημόσιες επιχειρήσεις και εφόσον 
βέβαια ανήκουν στη διοίκηση των τοπικού χαρακτήρα υπο
θέσεων. Επίσης ορίζεται ότι είναι δυνατή η κατά τον ίδιο 
τρόπο, μετάταξη συντρεχουσών αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ 
του άρθρου 24 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων στην 
κατηγορία των αποκλειστικών του άρθρου 23. Για όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις εξασφαλίζονται, στους ΟΤΑ 
με τα ίδια διατάγματα, και οι αναγκαίοι πόροι για την 
άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων.

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού γίνεται ένα ουσιαστικό 
βήμα για παραπέρα αποκέντρωση και διεύρυνση του ρόλου 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. '

Άρθρο 3.
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Άρθρο 9.
Παρέχει τη δυνατότητα κατάργησης, με Προεδρικά Δια

τάγματα, λιμενικών ταμείων και τη μεταφορά των αρμοδιο
τήτων τους στους ΟΤΑ. Με όμοιο τρόπο είναι δμνατή η ανά
θεση σ’ αυτούς της εκτέλεσης λιμενικών έργων_ή η άσκηση 
άλλο>ν αρμοδιοτήτων ώστε η λειτουργία,- συντήρηση και 
ανάπτυξη των λιμανιών να εξαρτάται από τους τοπικούς 
φορείς σ ;ους οποίους Οα πρέπει τελικά να ανήκει η διοίκηση 
όλων των τοπικών υποθέσεων. Στο ίδιο άρθρο προβλέπονται 
ρυθμίσεις και για την μετακίνηση προσωπικό από τα 
λιμενικά ταμεία στους Ο ΓΑ, ώστε να διευκολυνθεί-η άσκηση 
των νέων αρμοδιοτήτων τους και να μην μείνουν άνεργοι 
όσοι υπηρετούν στα ταμεία που θα καταργηθούν. Επίσης, 
κατά τον ίδιο τρόπο, μπορούν να μεταβιβάζονται στους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αρμοδιότητες λιμενικού 
ταμείου που δεν καταργείται και βρίσκεται στην εδαφική- 
περιφέρεια του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 10.
Μεταβιβάζονται στους νομάρχες οι αρμό διότητες της 

επιτροπής του άρθρου 18 Ν. 1044/1971, για τη χορήγηση 
αδειών περιπτέρων, μετά από γνώμη των ΟΤΑ και των 
συλλόγων αναπήρων και Ουμάτιυν πολέμου. Με τη ρύθμιση 
αυτή η Τοπική Αυτοδιοίκηση θά έχει λόγο στη διαδικασία 
ιγκατάστασης και μετατόπισης περιπτέρων.

Άρθρο 11.
Θεσπίζεται η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμ

βάσεων, μεταξύ ΟΤΑ και κρατικών φορέων, ώστε να εξα-' 
πραλίζεται η κοινωνική συναίνεση στην εφαρμογή συγκε- - 
ιριμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων, η οικονομική απο- 
.έντρωση καθώς και η αξιοποίηση των τοπικών πόρων 
αι του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, όποφ θα συγκεν- 
ρώνεται η αναπτυξιακή προσπάθεια.

Η ευχέρεια που παρέχεται με την παράγραφο δ, για παρεκ- 
λίσεις από τις κείμενες περί δημοπρασιών κ.λπ. διατάξεις, 
ναφορικά με τη χρηματοδότηση των φορέων που συμμετέ- 
ουν την εκτέλεση έργων, την ανάθεση μελετών και παροχή 
πηρεσιών, κάνει τις διαδικασίες υλοποίησης, του περιεχό- 
ενου των συμβάσεων αυτών πλέον ευέλικτες και αποτε- 
ισαατικέε.

Άρθρο 12.

Οι νέες διατάξεις για την εκούσια συγχώνευση δήμων 
,ιι κοινοτήτων εξυπηρετούν τη βασική επιδίωξη για τη 
μιουργία βιώσιμων μονάδων ΟΤΑ με κύριο στόχο την"' 
εργό συμμετοχή τους στην ανάπτυξη. Για τις συνενούσεις 
σκίζονται και ισχυρά οικονομικά κίνητρα. Οι ρυθμίσεις 
ίνονται αναγκαίες, γιατί το μέχρι σήμερα νομικό καθεστώς 
) βοήθησε την προσπάθεια για συγχώνευση ΟΤΑ με 
νέπεια τη διατήρηση πολλών κοινοτήτων με πληθυσμό 
•ων δεκάδων κατοίκων, που δεν μπορούν από πολλά 
όνια τώρα, όχι μόνο να συμβάλλουν στην προσπάθεια για 
άπτυξη, αλλά ακόμη και για να αντιμετωπίσουν οι δήμοι 
ι οι κοινότητες ακόμη και τις λειτουργικές τους δαπάνες.
: τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 παρέχεται η 
■ατότητα σε συνοικισμούς, που δεν συνορεύουν με το δήμο 
την κοινότητα στον οποίο υπάγονται διοικητικά, να προ- 
ιτηθούν σ’ ένα από τους ΟΤΑ με τους οποίους συνορεύουν, 
τε να υπάρξει εδαφική συνέχεια όλης της διοικητικής 
ισερειας κάθε δήμου ή κοινότητας και να εξασφαλιστεί 

*ι η σωστή λειτουργία τους. Τέλος, στην άρση των αμφι- 
ητήσεων, που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του τρόπου 
■λογισμού αυξημένων πλειοψηφιούν στις αποφάσεις των 
ιβουλίων των ΟΤΑ, που αφορούν την αλλαγή της έδρας 
; αναφέρονται οι ρυθμίσεις της παραγράφου 5.

Άρθρο. 13.
ναταργείται το Διοικητικό Δικαστήριο Ορίων δήμων 
κοινοτήτων και η άσκηση των αρμοδιοτήτων του μετα- 
-~κι στα Διοικητικά Πρωτοδικεία, όπως συμβαίνει για

όλες τις διοικητικές υποθέσεις και όπως προβλέπουν οι 
απαραίτητες ρυθμίσεις, για τη διαδικασία εκδίκασης των 
προσφυγών, που εκκρεμούν.

Άρθρο 14.

Αντικαθίστανται οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινο
τικού Κώδικα για τον τρόπο κτήσης της δημοτικότητας με 
σκοπό την εναρμόνισή τους στις διατάξεις της παραγράφου 
2 άρθρου 4 του Συντάγματος και του Ν. 1329,1983, και 
πλέον αναλυτικά στην παράγραφο 1 μεταξύ άλλων :

α) Ορίζεται προθεσμία 90 ημερών, από τη γέννηση του 
τέκνου, μέσα στην οποία οι γονείς έχουν υποχρέωση να δη
λώσουν τη δημοτικότητά του. Οι ρυθμίσεις εναρμονίζονται 
με τις διατάξεις περί ληξιαρχείων που αναφέρονται στο 
εμπρόθεσμο της σύνταξης των ληξιαρχικών πράξεων γέν
νησης που αποτελούν και τη βασική προϋπόθεση για την 
εγγραφή στο δημοτολόγιο, με δήλωση ή αυτεπάγγελτα.

β) Δίνεται δυνατότητα, στις χήρες ή διαζευγμένες γυναί
κες, να αποκτήσουν την προ του γάμου τους δημοτικότητα, 
χωρίς την προϋπόθεση της διετούς κατοικίας στο νέο τόπο 
διαμονής και

γ) Δίνεται, η δυνατότητα, σε κάθε ενήλικο, επαναδημό- 
τευσης χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις της διετούς κα
τοικίας στον τόπο όπου ήταν τελευταία δημότης αυτός ή 
οι γονείς του. Τούτο αποτελεί κίνητρο για την αναβίωση 
του δεσμού των πολιτών με τον τόπο καταγωγής τους με 
στόχο την ενίσχυση, σε ανθρώπινο δυναμικό, της περι
φέρειας.

Άρθρο 15.

Με τις διατάξεις αυτές καλύπτεται κενό της νομοθεσίας 
στο θέμα της αρμοδιότητας για τη σύσταση και λειτουργία 
των εμποροπανηγύρεων. Την αρμοδιότητα ασκούσε μέχρι 
τώρα το Υπουργείο Εμπορίου, χωρίς όμως να υπάρχει 
νομοθετική εξουσιοδότηση. Η αρμοδιότητα αυτή ανατίθεται 
πλέον στο φυσικό φορέα της την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
ενώ ταυτόχρονα αποφεύγονται οι μέχρι τώρα χρονοβόρες 
και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Για την προστασία ευρύ
τερων τοπικών συμφερόντων προβλέπεται, για ορισμένες 
περιπτώσεις, και χορήγηση της σχετικής άδειας από το 
Νομάρχη, μετά από σύμφωνη γνώμη του νομαρχιακού 
συμβουλίου.

Άρθρο 16.

Διευρύνονται οι συντρέχουσες αρμοδιότητες των ΟΤΑ, 
που προβλέπονταν στο άρθρο 24 Ν. 1065/1980 και προστί
θενται νέες που αναφέρονται . στην προστασία ακτών και 
δασών, στην κατασκευή και συντήρηση δημόσιων έργων 
δημοτικού ή κοινοτικού ενδιαφέροντος, την εκμετάλλευση 
τοπικών φυσικών πόρων, την ανέγερση βιοτεχνικών κέν
τρων, την αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας, την προώ
θηση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστη
ριοτήτων, τον προσδιορισμό των χώρων στάθμευσης οχη
μάτων, τον έλεγχο εκπομπής καυσαερίων κ.λπ. Επίσης 
θεωρούνται αρμοδιότητες των ΟΤΑ και όποιες αναλαμβά
νουν με τις προγραμματικές συμβάσεις. Έτσι, η διεκπε
ραίωση, των σχετικών μ’ αυτές εργασιών, ανήκει στο προ
σωπικό των ΟΤΑ, που καταρτίζουν τις συμβάσεις και δεν 
αποτελούν για το προσωπικό αυτό, παροχή πρόσθετων 
υπηρεσιών, εκτός ευθύνης αρμοδιότητάς τους. Ακόμη παρέ
χεται δυνατότητα διεύρυνσης, με 11.Δ., τουν αρμοδιοτήτουν 
της ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 24 του Ν. 1Π65/Ι980 
(δημοτική αστυνομία). Στο ίδιο άρθρο θεσπίζεται υποχρέω
ση, των κρατικών αρχών, να ζητούν τη γνώμη των ΟΤ A 
και στις περιπτώσεις έκδοσης κανονιστικών διοικητικών 
πράξεων που αφορούν τις συγκοινωνίες και τα αναπτυξιακά 
σχέδια. Η διεύρυνση των παραπάνω αρμοδιοτήτων, σε συν
δυασμό με τη δυνατότητα μετάταξής τους στην κατηγορία, 
των αποκλειστικών, δίνουν νέες διαστάσεις στο ρόλο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.
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Λναφέρονται. στην αναπλήρωση μελών τον δημοτικών 
και κοινοτικών συμβουλίων, την εκλογή προέδρου και αντι- 
πεοέδρου. τον τρόπο υπολογισμού απαρτιών και πλ,ειοψη- 
οιών, την διαδικασία πρόσκλησης μελών στις συνεδριάσεις, 
την εξασφάλιση της δημοσιότητας των συνεδριάσεων, τη 
δημοσίευση των αποφάσεων, τις συνεδριάσεις των κοινοτι
κών συμβουλίων, όταν οι κοινότητες έχουν θερινή και 
χειμερινή έδρα, τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον πρό
εδρο στον αντιπρόεδρο της κοινότητας και τον τόπο διαμο
νής του προέδρου της.

Με τις διατάξεις αυτές καλύπτονται κενά της σημερινής 
νοαοθεσίας και διευκολύνεται η λειτουργία των οργάνων 
των ΟΤΛ.

Άρθρο 19.
Παρέχει τη δυνατότητα καταβολής εξόδων κίνησης 

και αποζημίωσης σε ιδιώτες μέλη επιτροπών, που συγκρο
τούν τα δημοτικά συμβούλια, για τις εκτός έδρας μετακι
νήσεις τους, όταν οι μετακινήσεις τους αυτές γίνονται για 
εκτέλεση υπηρεσίας σχετικής με τα έργα των επιτροπών. 
Απλουστεύει τη διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών 
των δήμων, μέ την ανάθεση της αρμοδιότητας αυτής στη 
δημαρχιακή επιτροπή, η οποία και μπορεί να συγκροτεί 
επιτροπές, από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, δημοτικούς 
ή δημόσιους υπαλλήλους, για την αξιολ.όγηση των προσφο
ρών. Έτσι καταργούνται οι χρόνοβόρες διαδικασίες που 
ίσχυαν και παρεμπόδιζαν τη ' γρήγορη εκτέλεση έργων, 
προμηθειών, μισθώσεων κ.λ,π. Ρυθμίζει το θέμα της παρα
πέρα αναπλ,ήρωσης του δημάρχου, όταν ο αντιδήμαρχος 
που ορίστηκε αναπληρωτής του απουσιάζει ή κωλύεται, 
και επεκτείνει την εφαρμογή των διατάξεων της παραγ. 
2 άρθρ. S3 Ν. 1065/80 και για τους συμβούλους δημοτικών 
διαμερισμάτων. - '·

Άρθρο 20.

Μεταβιβάζεται, από τον Υπουργό, στο νομάρχη, η αρμο
διότητα- του Υπουργού Εσωτερικών να καθορίζει προσαυ
ξημένα έξοδα παράστασης σε δημάρχους, όταν διαπιστώνει 
κανονική βεβαίωση των δημοτικών εσόδων. Η δυνατότητα 
χορήγησης των εξόδων αυτών παρέχεται για δημάρχους 
πόλ.εων, με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους ή που 
είναι πριυτεύουσες νομών, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό 
τους. Με την παρ. 2 διευκρινίζεται ότι οι αντιδήμαρχοι 
δικαιούνται εκτός από τα έξοδα παράστασης και αποζη
μίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημο
τικού συμβουλίου, όπιος και υπόλ.οιποι σύμβουλ.οι. Τέλος 
ρυθμίζεται και το θέμα της κατάργησης όλων των νομικούν 
προσώπων των ΟΤΛ με υπουργική απόφαση, ανεξάρτητα 
από τον τρόπο με τον οποίο είχαν συσταθεί.

. Άρθρο 21.

Γίνεται προσαρμογή των διατάξεων, για τη διοίκηση 
των συνδέσμων, με τη νέα σύνθεση των επταμελ.ών κοινο
τικών συμβουλίων, μετά την κατάργηση των πενταμελών. 
Γίνονται επίσης ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν τη συνέχεια 
της λειτουργίας των διοικητικών συμβουλ,ίων των συνδέσμων, 
τη σύντομη σύγκλησή τους και την κατά το δυνατό ταχύτερο 
εκλογή του προεδρείου τους. Τέλ,ος ορίζεται ότι η θητεία 
του Προέδρου και του αντιπροέδρου του Δ.Σ. είναι διετής, 
όπως και των άλλων μελών της εκτελεστικής επιτροπής.

Άρθρο 22.
Οι σύνδεσμοι διακρίνονται από άποψη λειτουργίας, σε 

δύο κατηγορίες, στους συνδέσμους που το διοικητικό τους 
συμβούλιο έχει μέχρι ένδεκα μέλη και σε εκείνους που το 
διοικητικό τους συμβούλιο έχει πάνω από ένδεκα μέλη. 
Τα διοικητικά συμβούλια των συνδέσμων της πρώτης, 
κατηγορίας έχουν τις αρμοδιότητες του κοινοτικού συμβου
λίου και ο Πρόεδρος έχει τις αρμοδιότητες του προέδρου

Άρθρα 17 και IS. της κοινότητας. Τα διοικητικά συμβούλια των συνδέσμου'- 
της δεύτερης κατηγορίας έχουν τις αρμοδιότητες των δημο
τικών συμβουλίων καν ο πρόεδρος έχει τις αρμοδιότητες 
του δημάρχου και του προέδρου του δημοτικού συμβουλ.ίου. 
Στις δύο αυτές κατηγορίες συνδέσμων εφαρμόζονται, αντί
στοιχα, οι διατάξεις που αφορούν τις κοινότητες και τους 
δήμους. Οι σύνδεσμοι και των δύο κατηγοριών δεν μπορούν, 
να συστήνουν δική τους ταμιακή υπηρεσία. Τέλος, παρέχεται 
η ευχέρεια να καταβληθούν έξοδά παράστασης και στον 
αντιπρόεδρο του συνδέσμου, όταν ο συνολ.ικός πληθυσμός 
των ΟΤΛ, που συμμετέχουν σ’ αυτόν, ανέρχεται σε 10.000 
κατοίκους και πάνω, γιατί στους συνδέσμους αυτούς η 
απασχόληση των αντιπροέδρων είναι αυξημένη. Η ρύθμιση 
επιβάλ.λ.εται και από το γεγονός ότι οι σύνδεσμοι αυής της 
κατηγορίας ασκούν αρμοδιότητες και έχουν λειτουργικές 
ανάγκες δήμων.

Άρθρο 23.

Θεσμοθετείται μια διευρυμένη, ως προς το αντικείμενο, 
μορφή συνδέσμων ΟΤΛ, οι αναπτυξιακοί σύνδεσμοι, με 
στόχο την αξιοποίηση των τοπικών πόρων, μέσων και 
δραστηριοτήτων για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη 
μιας χωροταξικής ενότητας μέσα στα πλαίσια του .γενικού 
σχεδιασμού και προγραμματισμού οικονομικής, κοινωνι
κής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Η απόφαση, για σύσταση 
αναπτυξιακού συνδέσμου, αφήνεται στην τοπική πρωτοβου
λία για την εξασφάλ.ιση έτσι της ευρύτερης δυνατής κοινω
νικής συναίνεσης, η πρωτοβουλία όμως ανήκει και στο 
Νομαρχιακό Συμβούλιο ή το Νομάρχη. Ο προσδιορισμός 
των ορίων της κάθε γεωγραφικής ενότητας γίνεται από την 
Κεντρική διοίκηση για να είναι δυνατή η ενιαία χωροταξική 
θεώρηση της ευρύτερης περιοχής. Τα κίνητρα που θεσπί
ζονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αλλά και με 
άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, θα βοηθήσουν ουσιαστικά 
στη σύσταση συνδέσμων της παραπάνω μορφής.

.Άρθρο 24. .

Παρέχεται δυνατότητα στους ΟΤΛ να πραγματοποιούν 
δαπάνες για τελετές, τοπικές γιορτές και άλλες εκδηλώσεις, 
εφόσον τις οργανώνουν αυτοί ή συμμετέχουν στην οργά
νωσή τους. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται για φιλοξενία 
αντιπροσωπειών εσωτερικού ή εξωτερικού και απονομή 
αναμνηστικών δώρων από τους ΟΤΛ προς τιμήν των αντι- 
προσωπειών αυτών και φυσικών προσώπων που συνεβαλ.αν 
ιδιαίτερα στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του 
δήμου ή της κοινότητας.

Άρθρο 25.

Θεσμοθετείται ως υποχρεωτική η ισοσκέλιση των προϋπο- 
λογισμών των ΟΤΛ. Παρατείνεται η προθεσμία λ.ογοδοσίας 
των δημάρχων, για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής, 
μέχρι τέλους του Ιουνίου. Η λογοδοσία όλων των δημάρχων 
γίνεται προς τους κατοίκους του δήμου, ενώ μέχρι τώρα 
γινόταν στο δημοτικό συμβούλ,ιο και ορίζεται ότι καλ.ούνται 
να παραστούν σ’ αυτή τα μέλη των δημοτικών συμβουλ,ίων, 
των συμβουλ,ίων δημοτικών διαμερισμάτων, των συνοι
κιακών συμβουλίων και οι πάρεδροι. Καταργούνται οι 
περιορισμοί, που είχαν τεθεί με το άρθρο 161 του Νόμου 
1065/1980, για τη διάθεση των χρηματικών υπολοίπων 
των ΟΤΛ, που προέρχονταν από έντοκη κατάθεση των 
χρημάτων τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Τα ποσά αυτά θα μπορούν πλέον να κατανέμονται τόσο 
σε ΟΤΛ, όσο και σε συνδέσμους για ο ποιο δήποτε έργο ή 
άλλες ανάγκες τους. Τέλος, επεκτείνεται η εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 168 Ν. 1065/1980 και στα δημοτικά 
και κοινοτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα, τους συνδέσμους 
ΟΤΛ και τις αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, 
ώστε να καλύπτεται πλέον από τις ειδικές ρυθμίσεις του 
άρθρου αυτού ολόκληρη η δραστηριότητα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. - τ - - · - -
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'Λ ρθρο 26., ~
Για τα δημοτικά και κοινοτικά ακίνητα, που παραχωρή- 

θηκαν δωρεάν για εκ—λήρωση κοινωφελούς σκοπού, στο 
δημόσιό, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ο οποίος όμιος 
δεν εκπληρώθηκε, πέρα από τις άλλες ρυθμίσεις δίνεται και 
η δυνατότητα εξαγοράς τους από τους δωρεοδόχους. Με το 
διο άρθρο επιτρέπεται η απευθείας εκποίηση ακινήτων των 
ΟΤΑ στους φορείς του δημόσιου τομέα, καθώς και σε συ
νεταιρισμούς για την εκτέλεση έργων του προγράμματος 
τους. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα υποστήριξης y.at γρή
γορης εφαρμογής των προγραμμάτων των φορέων αυ'τών 
καθώς και η υποβοήθησης της δράσης των συνεταιρισμών. 
Γέλος, παρέχεται δυνατότητα, στους ΟΤΑ, να χορηγούν 
/ρηματικές ενισχύσεις σε συλλόγους που εξυπηρετούν αθλη
τικούς και πολιτιστικούς σκοπούς. Η δυνατότητα αυτή 
ιπήρχε παλιότερα, καταργήθηκε με το νόμο 1065/1980 και 
.παναφέρεται με τον περιορισμό να μη γίνεται υπέρβαση 
ου 1/100 των τακτικών εσόδων tcov ΟΤΑ και πάντα με 

-ην προϋπόθεση ότι οι οικονομικές τους δυνατότητες το 
πιτρέπουν.

. Άρθρο 27.

Ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού του πραγματικού πλη- 
υσμού δήμων και κοινοτήτων, όταν μετά τη δημοσίευση 
ων αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής επέλθοϋν 
εταβολές, με διοικητικές πράξεις ή αποφάσεις του διοι- 
ητικού δικαστηρίου ορίων ή του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
at έτσι καλύπτεται κενό της νομοθεσίας.

Άρθρο 28.
Θεσπίζονται οικονομικές ελαφρύνσεις των ΟΤΑ και των 

μιγών επιχειρήσεών τους, των συνδέσμων αυτών, των 
/πικών ενώσεων δήμων και κοινοτήτων και της κεντρικής 
/ωοης δήμων και κοινοτήτων, με την καθιέρωση απαλλαγής 
ους από τα παράβολα άσκησης ενδίκων μέσων. Η ρύθμιση 
υτή είναι όμοια με όσα ισχύουν για το δημόσιο.

Άρθρο 29.
Για την εκτέλεση των δημοτικών και κοινοτικών έργων, 
ιρέχεται η δυνατότητα, να γίνονται αποδεκτές προσφορές 
>υ αντιστοιχούν σε αξία έργου κλπ. ίση ή μεγαλύτερη του 
,οϋπολογισμού της μελέτης (αρνητικές εκπτώσεις), όταν 
οηγηθεί δημοπρασία χωρίς αποτέλεσμα, ώστε να αντι- 
τωπίζονται οι περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ενδιαφερό- 
νοι εργολάβοι (κυρίως σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες 
ριοχές), επειδή οι τιμές των υλικών κλπ., στις περιοχές 
τές, είναι πολύ μεγαλύτερες από τις ενιαία καθοριζόμενες 
χ όλη τη Χώρα τιμές της μελέτης του έργου. Ανάλογη 
)μιση ήδη ισχύει για τα δημόσια έργα. Καταργείται ο 
εγχος σκοπιμότητας του νομάρχη, για την κατακύρωση 
ν διαγωνισμών, ανεξάρτητα από την αξία του έργου, 
/■.τρέπεται η ανάθεση και σε εμπειροτέχνες έργου προϋ- 
λογισμού δαπάνης διπλάσιου του οριζόμενου με το νέο 
Jpo 196 του ν. 1065/1980 στις περιπτώσεις που έγινε 
> φορές διαγωνισμός και δεν έφερε αποτέλεσμα ή οι 
οσφορές κρίθηκαν ασύμφορες. Παραλείπεται η περίπτωση 
της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 1065/1980 που δεν 
ρουσιάζει πρακτικό ενδιαφέρον. Επιτρέπεται η εκτέλεση 
ου. χωρίς διαγωνισμό και μόνο με αυτεπιστασία όταν η 
-ματοδότησή του γίνεται από δημόσιο, οργανισμό του 
ιοσίου ή από Ν.Π.Δ.Δ., με τον όρο να εκτελεστεί με 
/επιστασία (περιπτώσεις χρηματοδότησης από τον ΟΑΕΔ 
ό δημόσιο για την απασχόληση ανέργων στην εκτέλεση 
ου ΟΤΑ).
Επιτρέπεται, μετά την έκπτωση του αναδόχου ή τη διά- 
η της εργολαβίας, με οποιοδήποτε τρόπο, η συνέχιση 
' εργασιών, χωρίς διαγωνισμό, προκειμένου να απο- 
χθούν βλάβες στις εργασίες που εκτελέστηκαν και να 
τομευθεί η εκτέλεση του έργου. Εξασφαλίζεται απρόσκο- 
/I αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη διάθεση των 
τριμμάτων με την εκτέλεση, με αυτεπιστασία από τρ

δήμο ή την κοινότητα, των σχετικών εργασιών. Σε-περί
πτωση, που ο δήμος ή η κοινότης έχει ιδρύσει ή μετέχει 
σε κατασκευαστική επιχείρηση, μπορεί να αναθέτει, απευ
θείας και κατεξαίρεση, την εκτέλεση έργου των κατονομα- 
ζομένων ειδικών περιπτώσεων, στην επιχείρηση αυτή. 
Διευκρινίζεται ότι η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου, 
αποτελεί σύσταση εργολαβίας και αυτό προκειμένου να μην 
επωμίζεται ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητας ευθύνες 
που δεν του ανήκουν. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα 
στους ΟΤΑ να εκτελούν έργα, εργασίες,- μεταφορές και 
προμήθειες για λογαριασμό κ.αι με δαπάνη των ιδρυμάτων 
η άλλων νομικών προσώπων που έχουν συστήσει. Η παροχή 
της δυνατότητας αυτής στοχεύει στην τεχνική υποστήριξη 
των νομικών αυτών προσώπων και την αξιοποίηση του 
τεχνικού εξοπλισμού των ΟΤΑ.

Άρθρο 30.
Καθιερώνεται η δυνατότητα σύνταξης μελετών με καθο

ρισμό τιμών υλικών και ημερομισθίων με βάση τις τοπικές 
συνθήκες. Η παρέκκλιση στις γενικές διατάξεις για την 
εκτέλεση των δημοσίων έργων, γίνεται προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν εξαιρετικές περιπτώσεις σε νησιωτικούς, 
ορεινούς ή απομακρυσμένους ΟΤΑ. Οι διατάξεις αυτές 
εναρμονίζονται _και_με__τις ρυθμίσεις της παρ. 1 του-νέου 
άρθρου 196 του ν. 1065/19S0.

Tta τα έργα που έχουν δημοπρατηθεί ή ανατεθεί σε εργο
λάβους, πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ορί
ζεται ότι η θεώρηση των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών 
μονάδας νέ ν εργασιών και των συγκριτικών πινάκων 
γίνεται από τα όργανα της παρ. 4.

■ - Άρθρο 31.
Καθιερώνεται, η δυνατότητα παρεκκλίσεων από τις 

κείμενες διατάξεις, στις παρακάτω περιπτώσεις :
α) Για την απευθείας ανάθεση σύνταξης μελετών έργων 

και κυρίως τοπογραφικών εργασιών, που η αξία τους είναι 
μικρή και το αντικείμενό τους χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

β) Για 'την απαλλαγή, από την υποχρέωση έκδοσης 
πολεοδομικής άδειας για την κατασκευή τεχνικών έργων 
και εγκαταστάσεων υδρεύσεων, αποχετεύσεων και αρδεύ
σεων. Για τα μεγάλα όμως σε όγκο ή σε ύψος από αυτά 
τα έργα, απαιτείται και γνωμοδότηση της αρχιτεκτονικής 
επιτροπής του νομού. Η εξαίρεση γίνεται γιατί οι κατα
σκευές αυτές εκτελούνται κυρίως, εκτός σχεδίων πόλεως 
ή οι διατιθέμενες εκτάσεις (προερχόμενες κυρίως από 
απαλλοτρίωση) δεν καλύπτουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας, 
καλύψεως κλπ. που απαιτούν οι πολεοδομικές διατάξεις.

Άρθρο 32.
Περιορίζεται η διοικητική λύση των διαφωνιών των ανα

δοχών των έργων με τους Ο.Τ.Α. μόνο από το νομάρχη. 
Κατά της απόφασής του επιτρέπεται προσφυγή στο αρμόδιο 
Εφετείο χωρίς να προηγείται άσκηση προσφυγής στον 
Υπουργό, όπως μέχρι τώρα. Με τις ρυθμίσεις αυτές γίνεται 
συντομότερη εκδίκαση των υποθέσεων, εξαλείφεται η 
σχετική γραφειοκρατική διαδικασία και η αρμόδια τεχνική 
υπηρεσία του Υπουργείου περιορίζεται σε επιτελικό ρόλο. 
Οι νέες αυτές ρυθμίσεις αφορούν και τα έργα που δημοπρα- 
τήθηκαν ή ανατέθηκαν, πριν από την ισχύ αυτού του νόμου.

Άρθρο 33.

Παρέχεται εξουσιοδότηση, για την έκδοση προεδρικών 
διαταγμάτων, με τα οποία θα ορίζεται η σύνθεση και λει
τουργία των συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής και απο
φασιστικής αρμοδιότητας για παρακολούθηση και έλεγχο 
θεμάτιον εκτέλεσης έργων, προμηθειών κλπ. Με το ίδιο 
άρθρο επεκτείνεται, και στις δημοτικές και κοινοτικές 
επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η υποχρέωση των 
κυρίων ή κατόχων ακινήτων να ανέχονται τη διενέργεια



δοκιμαστικών εκσκαφών σ’ αυτά. I Ιαράλληλα καθορίζεται 
εικοσαήμερη προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν’ αποφα
σίσει το δημοτικό ή κοινοτικο συμβούλιο, για μετατόπισή 
σωλήνων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Οι ρυθμί
σεις στοχεύουν στην παράλληλη προστασία των κυρίων ή 
κατόχιυν των ακινήτων από αυθαιρεσίες δημοτικών ή κοινο
τικών αεχών.

Άρθρο 34.

Παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εσωτερικών 
με απόφασή του. και όχι όπως μέχρι σήμερα με Π.Λ.·, 
αυξομείωσης των χρηματικών ορίων, που ορίζονται στον 
Κώδικα και στα εκδιδόμενα σε εκτέλεση αυτού διατάγματα. 
Με τον τρόπο αυτό απλουστεύεται ή σημερινή χρονοβόρα 
διαδικασία.

Άρθρο 35.

Απλουστεύεται η διαδικασία σύστασης δημοτικής ή 
κοινοτικής επιχείρησης, και αντί διατάγματος απαιτείται 
πλέον απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύ:- 
ται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ορίζεται ότι η από
φαση σύστασης πρέπει να περιέχει επιπλέον την επωνυμία, 
τη διάρκεια, το αρχικό κεφάλαιο και τα σχετικά με τη 
διάλυση και εκκαθάριση της.επιχείρησης, ενο'υ καταργείται 
η υποχρέωση αναφοράς των λόγων που δικαιολογούν τη 
σύσταση, τα έσοδα και τα σχετικά με την οργάνωση, λει
τουργία, διαχείρηση και εκμετάλλευση της επιχείρησης, 
για τα οποία είναι πλέον αρμόδιο αποκλειστικά το δημοτικό 
ή κοινοτικό συμβούλιο. Για τη σύσταση επιχείρησης απαι
τείται η σύνταξη πλήρους οικονομοτεχνικής μελέτης, δηλαδή 
της μελέτης που προβλέπεται από το Νόμο 1262/19S2 
για τις επιχορηγούμενες επιχειρήσεις. Παρέχεται η δυνατό
τητα συμμετοχής ή σύστασης και λειτουργίας των δημοτι- 
κών ή κοινοτικών επιχειρήσεων με τη μορφή της ανώνυμης 
εταιρίας ή της εταιρίας μικτής οικονομίας ή του συνε
ταιρισμού. Επίσης είναι δυνατή η συμμετοχή των ΟΤΑ 
σε κοινοπραξία. Ορίζεται ότι η ευθύνη των ΟΤΑ, που 
συνιστούν ή συμμετέχουν σε αμιγή δημοτική ή κοινοτική 
επιχείρηση δεν είναι απεριόριστη αλλά φθάνει μέχρι το 
ύψος των κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων που 
έχουν διαθέσει σ' αυτήν.

Άρθρο 3G.
Τροποποιείται το άρθρο 206 του νόμου 1065/19S0 με 

βασικές νέες ρυθμίσεις τις παρακάτω :
α) Διοίκηση επιχείρησης από διοικητικό συμβούλιο.
β) Διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα της διοίκησης 

των επιχειρήσεων, με υποχρεωτική συμμετοχή στο διοι
κητικό συμβούλιο, εκπροσούπου των εργαζομένων και κοι
νωνικού φορέα της περιοχής.

γ) Παροχή ευχέρειας ορισμού, ως προέδρου του διοικη
τικού συμβουλίου οποιουδήποτε μέλους του και όχι μόνο του 
δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας.

δ) Καθιέρωση υποχρέωσης του διοικητικού συμβουλίου 
για ορισμό διευθυντή της επιχείρησης με συγκεκριμένες αρ
μοδιότητες, για την καλύτερη οργάνωσή της και λειτουργία 
της όπως και οι επιχειρήσεις του Εμπορικού Νόμου.

ε) Καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο και αντιπρό
εδρο του διοικητικού συμβουλίου για τις υπηρεσίες, που 
παρέχουν στην επιχείρηση.

στ) Παροχή εξουσιοδότησης για τη ρύθμιση με διατάγ
ματα όλων των λεπτομερειών, σχετικά με τα κωλύματα, τον 
ορισμό, τη θητεία και την αντικατάσταση των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου και

ζ) Ρύθμιση των μεταβατικού χαρακτήρα θεμάτων για 
τη συνέχιση και λειτουργία των επιχειρήσεων που έχουν 
συσταθεί.

Άρθρο 37.
Τροποποιείται το άρθρο 207 του νόμου 1065 / 1980 

στην κατεύθυνση παροχής όλων των αρμοδιοτήτων _ διοί-.

κησης και διαχείριση; -■>> υτ,πω α ιωρ υΜ την 
επιχείρηση, από το διοικητικό συμβούλιο. Το δημοτικό ή 
κοινοτικό συμβούλιο περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένε; 
αρμοδιότητες. Στόχος των νέων ρυθμίσεων όπως και άλ
λων που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων 
είναι να λειτουργήσουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, yco- 
ρις βέβαια να χάνουν και τον κοινωνικό τους χαρακτήεα. 
όσον αφορά τις επιδιώξεις τους.

Άρθρο 38.
Τροποποιείται το άρθρο 208 του νόμου 1065/19S0 με 

βασική νέα ρύθμιση τη δυνατότητα παροχής κινήτρων στους 
εργαζόμενους, στις δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις σε 
συνάρτηση με την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά 
τους. Τα κίνητρα αυτά είναι πρόσθετες υλικές αμοιβές όχι 
κατ’ ανάγκη χρηματικές. Όταν είναι χρηματικές, αποτελούν 
φορολογητέο εισόδημα μόνο κατά 1 ύ. Τέλος διευρύνονται οι 
κατηγορίες των προσώπων που μπορούν να οριστούν ελεγ
κτές των δημοτικών επιχειρήσεων, αναλόγως με όσα ισ/ύ- 
σουν για τις ανώνυμες εταιρίες.

Άρθρο 39.
Στα πλαίσια της επιλογής για λειτουργία των επιχειρή

σεων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια καταργείται ο έλεγ
χος των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου των επι
χειρήσεων από το δήμο ή -την κοινότητα σε θέματα συνά- 
ψεως δανείων. Καταργείται, επίσης ο έλεγχος σκοπιμότητας 
του νομάρχη επί των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης 
το>ν επιχειρήσεων. Ο νομάρχης περιορίζεται μόνο στον έ
λεγχο νομιμότητας των αποφάσεων που αφορούν τα βασικά 
θέματα που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο αυτό. 
Καταργείται η δημοσίευση των κανονισμών της επιχείρησης 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Περιορίζεται ο έλεγχος, 
από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, μόνο στον Εσω
τερικό Κανονισμό Υπηρεσιών και τον Κανονισμό Διαχειρί- 
σεοις και καταργείται η έγκριση του Κανονισμού Προσω
πικού από το νομάρχη. Καταργείται η συσχέτιση της υπη
ρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των επιχειρήσεων, 
με αυτή του προσωπικού των ΟΤΑ και ξεκαθαρίζεται ότι 
το προσωπικό αυτό διέπεται μόνο από την εργατική νομο
θεσία και τούτο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι επι
χειρήσεις και στον τομέα αυτό με ιδιωτικοοικονομικά κρι
τήρια. Τέλος, με προεδρικό διάταγμα δίνεται η δυνατότητα 
να ρυθμιστούν όλα τα σχετικά με την τήρηση των βιβλίων 
και λοιπούν φορολογικών των επιχειρήσεων.

Άρθρο 40. *
Συμπληρώνονται και προσαρμόζονται στις γενικές δια

τάξεις, οι διατάξεις που αφορούν τις διαδημοτικές και δια- 
κοινοτικές επιχειρήσεις, δηλαδή, τις αμιγείς επιχειρήσει: 
περισσότερων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, και προ- 
βλέπεται η δυνατότητα σύστασης κοινού οργάνου, από τον 
ΟΤΑ που συμμετέχουν, ώστε να απλουστευθεί η εποπτεία 
και η διαδικασία έγκρισης των αποφάσεων της επιχείρησης, 
όπου απαιτείται. t \ A ft. \ £/ JZO Ί 1.

Παρέχεται εξουσιοδότηση, στον Υπουργό Εσωτερικών 
να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες που αφορούν τη διοίκηση, δια
χείριση και λειτουργία των μικρών επιχειρήσεων που συνι- 
στούν οι ΟΤΑ. Μικρές επιχειρήσεις είναι όσες δεν αποτελούν 
ιδιαίτερα νομικά πρόσωπα και λειτουργούν, ως υπηρεσίες 
στα πλαίσια του δημοτικού ή κοινοτικού προϋπολογισμού. 
Τη διοίκηση αυτών μπορεί ν’ ασκεί και η δημαρχιακή επι
τροπή. Με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις επιδιώκεται η κα
θιέρωση περισσότερων ευέλικτων διαδικασιών, για τη μορφν 
αυτών των επιχειρήσεων, σε σχέση με τις διαδικασίες πο>. 
ισχύουν για τις υπηρεσίες των ΟΤΑ.

Άρθρο 42.
Παρέχεται η εξουσιοδότηση ώστε με απόφαση του Υπουρ

γού Εσωτερικών να καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογήι



jv διατάςεων για τις-αμιγείς-δη-μ'/ίν^ές-και κοινοτικές επι- 
ιρήσεις και ιδιαίτερα αυτούν -ου αφορούν, τησυγκρότηση, 
; αρμοδιότητες και τη λειτουργία των οργάνων της επι- 
ίρησης, καθώς και τα σχετικά με τη λειτουργία επιχειρή- 
ων περισσότερων ΟΤΑ.

Άρθρο 43.
a

Θεσμοθετείται, για πρώτη φορά, η δημοτική και η κοινο- 
<ή επιχείρηση συνεταιριστικού χαρακτήρα, ως επιχείρηση 
υ συνιστάται από έναν ΟΤΑ και φυσικά πρόσωπα, με βάση 
νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς. Με την επιχείρηση 

ς μορφής αυτής επιδιώκεται ουσιαστικά η ισότιμη συνερ- 
.σίκ του κοινωνικού κεφαλαίου με την εργασία των παρα- 
ιγών για αμοιβαίο όφελος.

Άρθρο 44.
Θεσμοθετείται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα σύστασης 
ιχειρήσεων από ΟΤΑ, τοπικές ενώσεις δήμων και κοινο- 
τών και συνεταιρισμούς και στις οποίες μπορούν να συμ- 
τάσ/ουν xoci οορζίζ του Stjjjlogiou τοιχεΛ [χε ττοσοστο <τυ ιχ- 
τοχή’ς μέχρι 20%. Οι Εταιρείες αυτές συνιστώνται και 
.τουργούν με τη μορφή της ανώνυμης Εταιρείας, με μόνες 

επιφυλάξεις που θέτει το άρθρο αυτό, για προστασία των 
ΓΑ και εξασφάλιση του κοινωνικού τους χαρακτήρα. Έτσι 
αυτές τις μορφές επιχειρήσεων καθορίζεται ελάχιστο και 
,Ίστο ποσοστό συμμετοχής των ΟΤΑ, των ΤΕΔΚ και 
«.σφαλίζεται η συμμετοχή*, τόσο των ΟΤΑ και TEAK, όσο 
ι των συνεταιρισμών στο διοικητικό τους συμβούλιο, καθώς 
ι εκπροσώπου των εργαζομένων. Επίσης παρέχεται δυ- 
νότητα εξασφάλισης μιας ελάχιστης συμμετοχής των ΟΤΑ 
ι TEAK στα κέρδη της Εταιρείας. Τέλος, θεσμοθετείται 
>πτικό συμβούλιο, για την εξασφάλιση του ευρύτερου κοι- 
νικού ελέγχου των δραστηριοτήτων τους και παρέχονται, 
ι την πρώτη πενταετία της λειτουργίας τους, οι απαλλαγές 
ι ατέλειες των αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχει- 
-εων.'

Άρθρο 45.
Θεσμοθετούνται, για πρώτη φορά, οι δημοτικές και ο 
νοτικές Εταιρείες Λαϊκής Βάσης, ως ανώνυμες Εταιρείες 
καθοριστική τη συμμετοχή κοινωνικών φορέων στο με

λικό κεφάλαιο και μέγιστο ποσοστό συμμετοχής το 2 % 
τους υπόλοιπους εταίρους. Σ’ αυτή τη μορφή επιχείρησης 
τήνεται εποπτικό συμβούλιο και προβλέπονται ρυθμίσεις 
λογες μ’ αυτές που ισχύουν για τις αναπτυξιακές Εταιρείες 
θρου 38 Ν.849/1978) και φορολογικές απαλλαγές για 
πρώτη διετία της λειτουργίας τους. Με τη θεσμοθέτηση 

ών των επιχειρήσεων παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ 
χξιοποιήσουν τις λαϊκές αποταμιεύσεις, τόσο προς όφε- 
των αποταμιευτών, όσο και για την ευρύτερη ανάπτυξη 
περιοχής τους.

Άρθρο 46.
Iροσδιορίζεται ότι «Επιχειρήσεις των ΟΤΑ», για τις 
ίες εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις και τα κίνητρα των παρ. 
ος 7 αυτού του άρθρου και γενικότερα οι διατάξεις αυτού 
νόμου, είναι οι αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές, οι 

οτικές ή κοινοτικές συνεταιριστικού χαρακτήρα των 
ρ. 43 και 44. οι δημοτικές και οι κοινοτικές Εταιρείες λ.αϊ- 
βάσης, οι Ανώνυμες Εταιρείες των φορέων της τοπικής 

ο δ ιοίκησης και οι επιχειρήσεις στις οποίες φορείς της 
ικής αυτοδιοίκησης και συνεταιρισμοί έχουν αθροιστικά 
πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων. Οι ρυθμίσεις και 
ιίνητρα των παρ. 2 έως 7 αφορούν απαλλαγές από φόρο 
αβίβασης και την εφαρμογή των κανόνων, που ισχύουν 
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη προσωπικού, 
σης, με τις ρυθμίσεις αυτές εξασφαλίζεται μία ελάχιστη 
ορά», για τις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων με 
ι, εργασίες, προμήθειες των ΟΤΑ, των ιδρυμάτων, των 
έσμουν και των άλλων νομικών προσώπουν των ΟΤΑ. 

ος παρέχεται η ευχέρεια συμμετοχής των επιχειρήσεων 
ΟΤΑ σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς, ανώνυμες Εται- 
ϊ και Εταιρείες μικτής οικονομίας.

Καθιερώνεται υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών και 
των νομικών προσώπων να παρέχουν στους ΟΤΑ στοιχεία, 
που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου να επιβληθούν και 
βεβαιωθούν, φόροι, τέλη και δικαιώματα καθώς και πληρο
φορίες, που είναι απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιο
τήτων τους. Η άρνηση από τους αρμόδιους υπαλλήλους, 
παροχής των ζητουμένων στοιχείων και πληροφοριών απο
τελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Οι ρυθμίσεις αυτές αποβλέ
πουν στην εξασφάλιση των οικονομικών κυρίως συμφερόν
των των ΟΤΑ και την καλλίτερη λειτουργικότητά τους.

Άρθρο 48.
Λύνονται αμφισβητήσεις, σχετικά με το αν οι δήμοι και 

κοινότητες μπορούν να επιχορηγούνται από το δημόσιο για 
πολιτιστικούς σκοπούς. Και τούτο γιατί σύαφωνα με το ν. 
1438/1944 ο Υπουργός Παιδείας είχε τη δυνατότητα επι- 
χορήγησης διαφόρων φορέων (δημοσίιον και ιδιωτικών) 
για σκοπούς πολιτιστικούς, χωρίς όμως να αναφέρονται στη 
διάταξη αυτή οι δήμοι και οι κοινότητες. Μετά την ίδρυση 
του Υπουργείου Πολιτισμού, και την υπαγωγή σ’ αυτό των 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εξακολουθεί να υπάρχει σύγ- 
χιση ως προς τη δυνατότητα επιχορήγησης των ΟΤΑ.

Άρθρο 49.
Παραχωρείται στους ΟΤΑ το δικαίωμα εκμετάλλευσης 

χώρων αμμολ.ηψίας, αμμοχαλίων κλ.π. με σκοπό να αποκτή
σουν μια νέα πηγή εσόδου, να παύσει η μέχρι τώρα ανορθό
δοξη εκμετάλλευση των χώρων αυτών και η όλη διαχείρισή 
τους να περιέλθει στο φυσικό τους φορέα την τοπική αυτο
διοίκηση. Επίσης θε πίζεται δυνητική παραχώρηση στους 
ΟΤΑ κοινοχρήστων χ.ιρων του δημοσίου (δρόμων, πλατειών, 
αλ.σών, χώρων πράσινου κλ.π.) για καλλίτερη αξιοποίησή 
τους ποιοτική αναβάθμιση (λ.ειτουργία αναψυκτηρίων, κηπο
θεάτρων κ.α.). .

Άρθρο 50.

Καθιερώνεται απαλλαγή από κάθε κράτηση, που γίνεται 
υπέρ του δημοσίου, στα έσοδα των ΟΤΑ και των νομικών 
προσώπων, ιδρυμάτων, συνδέσμων αυτών και των αμιγών 
δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, που βεβαιώνονται 
από τις οικονομικές εφορίες και εισπράττονται από τα δη
μόσια ταμεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 
του Β.Δ. 763/1969 και του «εβδόμου» άρθρου του ν. 979/ 
19/9. Με την απαλλαγή αυτή όχι μόνο ενισχύονται σημαν
τικά οικονομικά οι ΟΤΑ αλλά ταυτόχρονα καταργείται μια 
ολόκληρη σειρά από γραφειοκρατικές διατυπώσεις που απαι
τούνται σήμερα για την απόδοση των εσόδων από τις παρα
πάνω κρατήσεις στο δημόσιο.

Άρθρο 51.
Παρέχεται η δυνατότητα αναθεώρησις ή λύσης των συμ

βάσεων της δικτατορικής περιόδου (1967-1974), που εί
χαν συναφθεί μεταξύ ΟΤΑ και τρίτων. Οι ρυθμίσεις αυτές 
επιβάλλονται για την αντιμετώπιση περιπτώσεων, ιδίως 
συμβάσεων εκμίσθωσης ακινήτων και λ.ατομικών χώρων 
ή χώρων αμμολ.ηψίας, για τις οποίες δεν δόθηκε η δυνα
τότητα να κινηθεί έγκαιρα η σχετική διαδικασία του νό
μου 207/1975.

' ' λρΟρο 52.
Στην πράξη έχει καθιερωθεί η κηδεία, των δημοτικών 

ή κοινοτικών αρχόντων, να γίνεται με δημοτική ή κοινο
τική δαπάνη. Η έλλειψη όμως σχετικής διάταξης, προ- 
κ.άλ.εσε προβλήματα κατά την ψήφιση των κσνδυλ.ίων και 
την πληρωμή των δαπανούν. Με τις νέες ρυθμίσεις που 
είναι ανάλογες με εκείνες του νόμου 409/1976 καλ.ύπτεται 
το κενό της ισχύουσας νομοθεσίας πάνω στο θέμα αυτό. 
Ο προσδιορισμός του ανώτατου ορίου της δαπάνης αφή
νεται να γίνει από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια 
στην αρχή κάθε χρόνου, ανάλ.ογα με την. οικονομική δυ
νατότητα των οργανισμών. Με το ίδιο άρθρο καθορίζεται

Άρθρο 47.
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το ανώτατο όριο εξόδων κηδείας συνταξιούχων των ΟΤΛ 
με ανάλογη προσαρμογή των όσων ισχύουν για τους συν
ταξιούχους του δημοσίου. Τέλος, παρέχεται δυνατότητα 
στα ιδρύματα να ενταφιάζουν, στους χώρους τους, πρό
σωπα που συνδέονται μ’ αυτά και πρόσφεραν μεγάλες υπη
ρεσίες.

Άρθρο 53.
Με την αντικατάσταση της παραγρ. 6 άρθρου 6 του 

νόμου 1080/1980, που γίνεται με το άρθρο αυτό, ο έλεγ
χος των στοιχείο// των ξενοδοχειακών επιχειρήσει.'.·, που 
αφορούν το τύλο, δ·.: μονής παρεπιδημούνεt.jν αν:.τίθεται 
στους δήμους ::αι τις κοινότητες, ενώ παράλληλα απλιυ- 
στεύεται η διαδικασία είοπρ: ξής του;. Γ α το οκοπό αυτό 
καθορίζεται υποχρεωτική η υποβολή σχετικής δήλωσης, 
από τις επιχειρήσεις αυτές, απευθείας στοις ? ν.χ\< ύχους 
ΟΤΑ. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΛ να μπο
ρούν να ελέγχουν, με όργανά τους, τα στοιχεία που τη
ρούν οι παραπάνω επιχειρήσεις και λύνεται το θέμα της 
απόδοσης του τέλους από επιχειρήσεις που έχουν κατα
στήματα σε περισσότερους δήμους ή κοινότητες.

Άρθρο 54.
Αίρονται οι αμφιβολίες που δημιουργήθηκαν αν στα ακα

θάριστα έσοδα που πραγματοποιούν τα καταστήματα περι
λαμβάνονται και εκείνα που προέρχονται από την πώληση 
των ειδών για κατανάλωση εκτός των καταστημάτων (φα
γητά ή γλυκά σε πακέτα κλπ.) και τούτο για τον υπολο
γισμό του ποσοστού απόδοσης, του τέλους 5 % στους 
ΟΤΑ. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα, στα δημοτικά και 
κοινοτικά συμβούλια, να υποχρεώνουν τα καταστήματα 
αυτά να τηρούν τριπλότυπους λογαριασμούς (μπλοκ), που 
θα θεωρούνται από το δήμο ή την κοινότητα, ώστε να 
είναι ευχερής ο έλεγχος της κανονικής απόδοσης του τέ
λους στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται, από την ισχύ- 
ουσα νομοθεσία, η έκδοση ή τήρηση άλλων στοιχείων.

Άρθρο 55.
Μεταφέρονται στους δήμους και κοινότητες όλα τα έσοδα 

που προέρχονται από τα πρόστιμα, που επιβάλλονται για 
τις παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλο
φορ ίας και της κοινής ησυχίας, τα οποία εισπράττει σήμερα 
το δημόσιο. Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα βεβαί
ωσης και από τη δημοτική αστυνομία των προστίμων για 
παραβάσεις των διατάξεων για την κοινή ησυχία.

Άρθρο 58.
Ρυθμίζεται, σε μόνιμη βάση, το θέμα της μεταβίβασης 

των προσκυρωτέων κοινόχρηστων χώρων στους δικαιούχους, 
λ.όγω τροποποίησης του σχεδίου πόλης, γιατί οι ισχύουσες 
διατάξεις ρύθμιζαν μεταβατικά το θέμα, παρά το γεγονός 
ότι θέματα προσκυρώσεων υπάρχουν πάντοτε. Παράλληλα 
απ/.ουστεύεται η διαδικασία εκτίμησης των χώρων αυτών.

Άρθρο 57.
Συμπληρώνεται κενό της ισχύουσας νομοθεσίας για τα 

τέ/.η από διαφημίσεις, που. γίνονται από τον αέρα με ρίψη 
εντύπων ή άλλο τρόπο και δημιουργείται έσοδο υπέρ της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, σε ποσοστό 
70 0n, από τα τέλη αυτά. Το ίδιο άρθρο προβλέπει ότι αρ
μόδιος για τη χορήγηση αδειών διαφήμισης και στις δύο 
πλευρές των εθνικών και επαρχιακών δρόμων είναι ο δή
μαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας. Αίρεται έτσι αμφι
σβήτηση που υπήρχε σχετικά με την αρμοδιότητα στο θέμα 
αυτό. Επίσης με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου διασφαλί
ζεται η είσπραξη των εσόδων των ΟΤΑ από τα τέλη δια
φημίσεων με την καθιέρωση ευθύνης, αλ.ληλ.εγγύως και εις 
ολόκληρο, διαφημιστή και διαφημιζομέ'.ου και ορίζεται ότι 
η άδεια για τοιχογραφίες σε ακίνητα (πλην των προσό- 
ύεούν τους), χορηγείται από το δήμο ή την κοινότητα, μετά 
από γνώμη της επιτροπής αρχιτεκτονικού ελέγχου, ώστε 
να εξασφαλίζεται η αισθητική του χώρου. Τέλ.ος δίνεται η

δυνατότητα στους ΟΤΑ να εκμισθώνουν με δημοπρασία 
χώριυς εγκατάστασης στάσιμων μικροπωλητών, κυρίως 
όπου οι χώροι αυτοί λόγω θέσης εξασφαλίζουν υψηλά έσοδα 
στους χρήστες.

Αρθρο ο5.
Ορίζεται ότι το ποσοστό που περιέρχεται στους ΟΤΑ 

από την καταβαλλ.όμενη, από υπόχρεους, εισφορά στα πω- 
λοέμενα αγροτικά προϊόντα, θ’ αποδίδεται αμέσως, στον 
δικαιούχο ΟΤΑ από το δημόσιο ταμείο που την εισπράττει. 
Έτσι καταργείτε·, η ονμερινή χρονοβόρα δ·.ι όικασία από
δοσης της εισφοράς αυτής, σύμφωνα με την ·· ποία τα ε·.σ- 
πραττόμενα ποσά μεταφέρονται οε ειδ.κό λογαριασμό οτο 
Ταμείο Π: ρ3 κχτχθτ κών και Λ:' τί< ν και με βάση τα στοι
χεία βεβαίωσης που στέλ.'.οντχι στο Υπουργείο Οικονομικών 
από τις Οικονομικές Εφορίες κ: ι τη σχετική επεξεργασία 
τοι ς από τη μηχανογραφική υπηρεσία κετανέμονται με 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 
στους ΟΤΑ πάλι μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων και των Δημοσίων Ταμείων.

Άρθρο 59.
Τα τέλη στάθμευσης οχημάτων, σε χώρους που είναι το

ποθετημένοι μετρητές (παρκόμετρα) καθορίζονται με από
φαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από 20 μέχρι 
50 δραχμές την ώρα. Επίσης τα πρόστιμα, για παράνομη 
στάθμευση στους παραπάνω χώρους καθορίζονται στο ύψος 
των αντίστοιχων προστίμων για παραβάσεις του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και τα ποσά των προστίμων, 
για παραβάσεις των διατάξεων που αναφέρονται στην κα
θαριότητα και την κοινή ησυχία που βρίσκονται σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα. . ·

Άρθρο G0.
Ορίζονται συγκεκριμένα ποιοι απαλλάσσονται από τούς 

φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, ή άλλα φορολογικά βάρη 
που επιβάλλονται και εισπράττονται από τους ΟΤΑ και 
καταργείται κάθε φορολογική απαλλαγή που έχει καθιερω
θεί από ειδικές ή γενικές διατάξεις, υπέρ οποιουδήπονε φυ- 
σικού ή νομικού προσώπου. · ■

Άρθρο 61.
Αναφέρεται στην περίπτωση αμφισβήτησης εγγραφών 

βεβαιωτικών καταλόγων ή καταλ.ογιστικών πράξεων των 
ΟΤΑ για φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές όταν τα 
βεβαιούμενα ποσά έχουν προσδιοριστεί αποκλειστικά με 
βάοη τα στοιχεία της δήλωσης του υπόχρεου.

Για τις περιπτώσεις αυτές η τυχόν άσκηση προσφυγής δεν 
έχει ανασταλ.τικό αποτέλεσμα. Έτσι επισπεύδεται η είσπραξη 
των δημοτικών και κοινοτικών εσόδων. Για το θέμα της 
αποσβεστ.κής προθεσμίας βεβαίωσης των εσόδων των ΟΤΑ 
γίνεται ρύθμιση ανάλογη με ό,τι ισχύει για το δημόσιο 
(άρθρ. 68 παρ. 2 Ν.Λ. 3323/1955). Ρυθμίζεται, σε μόνιμη 
βάοη, το θέμα της αποζημίωσης της επιτροπής καταμέ
τρησης των ζώων των κτηνοτροφών, που χρησιμοποιούν 
τους δημοτικούς και κοινοτικούς βοσκοτόπους, η οποία θα 
καθορίζεται « κατ’ αποκοπήν» από το δημοτικό και κοι
νοτικό συμβούλιο, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Τέλ.ος, 
αναπροσαρμόζεται το ποσό, για το οποίο η κοινοποίηση των 
αποσπασμάτων των βεβαιωτικών καταλόγων στους φορο
λογούμενους γίνεται με αποδεικτικό, από 4C0 δρχ. σε 
15.000. Επίσης αυξάνεται το ποσό των 1.000 δραχμών σε
15.000 προκειμένου για εγγραφές στους βεβαιωτικούς κα
ταλόγους που υπόκεινται σε προσαρμογή στη τακτικά διοικη
τικά δικαστήρια. Η αναπροσαρμογή αυτή επιβάλλεται από τις 
μεταβολές των οικονομικών συνθηκών και για λόγους κα- 
ταπολ.έρηοης της γραφειοκρατίας και απλούστευσης των 
σχετικών διαδικασιών.

Άρθρο 62.
Για την προστασία των κτημάτων των δήμων και κοι

νοτήτων αντικαθίστανται και προσαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις νου άρθρου 1 του Ν.Δ. 31/1968.



Παρέχεται, για — ρώνη φορά; ’η ευχέρεια στ. δύο η και 
περισσότερους ΟΤΑ να προσλαμβάνουν προσωπικό για 
κοινή αντιμετώπιση υπηρεσιακών τους αναγκών, καθώς και 
να συνάπτουν μεταξύ τους συμφωνίες, με τις οποίες ο ένας 
να αναλαμβάνει να θέτει στη διάθεση του άλλ.ου τα μέσα και 
τις υπηρεσίες του για τη διευκόλυνση της άσκησης των 
αρμοδιοτήτων τους. Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν σε μια 
προσπάθεια εξασφάλισης διαδημοτικής και διακοινοτικής 
συνεργασίας, για τη μείωση των εξόδων ιδιαίτερα των μικρών 
κοινοτήτων και την απόκτηση ειδικευμένου προσωπικού 
το οποίο ο κάθε ΟΤΑ ξεχωριστά δεν Οα μπορούσε να απο
κτήσει. , > ·

• · · ! : Άρθρο 64.

Την άμεση ενίσχυση με έμπειρο προσωπικό των ΟΤΑ, 
επιδιώκουν οι ρυθμίσεις αυτού του άρθρου, αφού προβλέπει 
την απόσπαση, για 2 το πολύ χρόνια, υπαλλήλων του δημό
σιου τομέα στους δήμους, τις κοινότητες, τα νομικά τους 
πρόσωπα, ιδρύματα αναπτυξιακούς συνδέσμους και αμιγείς 
επιχειρήσεις των ΟΤΑ, τις ΤΕΔΚ και την ΚΕΔΚΕ. Στις 
προϋποθέσεις για τέτοιες αποσπάσεις είναι και η γραπτή συ
γκατάθεση του υπαλ/ήλου που πρόκειται να αποσπαστεί.

Άρθρο 65.
Ορίζεται ότι τα υπηρεσιακά συμβούλια των υπαλλήλων ΟΤΛ 

είναι και πειθαρχικά και καλύπτεται έτσι το κενό που υπήρχε 
στο νόμο 1188/1981. Με τις διατάξεις της παραγρ. 2 επιδιο')- 
κεται η ενθάρρυνση των νέων να μένουν και να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους στον τόπο της καταγωγής τους, γι' αυτό 
και πριμοδοτούνται στους διαγωνισμούς πρόσληψης προ
σωπικού σε ΟΤΑ της καταγωγής τους, με ποσοστό 10/100 
σε σχέση με τους λοιπούς διαγωνιζόμενους. Οι ρυθμίσεις 
αυτές ισχύουν, μόνο για δήμους και κοινότητες κάτω των
10.000 κατοίκων, γιατί το προσωπικό των δήμων με πλη
θυσμό άνω των 10.000 κατοίκων προσλαμβάνεται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του νόμου 1320/1983. Για λόγους ίσης 
μεταχείρισης των ελεγκτών εσόδων και εξόδων των ΟΤΑ, 
το επίδομα διαχειριστικών λαθών που παίρνουν οι συνάδελφοί 
:ους των δημοσίων ταμείων, με τους οποίους εργάζονται 
ττον ίδιο χοίρο, παρέχουν υπηρεσίες σε όμοια με αυτούς 
αντικείμενα, δίνεται και σ’ αυτούς. Τέλος τις διατάξεις —ης 
ταραγρ. 5 του ίδιου άρθρου υπαγορεύει το γεγονός ότι ορι- 
;μένες μικρές και φτωχές ιδίως κοινότητες αναγκάζονται 
α έχουν δύο ή και περισσότερους υπαλλήλους ύστερα από 
-υγχωνευση σ’ αυτές δύο ή περισσότερων μικρών κοινο- 
ήτων, ή ύστερα από επαναφορά, στην υπηρεσία τους, υπαλ- 
ήλων που απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση 
ατά το διάστημα της δικτακτορίας κλπ. με αποτέλεσμα τις 
ιροσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις και τη δημιουργία κα- 
άστασης υποαπασχόλησης του προσωπικού τους, τη στιγμή 
ου άλλες κοινότητες του ίδιου νομού έχουν ανάγκη από 
ροσωπτκό.

Άρθρο 66.
II ανέχεται ευχέρεια απόσπασης επαλλήλων των ΟΤΑ 

ε δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα, ιδρύματα, αναπτυ- 
ιακους συνδέσμους και αμιγείς επιχειρήσεις τους και αντί- 
τροφα. Διπλασιάζεται ο χρόνος απόσπασης και διευρύνεται
δυνατότητα συνυπηρέτησης υπαλλήλου ΟΤΑ με σύζυγο 

ημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλο 
ΤΑ.

Άρθρο 67.
Παρέχεται η δυνατότητα σε δήμους άνω των 30.000 

ατοικων να προσλαμβάνουν μετακλητό γενικό γραμματέα, 
ω όμοια δυνατότητα παρέχεται επίσης και για πρόσληψη 
ιτακλητού ιδιαιτέρου γραμματέα δημάρχου και σε δήμουε 
: πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους. Οι ρυθμίσεις της 
ζραγρ. 3 είναι ανάλογες με εκείνες που είχαν προβλεφθεί 
το τις διατάςεις του άρθρου 47 του νόμου 1080/1980 και 
χύει, αναλογικά, ό,τι ισχύει για προσλήψεις μετακλητών

Άρθρο 63. ειδικών συμβούλων και -συνεργατών στο δημόσιο. Επίσης 
προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης από τους ΟΙ Λ με
τακλητών υπαλλήλων για τα" γραφεία τύπου και δημοσίων 
σχέσεων των μεγάλων δήμιον. Όλες οι ρυθμίσεις των παραγρ. 
1 έως 4 αποσκοπούν στην εξασφάλιση επιστημονικών κ. α. 
υπηρεσιών, που είναι αναγκαίες μετά τη διεύρυνση της 
δραστηριότητας των δήμων. Οι διατάξεις της παραγρ. 5 
στοχεύουν στη δυνατότητα παροχής δικηγορικών υπηρεσιών 
και στα δημοτικά Ν.Ι1. και ιδρύματα των δικηγόρων των 
δήμων, και αντίστροφα, όταν κρίνεται από το δήμαρχο ότι η 
υπηρεσιακή τους απασχόληση το επιτρέπει. Οι διατάξεις 
αναφέρονται για τους δικηγόρους που Οα προσλαμβάνονται 
εφεξής και όχι για όσους υπηρετούν σήμερα. Τέλος, παρέχε
ται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου για οποιαδήποτε εποχιακή ή περιοδική 
ανάγκη με την αύξηση του χρόνου από 5 μήνες σε 12, ενώ 
με την κατάργηση της παραγρ. 2 του άρθρου 301 ν. 1188/ 
1981 Οα μπορούν και οι μεγάλοι δήμοι να προσλαμβάνουν 
προσωπικό των περιπτώσεων α και β της παρ. 1 του άρθρου 
αυτού. Ειδικότερα γ,α τις ανάγκες των αναπτυξιακών συνδέ
σμων το^ν νέων ΟΤΑ που θα προέλθουν από συνένωση και 
των Κοινών Υπηρεσιών των ΟΤΑ, το παραπάνω όριο του 1 
χρόνου μπορεί να επιμηκυνθεί μέχρι 4 χρόνια, γ.α να υπάρχει 
δυνατότητα άμεσης και πιο ολοκληρωμένης κάλυψης tojv 
αναγκών τους στα πρώτα κυρίως χρόνια της λειτουργίας 
τους. ; ; .

"ή ’· Άρθρο 68. _

Ρυθμίζεται το θέμα της στελέχωσης και οικονομικής 
υποστήριξης των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας IΙλικιωμέ- 
νων (Κ.Α.Π.Π.) που Οα λειτουργούν πλέον ως νομικά πρό
σωπα των ΟΤΑ ενώ με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 
77 λαμβάνεται μέριμνα για την τ. κτοποίηση του προσωπικού 
που υπηρετεί σε Κέντρα που τα ε χαν ιδιωτικοί φορείς επιχο
ρηγούμενοι από το κράτος. Έτσι η τοπική αυτοδιοίκηση ανα
λαμβάνει πλέον και τον σοβαρό τομέα της προστασίας, τοα/ 
ανθριυπων της τρίτης ηλικίας.

Άρθρο 69.
Ικανοποιείται πάγιο αίτημα, της τοπικής αυτοδιοίκησης γ;α 

διεύρυνση του σκοπού των τοπικών ενώσεων και της ΚΕΔΚΕ.
Με τις νέες διατάξεις, επιτρέπεται στις'ΤΕΔΚ και στην 

ΚΕΔΚΕ '.α συστήνουν επιχειρήσεις ή να συμμετέχουν σε 
επιχειρήσεις που συστήνουν μαζί με άλλα νομικά ή φυσικά 
πρόσωπα. Οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν μόνο με τη 
μορφή της ανώνυμης Εταιρείας ή της Εταιρείας μικτής 
οικονομίας.

• Άρθρο 70.
Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους πόρους των τοπικών 

ενώσεων δήμων και κοινοτήτων και της ΚΕΔΚΕ, και ειδικό
τερα :

α) Αύξηση της εισφοράς από 0,30 εως 0,50% σε 0,50% 
μέχρι 1% επι των τακτικών εσόδων των μελών της τοπικής 
ένωσης.

β) Αύξηση των κατωτάτων ορίων τιυν τακτικούν εσόδων 
των ΟΤΑ που δεν υπόκε.νται στην εισφορά από J00.C00 σε
500.0000 δρχ.

γ) Εναρμόνιση των διατάξεων με τις όμοιες του δημο
τικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρο 147 παρ. 3), επειδή ο 
υπολογισμός της εισφοράς με βάση τα πραγματοποιηθέντα 
τακτικά έσοδα του αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους 
είναι πρακτικά αδύνατος.

δ) Πρόβλεψη εσόδων από ενισχύσεις ( όπως του άρθρου 
25 παρ. 3 του νόμου 1080/1980) και επιχορηγήσεις (όπως 
του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ), όπως επίσης και 
τυχόν έσοδα από τη συμμετοχή τους σε επιχε·ρήσεις. Π 
αύξηση ειδικότερα του ποσοστού εισφοράς κρίθηκε επι
βεβλημένη. για να μπορέσουν τόσο οι Τοπικές όσο και η 
Κεντρική Ένωση να ανταποκριθούν στις σημερινές λει
τουργικές τους ανάγκες.
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Άρθρο 71.
Εξασφαλίζεται ίση μισθολογική και βαθμολογική με- 

τανείριοη των υπχλλή/.ων των ΤΕΔΚ με τους υπαλλήλους 
-·[ z ΚΕΔΚΕ της ίδιας κατηγορίας. ΙΙχρέχετχι στις ΤΕΛΚ 
·,· δυνατότητα πρόσληψης ακόμα ενός υπαλλήλου για την 
οααλή διεξαγωγή της υπηρεσίας μετά τη διεύρυνση του 
-όλου τους. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στις ΤΕΛΚ 
και την ΚΕΛΚΕ να προσλαμβάνουν επιστημονικό και υπαλ
ληλικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για 
την καλλίτερη εκπλήρωση του σκοπού τους και την υποβοή
θηση των δήμων και κοινοτήτων στην άσκηση των νέων 
αεαοοιοτήτων και εκπλήρωση της αποστολής τους.

Άρθρο 72.
Με το νόμο 1270/1982 :ιαταργήΟηκαν πολλά κωλύματα 

και ασυμβίβαστα γ.α τους αιρετούς άρχοντες των OTA και 
έτσι διευρύνΟηκε ο κύκλος των προσώπων που μπορούν να 
λάβουν ενεργό μέρος στη διοίκηση και στη δραστηρ.οποίηση 
των Ο 1 Α και συγχρόνως στην ανάπτυξη του θεσμού της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολλοί όμως από τους αιρετούς 
εκπροσώπους των ΟΤΑ,είναι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. δημοσίων 
επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, οι οποίοι για 
να μπορέσουν^να ασκήσουν καλλίτερα τα καθήκοντά “τους' 
σαν δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων, έχουν ανάγκη να 
απουσιάζουν σε μερικές περιπτώσεις από την υπηρεσία τους 
με ολιγοήμερη ή και ολιγόωρη άδεια. Η άδεια αυτή παρέ
χεται υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους όταν τη ζητήσει ο 
υπάλληλος για να διευκολυνθεί στην άσκηση τιον καθηκόντων 
του σαν δήμαρχ/ς ή πρόεδρος κοινότητας και αποτελεί ξε
χωριστή ειδική άδεια, που δεν προσμετράται στην κανονική 
ετήσια άδεια που δικαιούται σπό την υπηρεσία του και 
αθροιστικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα εργάσιμες 
μέρες το χρόνο. Ίδιες ρυθμίσεις ισχύουν και για τα συνδικαλι
στικά στελέχη αυτών των επιχειρήσεων. Ο χρόνος αυτής 
της ειδικής άδειας θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας 
και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί εξαιτίας αυτής να 
στερηθεί ο υπάλληλος των δικαιωμάτων του που απορρέουν 
από την υπαλληλική του σχέση. Στις ρυθμίσεις αυτές και 
για τους ίδιους λόγους, υπάγονται και οι κντιδήμαρχοι οι 
οποίοι δικαιούνται μό'.ο μέχρι τριάντα μέρες το χρόνο ει-· 
δική άδεια.

Άρθρο 73.
Ρυθμίζεται για πρώτη φορά νομοθετικά ο θεσμός της 

αδελφοποίησης ΟΤΑ. με αντίστοιχους ξένων κρατών που 
στην πράξη, από καιρό έχει καθιερωθεί. Επειδή, για τις 
αδελφοποιήσεις αυτές, καθώς και για τις αν-αλλαγές απο
στολών και άλλες εκδηλώσεις που ακολουθούν, πρέπει να 
παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες και διευκολύνσεις και 
να γίνεται συντονισμός από το υπεύθυνο για την εξωτερική 
πολιτική της χώρας Υπουργείο, ώστε να μη δημιουργηθούν 
προβλήματα τόσο στις σχέσεις των ΟΤΑ με τους ΟΤΑ 
των ξένων χωρών, όσο και στην άσκηση της εξωτερικής 
πολιτικής για την οποία υπεύθυνη είναι η Κυβέρνηση, κρί- 
Οηκε απαραίτητη η εξασφάλιση προηγούμενης σύμφωνης 
γνώμης για την πρώτη περίπτωση και απλής για τη δεύτερη 
(ανταλλαγές, αποστολές κλπ.) του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Στις προϋποθέσεις, για τις παραπάνω ανταλλαγές ή με
τακλήσεις ξένων συγκροτημάτων, είναι ότι πρέπει να γί
νονται στα πλαίσια tojv διεθνούν συμβάσεων που έχει υπο
γράψει η χώρα μας και πάντα με την αρχή της αμοιβαιό
τητας. Τέλος ρυθμίζεται και το θέμα της πληρωμής των 
δαπανούν που δημιουργούνται από τις παραπάνω εκδηλώ
σει;. - .

Άρθρο 71.
Παρέχεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους της Δημόσιας 

Διοίκησης που κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 
17.10.1982 έθεσαν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Δημάρ
χου ή προέδρου Κοινότητας ή δημοτικού ή κοινοτικού συμβού
λου και δεν εκλέχτηκαν στα αξιώματα αυτά να επανέλθουν 
στην υπηρεσία από την οποία παραιτήθηκαν και να ενταχθούν 
κ.αι πάλι στην παραγωγική διαδικασία.

Ίδιες ρυθμίσεις έχουν γίνει κατεπανάληψη στο παρελ
θόν.

Άρθρο 75.
Επεκτείνεται η αναστολή των προθεσμιών και για τις 

διοικητικές υποθέσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 
κανά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, όπως τούτο 
ισχύει για τις πολιτικές υποθέσεις, δεδομένου ότι συντρέχουν 
■·ι ίδιοι δικαιολογητικοί λόγοι.

Άρθρο 76.
Ορίζεται σε δύο χιλιάδες, αντί διακόσιες δραχμές που 

είναι σήμερα, το ποσό που δεν επιστρέφετχι στους ΟΤΑ ως 
υπόλοιπο εκκαθάρισης εντολής χορήγησης εφοδίων ύδρευσης, 
προκειμένου να περιοριστεί ο μεγάλος αριθμός των χρημα
τικών ενταλμάτων που εκ.δίδονται για τα μικροποσά αυτά και 
η απασχόληση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και 
τιον Δημοσίων Ταμείων.

Άρθρο 78.
Με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμί

ζονται τα της δημοτικότητας των ανήλικων τέκνων που 
είχαν γεννηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυ
τού.

Άρθρο 79.
Ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των διοικητικών 

συμβουλίων" των συνδέσμων των ΟΤΑ, μέχρι να εκλεγούν 
οι νέοι αντιπρόσωποι των ΟΤΑ και συσταθούν τα συμβούλ.ια 
των συνδέσμων με τη νέα σύνθεση. Έτσι θα λειτουργήσουν 
με την ίδια σύνθεση, μέχρι τέλους του 1984 (δεύτερου έτους 
της διανυόμενης δημοτικής και κοινοτικής περιόδου). Μέχρι 
τέλους του 1984 πρέπει να έχουν εκλεγεί οι αντιπρόσωποι 
των ΟΤΑ στους συνδέσμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 139 του νόμου 1065/1980, όπως αυτές τροποποιούνται 
με αυτό το νόμο, να έχουν συγκροτηθεί τα συμβούλ.ια των 
συνδέσμων και να έχουν εκλεγεί ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος 
και τα λοιπά μέλη της εκτελεστικής επιτροπής οι οποίοι εκ
λέγονται για διετή θητεία.

Άρθρο SO.
Από ορισμένους δήμους και κοινότητες με αποτίσεις 

των συμβουλίων τους, πραγματοποιήθηκαν δαπάνες, που δεν 
νομιμοποιούνται με το ν. 1065/1980, ενώ μπορούσαν να 
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις πριν από το νομο αυτό 
διατάξεις, αλλά και με τις νέες ρυθμίσεις. Πολλές αποφάσεις 
λ.ήφθηκαν από άγνοια, γιατί το χρονικό διάστημα που μεσο- 
λ,άβησε για την προσαρμογή των ΟΤΑ στις ρυθμίσεις του 
Κώδικα ήταν μικρό. Επειδή το Ελεγκτικό Συνέδριο κα
ταλόγισε τις δαπάνες αυτές και έχουν δημιουργηθεί προβλ.η- 
ματα στους ΟΤΑ, νομιμοποιούνται με το άρθρο αυτό οι 
παραπάνο3 πλ.ηρωμές και δεν εκτελούνται οι καταλ.ογιστικές 
πράξεις που εκδόθηκαν. Με το ίδιο άρθρο νομιμοποιούνται 
και οι πλ.ηρωμές που έγιναν μέχρι 10.3.1981 για επιδόματα 
εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και αδείας στους 
δικαιούχους χορηγίας πρώην δημάρχους οι δε καταλογισμοί 
που τυχόν έγιναν δεν εκτελ.ούνται, ώστε να αποφευχθούν επι
στροφές χρημάτων που καλόπιστα εισέ—ραξαν οι παραπανω 
πρώην δήμαρχοι.

Τέλος, νομιμοποιούνται οι δαπάνες, που πραγματοποιή
θηκαν απο τους ΟΤΑ για πληρωμή προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου για μεγαλύτερα χρονικά διαστή
ματα από εκείνα που προέβλεπαν οι σχετικές διατάξεις του 
ν. 1188/1981 και Ν.A. 1140/1972. Έτσι αποφεύγονται τυχόν 
καταλογισμοί γι’αυτού του είδους τις δαπάνες, που θεωρούνται 
δικαιολογημένες, γιατί επιβλ.ήθηκαν από την ανάγκη συνέ
χισης της λ,ειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών των ΟΤΑ, 
για όλ.ο το μακρύ χρονικό διάστημα που ίσχυσε η απαγόρευση 
διορισμών.

< Άρθρο 81.
Παρέχεται η ευχέρεια στους ΟΤΑ, τα ιδρύματα και 

τα νομικά τους πρόσωπα για περιορισμένο μόνο χρονικό



διάστημα ( ενός έτους) να τροποποιούν τους Οργανισμούς 
Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, με σκοπό την καλλίτερη διάρ
θρωση των υπηρεσιών τους μετά τις νέες αρμοδιότητες που 
αναλαμβάνουν στα πλαίσια της ενίσχυσης της τοπικής αυτο
διοίκησης.

Άρθρο 82.
Διευρύνεται σε Ιίμελή η ϋμελής επιτροπή κατάρτισης 

σχεδίου Κώδικα Νόμου για τις αναγκαστικές απαλλοτριώ
σεις με τη συμμετοχή σ’ αυτήν και δύο εκπροσώπων της 
Τ. Λ. λόγω του ενδιαφέροντος που έχει γι’ αυτή ο νέος αυτός 
Κώδικας.

Άρθρο 83.
Παρέχεται εξουσιοδότηση για την κωδικοποίηση σε 

ενιαίο κείμενο όλ.ου του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα 
μετά τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν το νόςιο 1065/ 
1080

Άρθρο 84.
Αναφέρεται στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου αυ

τού.
Σημειώνουμε τέλος ότι καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε το 

κείμενο του σχεδίου νόμου να εναρμονισθεί γλωσσικά με 
το ύψος του ισχύοντος κώδικα δήμων και κοινοτήτων για 
να αποφευχθεί διγλωσσία κατά την ενοποίηση των διατά
ξεων.

Ύστερα από τα παραπάνω με την πεποίθηση ότι με 
το σχέδιο νόμου που σας υποβάλλουμε « Τροποποίηση και 
συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής νομοθεσίας για την 
ενίσχυση της αποκέντρωσης και ενδυνάμωση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης καθώς και για τη συμμετοχή στην ανάπτυξη, 
επιτελείται ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ενίσχυση του 
θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης και, της αποκέντρωσης 
παρακαλούμε για την ψήφισή του. ,. -

- Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 1983

Ο Πρωθυπουργός
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
Πολιτισμού και Επιστηαών Χωοοταοίας Οικισμού Πε- 
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I. Νόμος 1043/1980 

Άρθρο 8.
1. Εις την παράγραφον 1 του άρθρου 18 του Ν. Δ/’τος 

044/1971 προστίθενται εδάφια δ και ε έχοντα ούτω :

Παραθέτονται όπως ισχύουν.
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«δ. Ενός ανωτέρου αξιωματικού των εν τη φρουρά της 
έδρας του Νομού υπηρετούντων οριζομένου υπό του Στρα
τιωτικού Διοικητού αυτής η ενός ανωτέρου αξιωματικού της 
Διευθύνσεως Εφέδρων Πολεμιστών, Αγωνιστών, Θυμάτων, 
Αναπήρων, του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. δια την περιοχήν του Νομού 
Αττικής, οριζομένου υπό του Διευθυντού αυτής και

ε. Ενός εκπροσώπου των αναπήρων και θυμάτων πο
λέμου η των αναπήρων ειρηνικής περιόδου κατά περίπτωσιν, 
οριζομένου υπό του οικείου Νομάρχου -τη υποδείξει της 
Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμ.άτων 
Πολέμου Ελλάδος η της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Αναπήρων 
Ειρηνικής περιόδου Ν. 1370/1944».

2. Προστίθεται παράγραφος 2, έχουσα ούτω :
«2. Η Επιτροπή συγκροτείται δΓ αποφάσεως του οι

κείου Νομάρχου, προεδρεύει δε αυτής ο οριζόμενος υπό 
τούτου».

Άρθρο 10.
1. Οι ανάπηροι και τα θύματα πολέμου, ως και οι ανά

πηροι ειρηνικής περιόδου Ν. 1370/1944 έχοντες ποσοστόν 
αναπηρίας άνω του 80% αποκτούν κατόπιν παραχωρήσεως 
υπό των εν άρθρω 18 οργάνων, δικαίωμα εκμεταλλεύσεως 
κυλικείου καφενείου η κουρείου εντός κτιρίων, εις.α στεγά
ζονται Δημόσιαι Υπηρεσία’, εν γένει, Υπηρεσία·. Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως, ως και επιχειρήσεως λειτουργούσα’, κατά 
παραχώρησιν προνομίου υπό της Αρχής, προς εξυπηρέτησιν 
του προσωπικού αυτών και του μετ’ αυ-ών συναλλασσομένου 
κοινού.

Άρθρο 12.
Το άρθρον 29 του Ν.Δ. 1044/1971 αντικαθίσταται ως 

ακολούθως :
«Άρθρον 29. ττ
Εκτέλεσις.

1. Πάσα διαφορά αναγομένη εις την τοποθέτησιν πε
ριπτέρου, εγκατάστασιν καφενείου - κυλικείου ή κουρείου, 
ως και πάσα τυχόν αναφυομένη διοικητικής φύσεως διαφορά 
εκ της εκμισθώσεως αδείας περιπτέρου κυλικείου καφενείου, 
κουρείου ή τοιαύτης λιανικής πωλήσεως σιγαρέττων υπά
γεται εις την αρμοδιότητα των εν άρθρω 18 του Ν.Δ. 1044/' 
1971 οργάνων.

2. II εκτέλεσις των αποφάσεων των εν άρθρω 1S οργάνων 
γίνεται διά του Αστυνομικού Τμήματος της Περιφερείας 
ένθα ασκείται η μέλλει να ασκηθή το παραχωρούμενο δι
καίωμα κατά τα ειδικώτερον δια κοινής αποφάσεως των 
Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Δημοσίας Τάξεως οριζό
μενα».

2 Ν.Δ. 1044/1971

Άρθρο 12.
4. Οι ως άνω δικαιούχοι υποχρεούνται όπως, εντός του 

μηνός Ιανουάριου εκάστου έτους, υποβάλλουν εις τα κατά το 
άρθρον 18 αρμόδια όργανα υπεύθυνον δήλωσιν περί του 
αμεταβλήτου των προϋποθέσεων βάσει των οποίων εχορηγήθη 
αυτοίς η άδεια.

Άρθρον 1S.
1. Το κατά το άρθρον 13 δικαίωμα εκμεταλλεύσεως περι

πτέρου ασκείται κατόπιν αδείας χορηγουμένης δ'.’ απο- 
φάσεως του αρμοδίου Νομάρχου μετ’ εισήγησιν Επιτροπής 
λειτουργούσης παρά τη Νομαρχία και αποτελουμένης εκ 
tojv : α) Διοικητού της Χωρ/’κής η Διευθυντού της Αστυ
νομίας της έδρας του Νομού, β) Δ/ντού Τεχνικών. Υπη- 
ρεσιών της Νομαρχίας και γ) Δ/ντού Εφορίας Καπνού και 
εν ελλείψει τούτου, Διευθυντού Οικονομικής Εφορίας της 
έδρας του Νομού. Ο Γραμματεύς της Επιτροπής ορίζεται 
υπό του Νομάρχου.

2. Ειδικώς εις την περιοχήν τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης 
η ως άνω άδεια χορηγείται δΓ αποφάσεως του Αρχηγού
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Ενόπλουν Δυνάμεων μετ’ εισήγησιν Επιτροπής. λειτουρ- 
νούσης παρά τη ΔΕΠΑΘΑ Α.Ε.Δ. και αποτελουμένης εκ :
7.) Του Υποδιευθυντού της Διευθύνσεων Εφέδρων Πολε
μιστών Αγωνιστών Ανατεήρων και Θυμάτων Πολέμου 
Αε/ηγείου Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΕΠΑΘΑ,Α.Ε.Δ) ως 
Προέδρου, β) Ενός ανωτέρου Αξ/κού της Χωροφυλακής 
ή ενός ανωτέρου Ας κού της Αστυνομίας Πόλεων ανχλόγως 
τη; τοπικής αρμοδιότητος εκατέρου τουν Σωμάτων τούτων 
οριζομένου υπό του οικείου Αρχηγείου, γ) Του Διευθυντού 
Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Αττικής η Πειραιώς, ανα- 
λόγως της τοπικής αρμοδιότητας και δ) Ενός κατωτέρου 
Αξ/κού η υπαλλήλου της ΔΕΠΑΘΛ/Α.Ε.Δ. ως γράμ
μα τέως οριζομένου διά διαταγής του Αρχηγού Α.Ε.Δ. 
Των συνεδριάσεων της Επιτροπής μετέχει <νς εισηγητής άνευ 
ψήφου ο Δ/ντής του Γραφείου Αποκαταστάσεως Αναπήρων 
και Θυμάτων Πολέμου της ΔΕΠΑΘΑ Α.Ε.Δ.

Άρθρο 19.
1. Αι Επιτροπαί επιλαμβάνονται των μεν αιτήσεων 

παραχωρήσεως δικαιώματος εκμεταλλεύσεως περιπτέρων 
και λιανικής πωλήσεως των εν άρθρω 10 ειδών άπας του 
μηνός, των δε τοιούτων μετατοπίσεως περιπτέρων κατά 
τους μήνας Μάιον καν Νοέμβριον κατά τα ειδικώτερον διά 
κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Αμύνης Δη- 
μοσίων Έργουν, και Δημοσίας Τάξεως καθορισθησόμε- 
να.

2. Ουδείς χρονικός περιορισμός ισχύει επί μετατοπίσεως 
περιπτέρου ενεργουμένης αυτεπαγγέλτως.

.3. Διά τον καθορισμόν των θέσεων προς τοποθέτησιν 
ή μετατόπισιν περιπτέρου λαμβάνονται υπ’ όψιν, αι συνθή- 
και ασφαλείας κυκλοφορίας αισθητικής εν γένει του περι
βάλλοντος και η αποδοτικότης τούτου.

4. Πάσα Αρχή και παν νομικόν η φυσικόν πρόσωπον 
υποχρεούται να παρέχη εις τας εν τω προηγουμένου άρθρω 
Επιτροπάς στοιχεία πληροφορίας ή διευκρινίσεις αναγκαίας 
προς ληψιν αποφάσεως επί των εφ’ ων εισηγούνται αύται 
υποθέσεων.

3. Νόμος 1065/1980 

Άρθρο 4.
Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων.

1. Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή κοινότητες που συνορεύουν 
μπορούν να ενωθούν και να γίνουν ένας δήμος η μία κοι
νότητα, αν το ζητήσουν οι μισοί τουλάχιστον από τους εκλο
γείς κατοίκους του καθενός από αυτούς.

Άρθρο 10.
Ονομα έδρα και σφραγίδα των δήμων και των κοινο

τήτων.
2. 1 ο κοινοτικό συμβούλιο μπορεί ν’ αποφασίζει τη 

μεταφορά της έδρας της κοινότητας με την πλειοψηφία των 
δυο τριτιυν του συνολικού αριθμού των μελών του. Για τη 
μεταφορά της έδρας εκδίδεται διάταγμα

Άρθρο 16.
Νέος καθορισμός ορίων.

J. Δεν γίνεται νέος καθορισμός των ορίων δήμων και 
κοινοτήτων εφόσον τα όρια αυτά έχουν καθορισθεί με έκθεση 
που δεν υποκειται σε ένδικο μέσο η με αμετάκλητη από
φαση του διοικητικού δικαστηρίου ορίων.

2. Κατ’ εςαίρεση, επιτρέπεται να γίνει νέος καθορισμός 
ορίων, αν έχει χαθεί η έκθεση της επιτροπής που δεν έχει 
προσβληθεί στο διοικητικό δικαστήριο ορίων, ή ή απόφαση 
του διοικητικού δικαστηρίου ορίων, καθώς και άν έχει χαθεί 
η έκθεση της επιτροπής που έχει επικυρωθεί με απόφαση 
του δικαστηρίου αυτού, όταν η απόφαση αυτή δεν περιέχει 
την περιγραφή των ορίων. Στις περιπτώσεις αυτές η δια
δικασία για τον καθορισμό των ορίων αρχίζει με την έκδοση 
νέας εκθέσεως της αρμόδιας επιτροπής ή συνεχίζεται με

την έκδοση αποφάσεως του διοικητικού δικαστηρίου ο 
ρίων.

3. Στ; περιπτώσεις που αναφέρει η προηγούμενη παρά
γραφος η απώλεια της εκθέσεως ή της δικαστικής αποφά
σεΐνς αποδεικνύεται ιδίως με γραπτές πιστοποιήσεις του

δημάρχων και των προέδρων των cv&.αρερομένων £ήμω
και κοινοτήτων του ειρηνοδίκη , του αρμοό'.ου τμήματος τη
διευθύνσεως εσωτερικών της νομαρχίας και του Υπουργείο’ 
Εσωτερικών.

Άρθρο 18.
Κτήση της δημοτικότητας.

1. Το γνήσιο τέκνο είναι δημότης του δήμου ή τη: 
κοινότητας όπου είναι δημότης ο πατέρας του και το εξώ 
γάμο του δήμου η της κοινότητας όπου είναι δημότης 7 
μητέρα του. Αν την επιμέλεια έχει, σύμφωνα με το νόμο τ 
με δικαστική απόφαση η μητέρα το τέκνο μπορεί ν’ απο
κτήσει τη δημοτικότητά της.

2. Το γνήσιο τέκνο γονέων άγνωστης ιθαγένειας είνα 
δημότης του δήμου ή της κοινότητας όπου γεννήθηκε.

3. Το εξώγαμο τέκνο που νομιμοποιήθηκε ενώ ήτα·, 
ανήλικο αποκτά τη δημοτικότητα του πατέρα από τότε 
που έγινε η νομιμοποίηση.

4. Το εξώγαμο τέκνο που αναγνωρίστηκε ενώ ήταν 
ανήλικο αποκτά τη δημοτικότητα του πατέρα από τότε 
που έγινε δεκτή η εκούσια ή πλήρης δικαστική αναγνώ
ριση.

5. Ο δημότης που υιοθ; 
τη δημοτικότητα εκείνου 
τείται.

tτειτα'
που

ενώ είναι ανήλικος αποκτά 
ον υιοθετεί, αφότου υιοθε-

6. Το τέκνο αγνώστων γονέων γίνεται δημότης του 
δήμου η της κοινότητας στην οποία βρέθηκε.

7. Όποιος αποκτά κατοικία σε κάποιο δήμο ή κοινό
τητα, μπορεί μετά από μία διετία να γίνει δημότης του με 
αίτησή του. Στην περίπτωση αυτή τα ανήλικα τέκνα α
κολουθούν τη δημοτικότητα του πατέρα.

8. Η σύζυγος μπορεί ν’ αποκτήσει τη δημοτικότητα 
του συζύγου της με αίτησή της.

9. Ο αλλοδαπός που έχει αποκτήσει την ελληνική Ιθα
γένεια γίνεται με αίτησή του δημότης στο δήμο ή στην κοι
νότητα της κατοικίας του.

10. Ειδικές διατάξεις για την απόκτηση της δημοτικό
τητας εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 29.
Γ ενικό μητρώο δημοτών.

1. Σε κάθε δήμο και κοινότητα τηρείται γενικό μητρώο 
των δημοτούν (δημοτολόγιο).

2. Οτιδήποτε αφορά την κατάρτιση και την τήρηση του 
δημοτολογίου ο τύπος του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο
μέρεια καθορίζονται με διάταγμα.

Άρθρο 23.
Αποκλειστικές αρμοδιότητες.

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων και τουν 
κοινοτήτων ανήκουν οπωσδήποτε :

1. Η κατασκευή, ή συντήρηση και η λειτουργία συστη- 
μάτο,ιν υδρεύσεως.

2. Η κατασκευή, η συντήρηση και η λειτουργία των 
συστημάτων υπονόμων και αποχετεύσεως.

3. II κατασκευή και η συντήρηση δημοτικών η κοινο
τικών οδών, πλατειών και γεφυρών.

4. Η καθαριότητα, καθώς και η συλλογή, η αποκομιδή, 
η διάθεση και η επεξεργασία των απορριμμάτων.

5. Η κατασκευή η συντήρηση και η λειτουργία των 
δημοτικών ή κοινοτικών αλσών και κήπων, των υπαίθριων 
κοινοχρήστων χώρων αναψυχής και τουν εξωραϊστικών χω-
ρων.

6. Η αστική συγκοινωνία.
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7. Η κατασκευή και η συντήρηση δημοτικών ή κοινο
τικών αγορών και τόκων αγορών, καθώς και ζωαγορών και 
η ρύθμιση λειτουργίας τους.

8. Η κατασκευή και η συντήρηση δημοτικών ή κοινο
τικών αθλητικών εγκαταστάσεων, κέντρων νεότητας και 
παιδικών χαρών.

9. Η κατασκευή κάθε δημοτικού ή κοινοτικού κτιριακού 
έργου, που κροορίζεται για οκοιονδήκοτε κοινωφελή σκοκό 
καθώς και δημοτικών ή κοινοτικών καταστημάτων.

J0. Η ίδρυση, η συντήρηση και η λειτουργία κοιμητη
ρίων.

11. Η τοκοθέτηση και η λειτουργία μετρητούν ή εγκκα
ταστάσεων αναγκαίων για τη ρύθμιση της σταθμεύσεως 
σε κοινόχρηστους χώρους.

12. Η μέριμνα για την εξασφάλιση γης για τη βοσκή των 
ζώων των δημοτών και η βελτίωση των βοσκοτόκων.

Άρθρο 24.
Συντρέχουσες αρμοδιότητες.

1. Ο δήμος ή η κοινότητα μκορεί ν’ ανακτύσσει και 
κάθε άλλη δραστηριότητα κου δεν κεριλαμβάνεται στην 
ακοκλειστική αρμοδιότητά του και κου κροάγει τα κοι
νωνικά πολιτιστικά πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα 
των δημοτών, αν το αποφασίσει το δημοτικό ή το κοινοτικό 
συμβούλιο με την απόλυτη κλειοψηφία του συνολικού αριθμού 
των μελών του και ιδίως :

α) ν’ αξιοκοιεί για τουριστικούς λόγους δημοτικές 
ή κοινοτικές περιοχές καθώς και παραθαλάσσιους χώρους 
εαι δασικές εκτάσεις κου καραχωρούνται από το κρά- 

70?’β) να κατασκευάζει και να συντηρεί συγκροτήματα 
,αΐκών κατοικιών και θερέτρων και να φροντίζει για τη 
.ειτουργία τους, ·* ν

γ) να ιδρύει παιδικούς βρεφικούς και υγειονομικούς 
σταθμούς καθώς και άλλα κέντρα για την παροχή κοινωνικών 
,κηρεσιών ( όπως νοσοκομεία σανατόρια, βρεφοκομεία ορφα- 
οτροφεία, γηροκομεία) και να φροντίζει για τη λειτουργία 
ους,
δ) να ιδρύει πολιτιστικά και πνευματικά κέντρα (όπως 
ιβλιοθήκες μουσεία, πινακοθήκες φιλαρμονικές θέατρα 
αι να φροντίζει για τη λειτουργία τους, 
ε) να κατασκευάζει και να συντηρεί συστήματα αρδεύσεως 

αι εγγειοβελτιωτικά έργα και να φροντίζει για την προ- 
τασία του υπόγειου υδατικού δυναμικού της κεριφερείας 
ου,
στ) να κατασκευάζει και να συντηρεί λουτρά και ακο- 

ωρητήρια και να φροντίζει για τη λειτουργία τους, 
ζ) να. κατασκευάζει έργα για την προστασία του φυσικού 

κι πολιτιστικού περιβάλλοντος.
η) να ελέγχει την τήρηση διατάξεων κου αφορούν την 

/.Οαριότητα την κυκλοφορία και τη στάθμευση των οχη- 
άτων την οικοδόμηση την αποχέτευση, τη μόλυνση του 
ριβαλλοντος και την προστασία του υπόγειου υδατικού 
νχμικού και να υποβάλλει μηνύσεις για την παράβασή 
υς.

2. Για την άσκηση της αρμοδιότητας που αναφέρεται 
το στοιχείο ή ο δήμος ή η κοινότητα μπορεί να προβλέπει 

ον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τη συγκρότηση σχε- 
-ης ειδικής υττηρεσίας. Η απόφαση του δημοτικού ή κοι- 
τικου συμβουλίου ψηφίζεται με την κλειοψηφία που προ- 
έπει η παραγρ. 1.

Άρθρο 27.
Γ νώμη των συμβουλίων για ειδικά θέματα Συμμετοχή 

προγράμματα περιφερειακής αναπτύξειυς.
-· Προκειμένου να εκδώσουν οι κρατικές αρχές οποιαδή- 
τε (διοικητική κανονιστική πράξη, που αφορά την προ- 
ασια του περιβάλλοντος και τα ρυθμιστικά ή χω το ταξικά 
ίδια, πρεπει να ςητουν τη γνώμη των δημοτικών ή κοι- 
ικων συμβουλίων των δήμων ή των κοινοτήτων ή τοον

διοικητικών. συμβουλίων των ενώσεων δήμων κα κοινο
τήτων, στην περιφέρεια των οποίων πρόκειται να ισχυσουν 
αυτές οι πράξεις κατά τις ακόλουθες διακρίσεις.

Άρθρο 80.
Λναπλήρωση συμβούλων.

1. Τις έδρες δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, που 
για οποιοδήποτε λόγο μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι ανα
πληρωματικοί του ίδιου συνδυασμού. Ο νομάρχης καλεί 
αμέσως τους αναπληρωματικούς συμβούλους, με τη σειρά της 
εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν γ.α 
ορκωμοσία μέσα σε οκτώ μέρες αφότου τους επιδόθηκε η 
πρόσκληση. Αν δεν παρουσιαστούν μέσα, στην προθεσμία 
αυτή, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα. Αν εξαντληθεί 
ο αριθμός των αναπληρωματικών του συνδυασμού αυτού, 
καλούνται να καταλάβουν τις θέσεις, που έμειναν κενές για 
οποιοδήποτε λόγο, αναπληρωματικοί από άλλους συνδυα
σμούς με τη σειρά της εκλογικής δυνάμεως των συνδυασμών 
και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί οι αναπληρωματικοί 
του κάθε συνδυασμού.

2. Αν μείνουν κενές έδρες συμβούλων των συνδυασμών, 
και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανένας συνδυασμού, ο 
νομάρχης προκηρύσσει, σε δύο μήνες το αργότερο, την εκλο
γή τόσων συμβούλων όσες είναι οι κενές έδρες^αι διπλάσιων 
αναπληρωματικών.

3. Στην αναπληρωματική εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως 
οι διατάξεις του κώδικα που αφορούν την έκθεση υποψηφιό
τητας και τους συνδυασμούς. Οι κενές θέσεις κατανέμοντα·, 
ανάμεσα στους συνδυασμούς που συγκέντρωσαν ποσοστ· , 
δέκα τοις εκατό τουλάχιστο του συνόλου των εγκύρων ψη
φοδελτίων, αναλόγως με την εκλογική δύναμη του καθενός 
από αυτούς.

4. Στο τελευταίο έτος της δημοτικής ή Κοινοτικής περιό
δου γίνεται εκλογή, μόνον αν οι σύμβουλοι που έχουν μείνει ·. 
δεν είναι αρκετοί για να σχηματίσουν απαρτία.

5. Αν μέλη δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου αποποιη
θούν την εκλογή τους, παραιτηθούν πεθάνουν ή εκπέσουν ή 
τεθούν σε αργία, ή αν οι έδρες μείνουν κενές για οποιοδήποτε 
άλλο λόγο, και ώσπου να καταληφθούν οι κενές Πέσεις με εκ
λογές ή με τη λήξη του χρόνου της αργίας, τα δημοτικά και 
κοινοτικά συμβούλια λειτουργούν νόμιμα με την ελλιπή σύν
θεσή τους, που δεν μπορεί πάντους να είναι κατώτερη από τον 
αριθμό μελών που απαιτείται για την απαρτία.

6. 'Οπότε το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο δεν μπορεί 
να λειτουργήσει νόμιμα, επειδή υπάρχει έλλειψη μελών του, 
αναστέλλονται κάθε είδους προθεσμίες, των οποίων η τήρηση 
εξαρτάται από απόφαση του Συμβουλίου, ώσπου να μπορέ
σει να λειτουργήσει νόμιμα το συμβούλιο.

Άρθρο 83.
Σύγκληση και λειτουργία του κοινοτικού συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος καλεί το κοινοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία

ση με γραπτή πρόσκληση, που επιδίδεται σε κάθε σύμβουλο 
τρεις τουλάχιστον ολόκληρες μέρες πριν από την ημέρα που 
ορίζεται γιά την συνεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει ν’ ανα
φέρει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεους.

«4. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο, όποτε το ζητή
σει το ένα τρίτο τουλάχιστο του συνολικού αριθμού των με
λών του με γραπτή αίτηση, στην οποία :·.ναφέρονται τα θέ
ματα που θα συζητηθούν.

Αν ο πρόεδρος δεν καλέσει το συμβούλιο σε έξι μέρες το 
αργότερο μετά την υποβολή της αιτήσεως. το συμβούλιο 
συνέρχεται, με πρόσκληση των μελών που υπέβαλαν την αί
τηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 και απο
φασίζει για θέματα που περιλαμβάνει η αίτηση. Αν ο πρόε
δρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να συγκχ- 
λέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περί
πτωση υποτροπής, να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης 
από το προεδρικό αξίωμα».
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' Ά?0?Ο 8',.
Τεόπο; τν εόριάσεως, x~jpτία και λήψη rroφάσεων τον 

// ινοτικού συμβουλίου.
I. (σ/.ε'ρ'.άσε.: του κοινοτικού συμβουλίου είναι δημό- 

σ’ίί και νίνοοται στο κοινοτικό κατάστημα, με πρόεδρο τον 
πεόεόεο της κοινότητας. Ί ο κοινοτικό συμβούλιο μπορεί ν’ 
αποφασίσει με την πλειοφηφια τ(ον μελίυν που είναι παρόντα, 
να συνεδριάσει κεκλεισμένων των Ουρούν, η σχετική απόφαση 
Γ,·χίύζ απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση. Λν οι κάτοικοι 
της κοινότητας έχουν χειμερινή ή θερινή διαμονή έξω από την 
κοινότητα, το συμβούλιο μπορεί-να συνεδριάζει και ο προε- 
δεοε μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα του στο τόπο της διαμο
νής αυτής.

3. Λν, μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις, το συμβούλιο 
δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση 
και πέρνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμ
μένα στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που 
είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο τουλάχιστο του συνο
λικού αριθμού των μελών του. Λν πρόκειται ειδικότερα για 
πενταμελές συμβούλιο, πρέπει να είναι παρόντες τουλάχι
στο τρεις σύμβουλοι. Στην τρίτη πρόσκληση πρέπει να υπεν
θυμίζεται αυτή η διάταξη.

Άρθρο 85.
Πρακτικά συνεδριάσεις.

C. Την επομένη της ουνεδριάσεως του κοινοτικού συμ
βουλίου δημοσιεύεται πίνακας με τά Θέματα της ημερήσιας 
διατάξεως και τα άλλα θέματα που έχουν τυχόν συζητηθεί, 
με μνεία της αποφάσεως που έχει ληφΟεί. Ο πίνακας αυτός 
τοιχοκι λλείται στο κοινοτικό κατάστημα εφόσον άλλες δια
τάζεις δεν προβλέπουν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευση των 
αποφάσεων του κοινοτικού συμβουλίου. Για τη δημοσίευση 
αυτή συν τάσσεται αποδεικτικό από ένα κοινοτικό υπάλληλο η 
άλλο δημόσιο όργανο. Ο πρόεδρος της κοινότητας στέλνει 
στον νομάρχη απόσπασμα των πρακτικών, που περιλαμβάνει 
κάθε απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου χωριστά, μαζί με 
αντίγραφο του αποδεικτικού της δημοσιεύσεως, μέσα σε προ
θεσμία δέκα ημερών από τη συνεδρίαση.

■'ΛρΘρο 88.
Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση.

3. Λν δεν επιτυγχάνεται απαρτία, εξαιτίας του αριθμού 
των συμβούλων —ου έχουν δηλώσει κώλυμα, ο ειρηνοδίκης, 
ύστερα από αναφορά του προέδρου ή ενός συμβούλου, καλεί 
για την περίπτωση αυτή αναπληρωματικά μέλη ισάριθμα 
με αυτά που έχουν κώλυμα, σύμφωνα με τη σειρά της εκλο
γής τους. Τα πρόσωπα που καλούνται δίνουν τον όρκο που 
ορίζει το άρθρο 77.

'ΛρΘρο 88.
Αρμοδιότητες του προέδρου της κοινότητας.

Ο πρόεδρος της κοινότητας : ά) Καταρτίζει την ημερήσια 
διάταξη και καλεί το κοινοτικό συμβούλιο σε συνεδρίαση, β) 
Εισηγείται τα Θέματα στο κοινοτικό συμβούλιο και διευθύνει 
τις εργασίες του. γ) Εκτελεί τις αποφάσεις του κοινοτικού 
συμβουλίου, δ) Εκπροσωπεί την κοινότητα στα δικαστήρια 
και σε κάθε αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην 
κοινότητα. Όταν δημιουργείται προφανής κίνδυνος ή ζημία 
των κοινοτικών συμφερόντων από την αναβολή, μπορεί, και 
χωρίς απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου, να εγείρει και 
ν’ αντικρούει αγωγές και ν’ ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει 
πληρεξουσίους δικηγόρους και να ενεργεί κάθε δικαστική ή 
εςώόικη πράξη που είναι αναγκαία για την προστασία των 
συμφερόντων της κοινότητας· οι πράξεις αυτές υποβάλλονται 
αμέσως στο συμβούλιο για έγκριση, ε) Είναι προϊστάμενος 
των υπηρεσιών της κοινότητας και τις διευθύνει, στ) Είναι 
προϊστάμενος όλου του προσωπικού της κοινότητας, ζ) Δια
τάζει την είσπραξη των κοινοτικών εσόδων και εκδίδει, 
με την ουνυπογραφή του γραμματέα, τα χρηματικά εντάλμα

τα πληρωμής εις βάρος των πιστώσεων που προβλέποντο 
στον προϋπολογισμό ή έχουν φηφιστεί με ειδικές αποφάσει 
του συμβουλίου, αφού προηγουμένως ελέγξει τους λυγαριό, 
σμούς και τα όικαιολογητικά τη; δαπάνης, η) Προσλαμβάν; 
και-απολύει το ημερομίσθιο προσωπικό, μέσα στα όρια τω 
πιστώσεων του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του Συμ 
βουλίου. 0) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η κοινό 
τητα. ι) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογένεια 
κής καταστάσεως των δημοτών. ια_) Λσκεί τις αρμοδιότητε. 
που του έχουν ανατεθεί με ειδικές διατάξεις του Κώδικα ν 
άλλου νόμου.

'Λρθρο 30.
Εκλογή αντιπροέδρου της κοινότητας.

1. Ί ο κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει κ.άθε διετία, με μυστικά 
ψηφοφορία, έναν από τους συμβούλους του επιτυχόντος συν 
δυασμού ως αντιπρόεδρο.

Γιά την εκλογή αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξει; 
της παραγρ. 2 έως 6 του άρθρου 108 του Κώδικα.

2. Η εκλογή αντιπροέδρου γίνεται -την πρώτη Κυριακή 
του πρώτου και του τρίτου έτους της κοινοτικής περιόδου. Η 
πρόσκληση για συνεδρίαση του συμβουλίου επιδίδεται από 
οποιοδήποτε δημόσιο ή κοινοτικό όργανο, ακόμη και την 
παραμονή της συνεδριάσεων. Στις περιπτώσεις των άρθρων 
73 παραγρ. 1 α και 78 του Κώδικα, η εκλογή του αντιπροέδρου 
γίνεται αμέσους μετά την εκλογή του προέδρου.

3. Αν η θέση του αντιπροέδρου μείνει κενή για οποιοδή- 
ποτε λόγο, γίνεται, με τον ίδιο τρόπο, εκλογή νέου αντιπροέ
δρου, μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών αφότου έμεινε κενή η 
θέση. I I Θητεία του νέου αντιπροέδρου διαρκεί όσο διάστημα 
απομένει έως τη συμπλήρωση της διετίας.

Άρθρο 92.
Εκλογή νέου προέδρου της κοινότητας.

2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 73 παραγρ. Ια και 78 του 
Κώδικα, την πρώτη Κυριακή μετά την εγκατάσταση των 
κοινοτικών αρχών, και σε κάθε άλλη περίπτωση, δεκαπέντε 
μέρες μετά την κένωση της θέσεως, το αργότερο, το κοινοτι
κό συμβούλιο συνέρχεται στο κοινοτικό κατάστημα, ύστερα 
από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού 
που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους ψήφους προτιμήσεως, 
και σε περίπτωση ισοψηφίας, ύστερα από πρόσκληση εκείνου 
που είναι γραμμένος προύτος κατά σειρά στην απόφαση 
του δικαστηρίου. Ο σύμβουλος που κάλεσε το συμβούλιο 
προεδρεύει στη συνεδρίαση αυτή. Η πρόσκληση επιδίδεται 
από οποιοσήποτε δημόσιο η κοινοτικό όργανο, ακόμη και την 
παραμονή σης συιεδριάσεως. Οι διατάξεις του άρθρου 84 
ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.

3. Στις κοινότητες νέος πρόεδρος εκλέγεται ένας κοινοτικός 
σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που ψηφίζεται σύμ
φωνα με τη διαδικασία του άρθρου 138 —αρ. 2 έως <>.

Άρθρο 93.
Διαμονή και απουσία του προέδρου τη; κοινότητας.

1. Ο πρόεδρος της κοινότητας είναι υποχρεωμένος να 
κατοικεί και να διαμένει στην κοινότητα. Κατ’ εξαίρεση, 
πιτρέπεται να διαμένει έξω από την κοινότητα, σε τόπυ 

που συνδέεται με την έδρα της κοινότητας με αστική συγ
κοινωνία.

Άρθρο 97.
Εκλογή Προεδρείου.

3. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιοδήποτε λόγο, ή η 
συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η 
συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επομένη Κυριακή και εφαρ
μόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγουμένης παρα
γράφου. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλο
γή, ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίσθηκε απαρ
τία, θεωρείται ότι εκλέγονται πρόεδρος ή αντιπρόεδρος ή
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νρχμμχτέχς ανάλογα με την περιττού ση : α) αν πρόκειται 
για το πρώτο έτο; της δημοτική: περιόδου, οι σύμβουλοι του 
επιτυχόντος συνδυασμού του έλαβαν κατά σειρά, του: περισ
σότερους ψήφους προτιμήσεως, σύμφωνα μ- τη δικαστική 
απόφαση του του: ανακήρυξε. και β) αν τρόκειται για τα 
λοιπά έτη, εκείνοι του είχαν τα αξιώματα αυτά το τροη- 
γοΰμενο έτος.

Άρθρο 10U.
Ετιτροτές του δημοτικού (συμβουλίου.

1. Ο κανονισμός τουν εργασιών του δημοτικού συμβου
λίου μπορεί να τροβλέτει τη σύσταση ετιτροτών. οι οτοίες 
θα μελετούν και θα εισηγούνται θέματα του συζητεί το- 
συμβούλιο.

Άρθρο ΙΟΙ.
Αρμοδιότητες της δημαρχιακής επιτροπής.

1. Η δημαρχιακή επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιό
τητες : α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου, β)
προελέγχει τον απολογισμό, γ) αποφασίζει για την διάθεση 
των εξειδικευμένων πιστώσεων που είναι γραμμένες στον 
προϋπολογισμό, δ) με επιφύλαξη της διατάξεως της παραγρ. 
3 του άρθρου 185 του Κώδικα, καταρτίζει τους όρους όλων 
των δημοπρασιών,συντάσσει την διακήρυξή τους και τις κατα
κυρώνει, ε) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείουν, καταρτί
ζει τους όρους τους και κάνει σχετική εισήγηση στο δημοτικό 
συμβούλιο, στ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδί
κων βοηθημάτων και τουν ενδίκων μέσων καθώς και για την 
επιβολή, την αντεπιβολή ή τη δόση όρκου, ζ) αποφασίζει 
για την υποβολή προσφύγων στις διοικητικές αρχές, η ) απο
φασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για 
την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους εί
τε δεν έχουν προσληφθεί νομικοί σύμβουλοι και δικηγόροι με 
υηνιαία αμοιβή, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν 
δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα ή ανώτερα δικαστήρια, 
1) αποφασίζει για τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης 
του έχει αντικείμενο ποσό έως ενός εκατομμυρίου (1.000.000) 
δραχμών, ι) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιούν, κλη
ροδοσιών και δωρεών.

Άρθρο 102.
Εκλογή της δημαρχιακής επιτροπής.

3. Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής 
ους, παίρνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν 
ιενές κατά τη διάρκεια του έτους.

«Άρθρο 106.
Εξουσιοδότηση υπογραφών.

Ο δήμαρχος μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την υπο- 
ραφή ορισμένων εγγράφων και πιστοποιητικών σε δημοτικό 
υμβούλιο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου του δημοτικού 
ιαμερίσματος ή σε προϊστάμενο μιας δημοτικής υπηρεσίας».

Άρθρο 107.
Λναπλήρωση του δημάρχου.

«1. Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθή- 
οντά του ασκεί ο αντιδήμαρχος που ορίζεται από αυτόν.
Σε δήμους που έχουν πραγματικό πληθυσμό έως δέκα χι- 

ιάδες κατοίκους, αν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται 
ον αναπληρώνει ένας δημοτικός σύμβουλος του επιτυχόντος 
υνδυασμού. που ορίζεται από το δήμαρχο».

Άρθρο 10! ·.
Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων.

Οι διατάξεις το.ν άρθρων 63 παρ. 2.8 και 4 εδάφ. τελευ
τώ, 84,85,86,S7.88.93 και 94 εφαρμόζονται αναλόγως και 
τους δήμους, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.

Άρθρο 111.
Έξοδα παραστάσεως.

2. Οι δήμαρχοι, οι βοηθοί δημάρχου και οι πρόεδροι κοι

νοτήτων έχουν δικαίωμα να εισπράττουν από το δήμο ή την 
κοινότητα έξοδα παραστάσεως. που .ορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών,- ανάλογα με τα τακτικά έσοδα 
που πραγματοποιούν οι δήμοι-και οι κοινότητες'. Η απόφασ η 
του Υπουργού εκδίδεται τον τρίτο μήνα πριν από την έναρξη 
κάθε οικονομικού έτους, ύστερα από γ/ώμη του διοικητικού 
συμβουλίου της Κεντρικής Ενωσε ως Δήμων και Κοινοτήτων 
της Ελλάδος. Αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα στην προθεσμία 
αυτή, ισχύει η απόφαση του προηγούμενου έτους. Για τους 
δήμους που η έδρα τους είναι πριοτεύουσα νομού, μπορεί ο 
Υπουργός Εσωτερικών, με ειδική απόφασή του, να ορίσει 
έξοδα παραστάσεως αυξημένα έως είκοσι τοις εκατό (20%), 
εφ’ όσον διαπιστώνεται η κανονική βεβαίωση των εσόδων.

Άρθρο 112.
Έξοδα κινήσεως.

3. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου που μετέχουν στις 
συνεδριάσεις του και τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής, 
εκτός από τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο, έχουν δικαίω
μα να λάβουν, για κάθε συνεδρίαση και για τρεις το πολύ συ
νεδριάσεις το μήνα, αποζημίωση ανάλογη με τον πληθυσμό 
του δήμου. Η αποζημίωση αυτή καθορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του διοικητικού 
συμβουλίου της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων 
της Ελλάδος. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου μπορούν 
να εφαρμόζονται και σε κοινότητες που έχουν πληθυσμό περισ
σότερο από πέντε χιλιάδες κατοίκους.

Άρθρο 113.
Εκτελεστότητα πράξεων.

Οι πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων είναι 
εκτελεστές, αφότου εκδοθούν, με την επιφύλαξη της διατά- 
ξεως παραγρ. 3 του άρθρου 117 του Κώδικα.

Άρθρο 137.
Λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 136 εφαρμόζονται ανάλογα 

και για την κατάργηση των δημοτικών και κοινοτικού» νομι
κών προσώπων που προβλέπει τούτο το άρθρο.

Άρθρο 139.
Διοίκηση.

3. Αν ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
του συνδέσμου, σύμφωνα μέ τον υπολογισμό που προβλέπει η 
προηγούμενη παράγραφος, υπερβαίνει τα είκοσι πέντε, κάθε 
δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει αντιπροσώπους για 
το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου ως εξής : Συμβούλια 
έως πέντε μελών εκλέγουν έναν αντιπρόσωπο το καθένα, συμ
βούλια έως επτά μελών εκλέγουν δύο, έως εννέα μελών, τρεις, 
έως έντεκα μελών, τέσσερις, έως δεκαπέντε μελών, πέντε, 
έους δεκαεννέα μελών, έξι, έως είκοσι πέντε μελών, επτά, και 
τα υπόλοιπα, οκτώ αντιπροσώπους το καθένα.

6. Γιά όλη τη διάρκεια της δημοτικής ή κοινοτικής περιό
δου τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια εκλέγουν ως αντι
προσώπους τους μέλη τους ή τον δήμαρχο. Η εκλογή των 
αντιπροσώπων αυτών γίνεται μέσα σ’ ένα μήνα, αφότου εγκα
τασταθούν οι δημοτικές ή κοινοτικές αρχές. Κατά τα λοιπά, 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 128 παράγρ.
1 και 3. Σε συνδέσμους που συνιστώνται μετά την εγκατάστα
ση των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, οι αντιπρόσωποι 
εκλέγονται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη σύσταση 
του συνδέσμου. Αν ο δήμος ή η κοινότητα δεν ορίσουν αντι
προσώπους, στο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου μετέ
χουν, ώσπου να γίνει η εκλογή, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της 
κοινότητας, και αν οι αντιπρόσωποι του ίδιου δήμου ή της 
ίδιας κοινότητας είναι περισσότεροι, μετέχουν σύμβουλοι του 
επιτυχόντος συνδυασμού, κατά τη σειρά της εκλογής τους.

7. Το διοτκηςτκό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του 
συνδέσμου, μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την εκλογή
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των αντιπροσώπων, υστέρα απο προσκλ,ηση του αντιπροσώπου 
του δήμου ή της κοινότητας της έδρας του συνδέσμου, και 
αν υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόσωποι, του δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβούλου που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους 
ψήφους, και εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του τον πρόεδρο ·,·.αι 
τον αντιπρόεδρο καθώς και τα μέλη της εκτελεστικής επιτρο- 
—ής. Στη συνεδρίαση προεδρεύει αυτός που συγκάλεσε το 
διοικητικό συμβούλιο. Οι διατάξεις του άρθρου 102 του 
Κώδικα εφαρμόζονται αναλόγως.

Για τη διεξαγωγή της εκλογής που προβλέπει η προηγού
μενη παράγραφος, το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου 
έχει νόμιμη συγκρότηση, εφόσον έχει οριστεί αριθμός αντι- 
πεοσώπων ίσος με τα 3/Γ> του συνολικού αριθμού των μελών 
του.

Η απαρτία υπολογίζεται με βάσει το συνολικό αριθμό 
των μελών.

Άρθρο 140.
.Αρμοδιότητες και λειτουργίες των οργάνων του συνδέσμου.

1. Το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου και ο πρόεδρός 
του έχουν τις αρμοδιότητες του κοινοτικού συμβουλίου και του 
προέδρου της κοινότητας αντίστοιχος. Οι σχετικές διατάξεις 
που αφορούν τις κοινότητες εφαρμόζονται αναλόγως. Η εκ
τελεστική επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες του συμβουλίου που 
το ίδιο το συμβούλιο της αναθέτει, εκτός από τις αρμοδιότη
τες που προβλέπονται στις περιπτώσεις α,β και ζ του άρ
θρου 82 και τη διάλυση του συνδέσμου.

2. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση αστικών ή 
αγροτικών ακινήτων ή η σύσταση δουλείας εις βάρος τους 
υπέρ συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, για δημόσιά ωφέλεια. 
Οι διατάξεις που αφορούν την απαλλοτρίωση υπέρ των δήμων 
και κοινοτήτων εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη λ,ειτουργία του'κοινο
τικού συμβουλίου ισχύουν αναλόγως και για τα συλλογικά 
όργανα των συνδέσμων.

4. Σε όσες περιπτώσεις δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρ
μόζονται στους συνδέσμους οι σχετικές με τις κοινότητες 
διατάξεις, μεταξύ των οποίων και αυτές που αφορούν τη διε
ξαγωγή της ταμιακής'υπηρεσίασ. .

5. Προκειμένου για τους συνδέσμους που έχουν ο.ς σκοπό 
την υγειονομική ταφή απορριμμάτων ή την παροχή υπηρεσιών 
υδρεύσεως, αποχετεύσεως και αρδεύσεως. για την εκτέλεση 
απευθείας από τον πρόεδρό τους έργου, προμήθειαν, εργασίας 
ή μεταφοράς, ισχύουν τα χρηματικά όρια που καθορίζονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 197 του Κώδικα.

Άρθρο 141.
Έξοδα παραοτάσεως και κινήσεως.

1. Ο πρόεδρος του συνδέσμου εισπράττει έξοδα παραστά- 
σζως. που καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του 
συνδέσμου, εφόσον ο σύνδεσμος εκτελ-εί έργα ή παρέχει 
υπηρεσίες για τις οποίες έχει ουσταθεί. Τα έξοδα καθορί
ζονται ανάλ.σγα με την οικονομική κατάσταση του συνδέσμου 
και την επέκταση της δραστηριότητάς του.

Άρθρο 147.
Δαπάνες.

1. Οι δαπάνες είναι υποχρεωτικές και προαιρετικές. 1‘πο- 
χρεωτικές δαπάνες είναι : α) Οι δαπάνες για την πληρωμή 
των διαφόρων εξόδων διοικήσεως όπως είναι π.χ. τα έξοδα 
παραστάσειυς, οι αποδοχές του κάθε είδους προσωπικού, η 
γραφική ύλη, τα έντυπα και βιβλία, τα μισθώματα γραφείων 
που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες των δήμων ή των 
κοινοτήτων, οι χορηγίες των δημάρχων, οι συντάξεις των 
υπαλλήλων, τα έξοδα βεβαιώσεως και εισπράξεως, β) οι δα
πάνες για την εξόφληση οφειλ.ών, γ) οι ετήσιες εισφορές υπέρ 
των συνδέσμων δήμιον και κοινοτήτων και δ) ot επιχορη
γήσεις που ορίζουν οι δήμοι και οι κοινότητες χάριν των ιδρυ
μάτων και τιον νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε δήμος ή 
κοινότητα.

2/ Καμμία άλλη εισφορά, από αυτές που επιβάλλ.ονται 
από το νόμο ως υποχρεωτικές, για οποιαδήποτε αιτία, δεν 
είναι υποχρεωτική για τους δήμους και τις κοινότητες χω
ρίς απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται πριν 
από την ένταξη του οικονομικού έτους, ύστερα από γνώμη 
του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων 
και Κοινοτήτων της Ελλάδος. Η Κεντρική Ένωση γνωμο- 
δοτεί μέσα σε σαράντα πέντε μέρες αφότου έλ,αβε το σχετικό 
ερώτημα. Αν η προθεσμία περάσει χωρίς να έχει δοθεί η 
γνώμη. η απόφαση εκδίδεται και χωρίς αυτήν.

3. ()ι εσφορές υπολογίζονται με βάση τχ τακτικά έσοδα 
που πραγματοποιήθηκαν το προτελευταίο έτος που αφορά ο 
προϋπολογισμός.

Άρθρο 148.
Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού.

1. Η δημαρχιακή επιτροπή ή ο πρόεδρος της κοινότητας
συντάσσει το σχέδιο του προϋπολ.ογισμού των εσόδων και 
εξόδων του δήμου ή της κοινότητας και το υποβάλλει, μαζί 
με αιτιολογία για κάθε εγγραφή, στο δημοτικό ή κοινοτικό 
συμβούλιο, για συζήτηση και απόφαση, το αργότερο έως το 
τέλ,ος Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Το συμβούλιο, έιυς το τέλος 
Οκτωβρίου του ίδιου έτους, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και 
τον υποβάλλει ‘®το νομάρχη. π - -·:

2. Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού δεν καταρτιστεί και 
δεν υποβληθεί όπως προβλ.έπεται στην προηγούμενη παρά
γραφο, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ή ο πρόε
δρος της κοινότητας δεν μεριμνήσουν για να συγκληθεί το 
συμβούλιο έως τις 30 Οκτωβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται 
αυτοδικαίως την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή 
και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισμού.

Άρθρο 1 Γ)5. ·. .
Λογοδοσία Δημάρχου.

1. Έως το τέλ,ος Μαΐου, ο δήμαρχος, σε ιδιαίτερη συνε
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου, εκθέτει με λεπτομέρειες τα 
πεπραγμένα της δημοτικής αρχής και ύ.τι αφορά την οικονο
μική κατάσταση και γενικά τη διοίκηση του δήμου και την 
εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράστου; που έχει 
εγκριθεί. Η έκθεση αυτή διανέμεται σε κάθε δημοτικό σύμ- 
βουλ.ο. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να διατυπώνει παρα
τηρήσεις.

2. Οι δήμοι οφείλουν να ενημερώνουν τους κατοίκους του 
δήμου, με τα πιο κατάλληλα μέσα, σχετικά με το περιεχό
μενο της λογοδοσίας.

Άρθρο 161.
Έντοκη κατάθεση εσόδων των δήμων και κοινοτήτων.

1. Εςόεΐν η siαχείρηρη των εσόδων ενός δήμου ή μιας κοινό
τητα; έχε: ανατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί
ων. το χρηματικό υπό/.οιπο. του απομένει στα δημόσια ταμεία 
στο τέλ.ος κάθε έτους, κατατίθεται εντόκους στο ταμείο αυτό. 
Το επιτόκιο μπορεί να είναι κατώτερο από το επιτόκιο τουν 
δανείων που χορηγεί το Ταμείο Παρακαταθηκουν και Δα- 
νείουν κατά μία μονάδα το πολ.ύ. Το προϊόν του τόκου εμφανί
ζεται σε ιδιαίτερο λ.ογαριασμό του Ταμείου Π αρακχτχΟηκών 
και Δανείουν. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατχ- 
νέμεται σε δήμους και κοινότητες το 60 % από αυτό, για την 
εκτέλεση έργουν υδρεύσεοος, οδοποιίας, ηλ.εκτροφωτισμού 
και αποχετεύσεους, και το υπόλοιπο για την κάλ.υψη επιτα
κτικών αναγκών τους.

Άρθρο 168.
Δαπάνες για τη συναρμολ.όγηση. c .. ...,

1. Οι διατάξεις, που επιβάλλουν την παράσταση δικηγόρων 
κατά τη σύνταξη δανειστικών συμβολ.αιογραφικών εγγρά
φων, δεν εφαρμόζονται για τους δήμους και τις κοινότητες.

θ', συμβάσεις για τη συνομολ.όγηση δανείων προς δήμους 
και κοινότητες δεν επιβαρύνονται με τέλ.η και δίκαιοιματα 
υπέρ τρίτων. - τ
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2. Στις συμβάσεις, -ου γίνονται με συμβολαιογραφικά 
έγγραφα και αφορούν τη συνομολόγηση δανείων ε:ι μέρους 
δήμων και κοινοτήτων, τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα 
μειώνονται στο έ\ α δεύτερο και δεν μπορούν πάντως να υπερ- 
βούν το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) δραχμών. Τα κάθε 
είδους δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων, 
για την εγγραφή υποθήκης, προσημειώνεις ή κατασ/έσεως, 
σε βάρος των δήμων και κοινοτήτων, μειώνονται στο ένα 
δεύτερο και δεν μπορούν πάντως να υπερβούν το ποσό των 
τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών.

3. Εγγυήσεις του δημοσίου για τη σύναψη δανείων παρέ
χονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του νομάρχη. Η εγγύηση 
μπορεί να παρέχεται με όρους που αφορούν τη χρονική διάρ
κεια, τις προϋποθέσεις για την παροχή και εξόφληση του 
δανείου και τις ασφάλειες που πρέπει ενδεχομένως να παρά
σχει ο δήμος ή η κοινότητα που δανείζεται, ανάμεσα στους 
οποίους περιλαμβάνεται και η εκχώρηση πόρων.

Άρθρο 176.
Δωρεές ακινήτων.

1. Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων επιτρέ- 
τονται, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου, π< υ λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθμού των μελών του, γ·ια την κατασκευή δημό
σιων διδακτηρίων, την κάλυψη αναγ-κών αναδασμού ή την εκ
πλήρωση άλλου σπουδαίου κοινωφελούς σκοπού, που συν
δέεται αποκλειστικά και μόνο με την προαγωγή των τοπικών 
συμφερόντων και την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της 
περιοχής.

2. Αν η χρήση των ακινήτων, που έχουν δωρηθεί, μετα- 
δληθεί ή ο σκοπός της δωρεάς δεν εκπληρωθεί μέσα στην 
προθεσμία που έχει οριστεί, η σύμβαση της δωρεάς λύεται, 
ιαι η κυριότητα των ακινήτων επανέρχεται αυτοδικαίως στο 
>ήμο ή στην κοινότητα. Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή 
ιοινοτικού συμβουλίου καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγ·ρα- 
οών.

Άρθρο 178.
Εκποίηση ακινήτων.

1. Η εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων επιτρέ- 
εται μόνο για προφανή ωφέλεια του δήμου ή της κοινότητας, 
.ε απόφαση του δημοτικού η κοινοτικού συμβουλίου, που 
αμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αρι- 
μού των μελών του και εγκρίνεται από τον νομάρχη. Η προ- 
ανής ωφέλεια βεβαιώνεται με την ίδια απόφαση.
2. Ο δήμος ή η κοινότητα διαθέτουν το προϊόν της εκποιή- 

εως αποκλειστικά και μόνο γτα την εκπλήρωση του σκοπού, 
ια τον οποίο εγινε η εκποίηση. Αν τυχόν απομένει υπόλοιπο, 
ιατίθεται για την εκτέλεση έργων. Αποκλείεται η διάθεση 
ου υπολοίπου αυτού για την κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών.

3. Η εκποίηση γίνεται με δημοπρασία, και η πράξη κατα- 
υρώσεως εγ-κρίνεται από τον νομάρχη.
4. Κάθε παράβαση της διαδικασίας που προβλέπεται σε 

ούτο το άρθρο, συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα της εκποιή- 
εως. Καμμία αξίωση δεν δημιουργ-είται κατά του δήμου ή 
ης κοινότητας από την ακυρότητα αυτή.

Άρθρο 1S3.
Εκμίσθωση ακινήτων των δήμων και των κοινοτήτων.
1. Η εκμίσθωση ακινήτων των δήμων και των κοινοτήτων 

νεται με δημοπρασία, και η πράξη κατακυρώσεως ε-ηκρί- 
ται από τον νομάρχη. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέ- 
σμα, επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν 
:ρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας 
ιμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό ή 
,ινοτικύ συμβούλιο.
2. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί, με απόφασή 
υ, να εκμισθώνει, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα

που δεν υπερβαίνει'τους τρεις μήν—. θέατρα και-κινηματο
θέατρα ή άλλους χώρους, για επιστημονικούς και καλλιτεχνι
κούς σκοπούς, αφού το συμβούλιο εκτιμήσει τη στάθμη και 
την ποιότητα της εκδηλώσειυς. .

Άρθρο ISO.
Κινητά πράγ·ματα των δήμων και Κοινοτήτων.

1. Η εκποίηση κινητών πραγμάτων των δήμων και των 
κοινοτήτων επιτρέπεται ύστερα από απόφαση του δημοτικού 
ή κοινοτικού συμβουλίου και ενεργείται με δημοπρασία. Όταν 
πρόκειται για πράγ'ματα που έχουν αξία έως εκατό χιλιάδων
(100.000) δραχμών για τους δήμους και εξήντα χιλιάδων
(60.000) δραχμών για τις κοινότητες, μπορεί, εξαιρετικά, 
με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού 
συμβουλίου, να γίνεται πρόχειρη δημοπρασία.

2. Η εκμίσθωση κινητών πραγμάτων των δήμων και των 
κοινοτήτων γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν 
φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας 
συμφοονία, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή του κοινο
τικού συμβουλίου. Η εκμίσθωση κινητών πραγ'μάτων, για 
χρονικό διάστημα έως τριούν το πολύ μηνών, γίνεται με απ’ 
ευθείας συμφωνία, ύστερα από απόφαση του δημάρχου ή του 
προέδρου της κοινότητας.

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμό
ζονται αναλόγως και στη μίσθωση κινητών πραγμάτων φκ 
μέρους των δήμων και κοινοτήτων.

4. Σε περιπτώσεις όπου συγκύριοι κινητών πραγμάτονν
είναι περισσότεροι δήμοι ή κοινότητες, για τη διοίκηση, την 
ε:«μετάλλευση και την εκποίηση τους εφαρμόζονται αναλόγως 
οι διατάξεις του προηγουμένου άρθρου, εκτός από αυτές που 
αφορούν την έγκριση. τ· ■ . - · ’

5. Αντικείμενα που δεν έχουν καμμία αξία κ.αταστρέφονται 
με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που 
εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής, η οποία αποτελεί- 
ται από δύο συμβούλους και ένα τεχνικό υπάλληλο του δή
μου. Αν δεν υπάρχει τεχνική υπηρεσία στο δήμο, καθώς και 
αν πρόκειται για κοινότητα, τον τεχνικό υπάλληλο ορίζει ο 
νομάρχης. Για την καταστροφή, η επιτροπή συντάσσει 
πρωτόκολλο.

Άρθρο 192.
Επιχορηγήσεις και βοηθήματα.

1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 
παρέχονται χρηματικές επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, που εδρεύουν στην περιφέρεια του δήμου 
ή της κοινότητας και αναπτύσσουν δραστηριότητες που 
εξυπηρετούν άμεσα τους κατοίκους της περιοχής, μόνον 
εφόσον η οικονομική κατάσταση του δήμου ή της κοινότη
τα ς το επιτρέπει.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αιτ.μετούπιση 
έκτακτης και σοβαρής ανάγκης, επιτρέπεται να χορηγού
νται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους είδη διαβιώ- 
σεως ή περιθάλψεως, με απόφαση του δημοτικού ή κοινο
τικού συμβουλίου. .Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να 
χορηγ-ούνται χρηματικά βοηθήματα- στην περίπτωση αυτή, 
η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου πρέ
πει να εγκρίνεται από τον νομάρχη.

Άρθρο 196.
Εκτέλεση έργων, προμηθειών και εργ'ασιών.

1. Γα δημοτικά και κοινοτικά έργα, οι προμήθειες, οι 
εργασίες ή οι μεταφορές εκτελούντκι με σύμβαση, που 
συνάπτεται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινο
τικού συμβουλίου, με διαγωνισμό, σύμφωνα με όσα ορί
ζουν ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις. Η κατακύρωση του 
διαγωνισμού εγκρίνεται από τον νομάρχη, εφόσον η αξία 
του αντικειμένου του διαγωνισμού υπερβαίνει τα δέκα 
εκατομμύρια (lO.UOO.O00) δραχμές. Επίσης εγ'κρί.οντχι χπύ 
τον νομάρχη οι αποφάσεις των αρμοδίων οργ'άνων του δή-
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μού-'ή - τής- κοινότητα?. που αφορούν αυγκριτικούς πίνακες 
και πρω: ό-ίολλα για τον κανονισμό νέων τιμών μονάδας, 
εφόσον η συμβατική δαπάνη αυξάνεται κατά είκοσι πέντε 
τοις εκατό (23 υ,,) και πάντως πάνω από πεντακόσιες χι
λιάδες (500.000) δραχμές.

2. Επιτρέπεται, εξαιρετικά, ύστερα από απόφαση του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, να συναφΟούν τέτοιες 
συμβάσεις χωρίς διαγωνισμό. με απευθείας ανάθεση, ή 
να εκτελεστού-/ απευθείας, από το δήμο ή την κοινότητα, 
στις ακόλουθες περιπτώσεις :α) για έργα ή πράγματα, των 
οποίων υπάρχει αποκλειστικότητα κατασκευής, προμήθειας ή 
εισαγωγής, β) για πράγματα που είναι διατιμημένα. εφό
σον κρίνετχι ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερη 
τιμή με το διαγωνισμό, γ) για έργα καλλιτεχνικά, που 
έχουν αξία όχι μεγαλύτερη από διακόσιες χιλιάδες (200.000) 
δραχμές, δ) αν ο διαγωνισμός έγινε δυο φορές, και είτε 
δεν έφερε αποτέλεσμα είτε οι προσφορές που έγτ αν κρί- 
Οηκαν ασύμφορες.

Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να γίνει η ανάθεση 
και σε εμπειροτέχνη, ύστερα από γνωμοδότηση του προϊ
σταμένου της τεχνική; υπηρεσίας του δήμου ή της κοινό
τητας, και αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία, της τεχνικής 
υπηρεσίας δήμων και κοινοτήτων της νομαρχίας, αλλά μό
νον εφόσον η αξία των -εργασιών π-ου-δημοπρατούντατ εί
ναι κατώτερη από το ένα εκατομμύριο (1.00).000) δρα
χμές, ε) αν υπάρχει ανάγκη κατεπείγουσα, που είναι απο
δεδειγμένη και προέρχεται από απρόοπτες περιστάσεις, στ) 
αν ο δήμος ή η κοινότητα διαθέτει ή μπορεί να μισθώσει 
από το δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
ανάλογο τεχνικό εξοπλισμό, ζ)αν πρόκειται για εργασίες 
που γίνονται δοκιμαστικά και έχουν αξία όχι μεγαλύτερη 
από διακόσιες χιλιάδες (200.000) δρχ. Στις συμβάσεις που 
γίνονται για την εκτέλεση των έργων των περιπτώ
σεων, αλ δ' και ε', πρέπει .να περιλαμβάνεται το ποσοστό 
γενικών εξόδων, που έχει τυχόν συμφωνηθεί, και το όφελος 
του εργολάβου.

3. Με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβου
λίου αιτιολογείται ειδικά η απευθείας ανάθεση ή η απευθεί
ας εκτέλεση και καθορίζονται οι όροι της σχετικής συμβά- 
σεως. Εφόσον πρόκειται για έργο που η δαπάνη του έχει 
προϋπολογιστεί σε ποσό μεγαλύτερο από πέντε εκατομ
μύρια (5.000.000) δραχμές, απαιτείται και γνωμοδότηση 
του περιφερειακού συμβουλίου δημοσίων έργων του νομού.

4. Στις δημοπρασίες για την εκτέλεση δημοτικών και 
κοινοτικών έργων, που η δαπά'/η τους έχει προϋπολογι
στεί σε ποσό έως ενός εκατομμυρίου (1.030.000) 
δραχμών, μπορεί να μετέχουν και εμπειροτέχνες. Για τα 
ηλ,εκτρομηχανολογικά έργα εφαρμόζονται οι σχετικέ; ειδικές 
διατάξεις.

3. Ο δήμος ή η κοινότητα μπορεί, σύμφωνα με τον 
προϋπο/.ογισμό του έργου, με όρο που αναγράφεται στη 
διακήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, να προμηθευθεί 
χωριστά τα αναγκαία υλ.ικά, είτε με διαγωνισμό είτε α
πευθείας. κατά τις διακρίσεις τούτου του άρθρου, και να 
μεταςερει ή να χρησιμοποιήσει μηχανήματα που είναι αναγ
καία για την εκτέλεση του έργου ή να εκτελ.έσει απευθείας 
ορισμένες εργασίες. , .

Άρθρο 108.
Περιορισμοί και όροι για την εκτέλεση έργων
και εργασιών και την διενέργεια προμηθειών.

1. Στις περιπτώσεις του προηγουμένου άρθρου δεν επι
τρέπεται η εκτέλεση των έργων, των προμηθειοιν και των 
εργασιών να είναι ποιοτικά κατώτερη ή δαπανηρότερη από 
την αξία που προβλέπουν οι όροι της σχετικής μελ.έτης. Με 
την επιφύλαξη της διατάςεως της παραγρ. 3 του προηγού
μενου άρθρου καθώς και των περιπτώσεων αναθεωρήσεω; 
των τιμών, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, αν διαπιστωθεί 
επιπλ.έον διαφορά της αξίας, η διαφορά αυτή καταλογίζεται, 
με απόφαση του νομάρχη, εις βάρος του δημάρχου ή προέ
δρου κοινότητας που εκτέλ,εσε το έργο ή την εργασία

ή έκανε την προμήύεια κα-όως και του συνυπεύ-ίυνου. μηχανι
κού που είχε την επίόλεψη.

4. Οι μελάτες των τεχνικών έργων καταρτίζονται από 
την τεχνική υπηρεσία του δήμου ή τη; κοινότητας, και 
όπου δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία, από την τεχνική υπη
ρεσία δήμιον και κοινοτήτων τη: νομαρχίας. Οι μελέτες 
που έχουν αξία ανώτερη από είκοσι εκατομμύρια δρα
χμές (20.000.093). θεωρούνται από την 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

τεχνική υπηρεσία

Άρύρο 199.

Επίλυση διαφορών.
1. Οι διαφωνίες ανάμεσα σ ένα δήμο ή μια κοινότητα

και στον εργολ,άβο δημοτικών ή κοινοτικών έργων, εργα
σιών, μεταφορών ή προμηθειών πραγμάτων που είναι χρή
σιμα γιχ την εκτέλεση έργων, λύνονται με αιτιολογημένη 
απόφαση του νομάρχη, στην περιφέρεια του οποίου υπά
γεται ο δ ήχος ή η κοινότητα, ύστερα από γνώμη του τμή
ματος του περιφερειακού συμβουλ,ίου δημοσίων έργων του 
νομού. Οι προθεσμίες γιχ τη διατύπωση της γνώμης και 
την έκδοση της αποφάσεως του νομάρχη καθώς και οι συ
νέπειες της παρελεύσεως των προθεσμιών καθορίζονται 
με διάταγμα. -----’......—----- -------

2. Κατά της αποφάσεως του νομάρχη επιτρέπεται προ
σφυγή στον Υπουργό Εσωτερικών, μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο μηνών αφότου η προσβαλλόμενη απόφαση 
κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο. Ο Υπουργός Εσωτερι
κών, μέσα σε τρεις μήνες αφότου έλαβε την προσφυγή, 
εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, με την οποία κρίνει την 
υπόθεση από άποψη νονιμότητας και ουσίας ύστερα από 
γνώμη του συμβουλ,ίου δημοτικών και κοινοτικών έργων.

3. Αν ο Υπουργός Εσωτερικών, δεν εκδώσει την απόφα
ση μέσα . στην προαναφερόμενη προθεσμία ή κάποιος 
από τους ενδιαφερομένους δεν αποδεχθεί την απόφαση του 
Υπουργού, αρμόδιο όργανο για τη λύση της διαφοράς 
που δημιουργείται είναι το Εφετείο, στην περιφέρεια του 
οποίου εκτελ,ούνται τα έργα. Το Ερετείο δικάζει σε πρώτο 
και τελευταίο βαθμό, ύστερα από προσφυγή, που ασκεί
ται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών, αφό
του κοινοποιήθηκε η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
ή πέρασε η προθεσμία για την έκδοση τη; αποφάσεως αυ- /της.

4. Πριν υποβληθεί η διαφορά στο Εφετείο, πρέπει να 
έχει εξαντληθεί η διοικητική διαδικασία που προβλέπουν οι 
παραγρ. 1 και 2 τούτου του άρθρου, αλλιώς η προσφυγή 
είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 201.
Γενικές διατάξεις.

Με διατάγματα θα καθοριστούν ειδικότερα τα θέματα 
τα σχετικά με Γ α) την κατάρτιση των μελετών, β) την 
έγκριση των μελετών έργων, προμηθειών, εργασιών ή μετα
φορών από τα αρμόδια όργανα των δήμων και κοινοτή
των. γ) τους όρους της συμμετοχής, τις διακηρύξεις και 
τις δημοσιεύσεις, δ) τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και 
την έγκριση των αποτελ,εσμάτων τους, εφόσον η έγκριση 
προβλ-έπεται από τις διατάξεις του Κώδικα, ε) τη σύντα
ξη των συμβάσεων, στ) τον έλ,εγχο και την παρακολούθη
ση της εκτελέσεως τους, ζ) τους συγκριτικούς πίνακες και 
τα πρωτόκολλα μανονισμού των νέων τιμών μονάδας, η) 
την παρχλ.αβή των έργων και των προμηθειών, θ) τη δια
δικασία της διοικητικής και δικαστικής επιλύσεως των δκ- 
φορών που δημιουργούνται, ι) την αστυνόμευση των έργων 
και ιχ) κάθε λ.επτομ.έρεια σχετική με τις διατάξεις του κε
φαλαίου. I ’

Άρθρο 204.
Λοιπές επεμβάσεις στην ιδιοκτησία.

1. Οι κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων κτημάτων οφείλ.ουν να
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/έχονται τη διενέργεια δοκιμαστικών εκσκαφών μέσα στα 
τήματά τους, από το δήμο ή την κοινότητα, για την 
/εύρεση υδάτων, την καλλιέργεια υφισταμένων πηγών ή 
ην τοποθέτηση σωλήνων υδρεύσεως, αρδεύσεως και απο- 
ετεύσεως. Η μετατόπιση των σωλήνων υδρεύσεως, αρ- 
ιύσεως και αποχετεύσεως που τοποθετούνται, γίνεται, 
ττερα από αίτηση του κυρίου ή του κατόχου του ακινήτου, 
ε απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Στην 
ερίπτώση αυτή, η σχετική δαπάνη επιβαρύνει το δήμο 
την κοινότητα. Επίσης οι κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων 

ττ.μάτων ορείλουν να ανέχονται την τοποθέτηση ενοεικτικων 
ινακίίων για την κυκλοφορία και την ονοματοθεσία οοών και 
λατειών, καθώς και τη στήριξη φωτιστικών σημάτων.
2. Αν προκύψει ζημία από τις ενέργειες αυτές, το ποσό 

ης οφειλόμενης αποζημιώσεως ορίζεται με πρωτόκολλο, 
ου συντάσσεται από τον διευθυντή των Τεχνικών 3 πηρε- 
,ών της Νομαρχίας και η αποζημίωση που καθορίζεται 
τιτάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162.

Άρθρο 205.
Σύσταση κοαι νομική φύση.

1. Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συνιστούν 
κές τους επιχειρήσεις ή να μετέχουν σε επιχειρήσεις 
ου συνιστούν μαζί με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσθι
α ή σε επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν : α) για την εκτέλε- 
η έργων που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού 
αθώς και για οικονομική εκμετάλλευση των έργων 
υτών β) για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρε- 
ών που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση το υ κοινού γ) για την 
'άπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγμα- 
/ποίηση εσόδων.
2. Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή κοινότητες ή δήμοι και 

ΰΐνότητες μπορούν να συνιστούν κοινές δημοτικές ή ποι
ητικές επιχειρήσεις και να συμμετέχουν σε υφιστάμενες 
χαοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις.
3. Η σύσταση δημοτικής ή κοινοτικής επιχειρήσεως ή 
συμμετοχή σε τέτοια επιχείρηση αποφασίζεται σύμφω-

ι με πλήρη οικονομεχνική μελέτη, με την απόλυτη πλειο- 
',φία τουν μελών του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 
'.ι εκδίδεται σχετικό διάταγμα.
4. Με την απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού 
μβουλίου, που αφορά τη σύσταση δημοτικών ή κοινοτι- 
υν επιχειρήσεων , ορίζονται ο σκοπός και η έδρα της επι- 
ιρήσεως, οι λόγοι που δικαιολογούν τη σύστασή της, οι 
σικοί κανόνες για την οργάνωση, λειτουργία και διαχεί- 
τη, τα περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται γι αυτήν, 
τροπος με τον οποίο θα γίνει η εκμετάλλευση του έργου 
η παραγωγή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών 
ιι τα έσοδα που θα προκόψουν καθώς και κάθε αναγκαία 
πτομέρεια.
5. Οι προαναφερόμενες δημοτικές ή κοινοτικές επιχει
ρείς αποτελούν ιδιαίτερα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι- 
ιου και οιέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικο- 
μιας, εφοσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.
6. Η συμμετοχή σε επιχείρηση, που δεν είναι δημοτική 
κοινοτική, γίνεται επίσης σύμφωνα με πλήρη οικονομο- 
χν.κη μελέτη, με απόφαση των δημοτικών ή κοινοτικοί'/ 
μβουλίων. που ψηφίζεται με την πλειοψηφία της παρ. 3. 
ε την ίδια απόφαση καθορίζονται οι λόγοι και το ποσοστό 
ς συμμετοχής, τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται 
εκπροσώπηση του δήμου ή της κοινότητας στη διοίκηση 
ς επιχειρήσεως και όλοι οι όροι της συμμετοχής. Οι επι- 
ιρησεις αυτής της παραγράφου λειτουργούν μόνο με τη 
?φή ~ης ανώνυμης εταιρείας.

Άρθρο 206.
Διοίκηση.

1. Οι δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις διοικούνται 
ο επιτροπή, που αποτελείται από τον δήμαρχο ή τον

πρόεδρο της κοινότητας ως πρόεδρο, και τέσσαρα έως δέ
κα μέλη, που προέρχονται σε ίσο αριθμό από δημοτικούς 
ή κοινοτικούς συμβούλους και κατοίκους του δήμου ή της 
κοινότητας που έχουν πείρα ή γ/ώσεις σχετικές με το αντι
κείμενο της επιχειρήσεως. Τα μέλη της επιτροπής ορίζο
νται μαζί με τους αναπληρωματικούς τους από το 
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

Η θητεία της επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του δημοτι
κού ή κοινοτικού συμβουλίου και λήγει με την εγκατά
σταση των νέων μελών. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβού
λιο οφείλει να ορίσει νέα μέλη της επιτροπής, μέσα σε 
τρεις μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών 
και κοινοτικών αρχών. Αν παραλείψει να τα ορίσει, τα μέλη 
ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας. 
Τα μέλη ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοι
νότητας. Τα μέλη της επιτροπής μπορούν ν’ αντικαταστα- 
Οούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση 
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται 
με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, για 
αποχρώντα λόγο, σχετικό με τη λειτουργία της επιχειρή- 
σεως.

2. Τα μέλη της επιτροπής δεν μπορεί να είναι μεταξύ 
τους συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας έως και τρίτου 
βαθμού, ούτε να είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι 
ή προμηθευτές της επιχειρήσεως μέλη του διοικητικού συμ
βουλίου ή υπάλληλοι ομοειδούς επιχειρήσεως.

3. Η επιτροπή εκλέγει ανάμεσα στα μέλη της αντιπρό
εδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος.

4. Ο δήμαρχος μπορεί ν’ αναθέσει σ’ ένα αντιδήμαρχο, 
ττ;/. άτ/.ττη των αα-5ην.όντων του ως προέδρου, για χρονικό 
διάστημα όχι μικρότερο από ένα έτος.

5. Οι διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 80 εφαρμό
ζονται και σ’ αυτήν την περίπτωση.

6. Στον πρόεδρο της επιτροπής μπορούν να καταβάλ
λονται, για υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, έξοδα 
παραστάσεως, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού 
ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από πρόταση της διοι- 
κούσης επιτροπής της επιχειρήσεως. Στα μέλη της επι
τροπής μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, για συμμε
τοχή τους στις συνεδριάσεις της, κατά την ίδια διαδικασία.

Άρθρο 207.
Αρμοδιότητες της επιτροπής και του προέδρου.

1. Η επιτροπή εκτός από τις περιπτώσεις για τις 
οποίες, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλ.ιο είναι αρμόδιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα, ή έχει επιφυλάξει στον 
εαυτό του την αρμοδιότητα με τη συστατική πράξη, διοι
κεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αρφορούν την επι
χείρηση και ιδίως :α) διορίζει και απολύει το υπαλληλικό 
και εργατοτεχνικό προσωπικό και αποφασίζει για όλ.ες τις 
μεταβολές της υπηρεσιακής του καταστάσεως. β) ψηφίζει 
τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό και καταρτίζει την 
έκθεση πεπραγμένων στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρή- 
σειυς, γ) καθορίζει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
τις τιμές και τους όρους για τη διάθεση των προϊόντων 
της επιχειρήσεως ή για τη χρήση των υπηρεσιοδν της, 
δ) εγκρίνει τις μελέτες έργων και προμηθειών και αποφα
σίζει για τον τρόπο της εκτελέσεώς τους, ε) εγκρίνει την 
αγορά και τη μίσθωση ακινήτων που είναι χρήσιμα στην 
επιχείρηση, στ) εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να ασκεί κάθε 
βοήθημα ή ένδικο μέσο καθώς και όλες τις διοικητικές 
προσφυγές, να επάγει, να αντεπάγει και να δίνει όρκο, 
ζ) γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα που αφορούν την επιχεί
ρηση, εφόσον τα θέματα αυτά ανήκουν στην αποφασιστι
κή αρμοδιότητα του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

2. Η αρμοδιότητα της περιπτώσεως α' της προηγούμε
νης παραγράφου μπορεί να μεταβιβασθεί ολόκληρη ή εν 
μέρει, με απόφαση της επιτροπής, στον πρόεδρο της ή
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•770'/ διευθυντή της επιχειρήσεως που τυχόν προβλέπετε;, 
χ-ό τον κανονισμό, ή σε ανώτατο υπάλληλό της.

3. Όλες τ.ς αποφάσεις της η επιτροπή τις στέλνει χω- 
;ίς καθυστέρηση στο δήμο ή στην κοινότητα, στον οποίο 
ανάκει η επιχείρηση που συμμετέχει στην επιχείρηση.

4. Ο πρόεδρος της επιτροπής εκπροσωπεί την επιχείρη- 
ση δτκαστ.κώς και εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις της.

περιπτώσεις. που είναι επείγουσες κατά την κρίση 
του. ο πρόεδρος ασκεί όλα τα αναγκαία ένδικα βοηθήματα 
ή μέσα καθώς και τις διοικητικής προσφυγές.

Άρθρο 208.
Διαχείριση.

2. Το οικονομικό έτος της διαχειρίσεως των επιχειρή
σεων αντιστοιχεί στο οικονομικό έτος της δημοτικής ή 
κοινοτικής διαχειρίσεως.

3. Το περίσσευμα που προκύπτει από τη διαχείριση, με
τά τη δημιουργία του απαραίτητου αποθεματικού , μπορεί 
να διατεθεί για τη βελτίωση ή την επέκταση των εγκατα
στάσεων της επιχειρήσεως ή για να εκτελεσθούν κοινωφε
λή έργα στο δήμο ή στην κοινότητα, με απόφαση του δημο
τικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Άρθρο 209.
Ταμιακή υπηρεσία και διαχειριστικός έλεγχος.
2. Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος των επιχειρήσεων 

γίνεται από δύο ελεγκτές, που επιλέγονται ανάμεσα σε υπαλ
λήλους τρα πεζών ή δημόσιους υπαλλήλους AT κλάδου 
και διορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο 
στην αρχή κάθε οικονομικού έτους. Με την ίδια απόφαση 
ορίζεται και η αμοιβή τους.

Άρθρο 210.
‘ Εποπτεία των επιχειρήσεων.

1. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εγκρίνει τις απο
φάσεις της επιτροπής τις σχετικές με τα ακόλουθα θέμα
τα: α) την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχειρήσεως, 
β) την εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με 
εμπράγματα δικαιώματα, γ) τη σύναψη δανείων για συ
νολικό ποσό ανώτερο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) 
δραχμές και δ) την επέκταση tojv εγκαταστάσεων της 
επιχειρήσεως.

2. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εγκρίνει τον ισο
λογισμό και την έκθεση πεπραγμένων και μπορεί ν’ αποφα
σίσει την διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού και ταμιακού 
ελέγχου από τα πρόσωπα που ορίζονται κατά την παραγ.
2 του προηγούμενου άρθρου.

3. Οι αποφάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβου
λίου, που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, 
υποβάλλονται στον νομάρχη για έλεγχο.

Άρθρο 211.
Κανονισμοί.

1. Με κανονισμούς, που συντάσσονται από την επιτρο
πή και εκδίδονται με αποφάσεις του δημοτικού ή κοινοτι
κού συμβουλίου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται κάθε φορά τα σχετικά με 
την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείρηση των επι
χειρήσει·.)·,».

2. Με κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ.
1 και εγκρίνονται με απόφαση του νομάρχη και δημοσιεύ
ονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται ο τρό
πος προσλήψεως· και τα προσόντα του προσωπικού της 
επιχειρήσεως, τα θέματα τα σχετικά με την κατάσταση του 
καθώς και το ανώτατο όριο του αριθμού του προσωπικού 
κατά κατηγορίες.

3. Το προσωπικό των επιχειρήσεων συνδέεται με τις 
επιχειρήσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και

έχει την αστική ευθύνη των δημοτικών 
υπαλλήλων.

και κοινοτικών

Άρθρο 213.
Λειτουργία επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν 

περισσότεροι δήμοι ή κοινότητες.
1. Οι επιχειρήσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 203 του Κώδικα, διέπονται από τις 
ακόλουθες ειδικές διατάζεις, ενώ κανά τα λοιπά εφαρμόζο
νται οι γενικές διατάζεις του κεφαλαίου, που αφορά τις 
επιχειρήσεις.

2. Η έδρα της επιχειρήσεως ορίζεται με το ιδρυτικό 
της διάταγμα, σε συνάρτηση με το σκοπό της επιχειρή
σει, )ς.

3. Μέλη της διοικούσες επιτροπής της επιχειρήσεως εί
ναι. εκτός από τον πρόεδρο, δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτή
των, ή δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες των 
δήμιον και των κοινοτήτων που συμμετέχουν, σε ίσο αριθμό. 
Ο αριθμός των μελών αυτών και ο τρόπος που υποδεικνύο
νται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια των δήμων 
και κοινοτήτων που μετέχουν στην επιχείρηση, καθορίζε
ται με τις αποφάσεις που αφορούν τη σύσταση της επι- 
χειρήσεως, χωρίς να είναι αναγκαίο να εκπροσωπείται 
στην επιτροπή κάθε δήμος ή κοινότητα.με_δικό_της.εκπρό
σωπο. Πρόεδρος της επιτροπής είναι το πρόσωπο που 
ορίζει ο δήμος ή η κοινότητα που έχει το μεγαλύτερο 
ποσοστό συμμετοχής. Αντιπρόεδρος εκλέγεται από την επι
τροπή ένα από τα μέλη της.

Άρθρο 214.
Μικρές επιχειρήσεις.

I η διοίκηση μικρών επιχειρήσεων μπορεί ν’ ασκεί το δη
μοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ύστερα από απόφαση του 
που εκγρίνεται από τον νομάρχη. Τα έσοδα και τα έξοδα 
των επιχειρήσεων αυτών καταχωρούνται σε ιδιαίτερα κε
φάλαια και άρθρα του δημοτικού ή κοινοτικού προϋπολο
γισμού.

Άρθρο 217.
1 Ιληθυσμός.

Για την εφαρμογή των διατάζεων του Κώδικα, όπου 
γίνεται λόγος για τον πληθυσμό λαμβάνετε·, υπόψη ο πρα
γματικός πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στους επισήμους 
πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής 
του πληθυσμού που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

. Άρθρο 22Γ».
Φορολογικές απαλλαγές, ατέλειες, προνόμια.

Οι δήμοι και οι κοινότητες, τα δημοτικά και κοινοτικά 
ιδρύματα και τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά 
πρόσωπα, οι σύνδεσμοι δήμων κα· κοινοτήτων, οι απο
κλειστικά αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, η 
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος 
και οι τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων απαλλάσ
σονται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή λιμενικό 
φόρο, άμεσο ή έμμεσο, δασμό, τέλος, χαρτόσημο, δικαστικό 
ένσημο και εισφορά υπέρ οποιουδήποτε ταμείου, εισφορά 
υπέρ της ΕΡΤ. από κρατήσεις από κάθε ταχυδρομικό 
τέλος και από κάθε δικαστικό τέλος στις δίκες τους. Επί
σης έχουν όλες ανεξαιρέτως τις ατέλειες και τα δικαστικά, 
διοικητικά και δικονομικά προνόμια που παρέχονται στο 
δημόσιο. Δεν απαλλάσσονται από τον εισαγωγικό δα
σμό υπέρ του δημοσίου τα επιβατικά αυτοκίνητα που 
εισάγουν οι οργανισμοί αυτοί, τα κχύσιεια και τα λιπχντι- 
κά.

Άρθρο 226. »
Αναπροσαρμογή χρηματικών ορίων και ποσών.

Τα χρηματικά όρια και τα ποσά που ορίζονται στον Κώδικα



•>•7 __

υς&μειωνονίαι με απόφαση του Υπουργού Εσο,ιτερικών, 
ου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Π.Λ. 197/1978.

Άρθρο 3.
Πόροι.

1. Αι κατά νομόν τοπικαί ενώσεις δήμων και κοινοτήτων 
αι η εν ΛΟήναις Κεντρική τοιαύτη διά την αντιμετώπισιν 
ων δαπανών λειτουργίας αυτο'ιν έχουν τους εξής πόρους :

α) Τας εισφοράς των μελών των δήμων και των Κοινοτή- 
ων των πραγματοποιουσών τακτικά έσοδα άνω των εκατόν 
ιλιάδων δραχμών ετησίως, καθοριζομένας δε' αποφάσεως 
ου Υπουργού των Εσωτερικών εις ποσοστόν από 1/4 % 
έχρις 1/2 % επί των. τακτικών αυτών εσόδων του αμέσως 
ροηγουμένου οικονομικού έτους. Επιτρέπεται όπως το 
υσοστόν της εισφοράς των δήμων και κοινοτήτων του 
νωτέρω εδαφίου αυξομειούται εντός των ορίων tcov ορι
σμένων εν τω αυτώ εδαφίω. δι' αποφάσεως του Υπουργού 
σωτερικούν εκδιδομένης εις την αρχήν εκάστου οικονομι
κό έτους. Η εισφορά αύτη εγγράφεται ως υποχρεωτικώς 
ς τους προϋπολογισμούς των οικείων οργανισμών. Εκ 
ιυ κατά τα ανωτέρω οριζομένου ποσοστού 70 % μεν εισά- 
;ται απ'-ευθείας υπό των οικείων ταμιών εις ειδικόν λο- 
/.ριασμόν, τηρουμένων εις το παρά τω δημοσίω ταμείεο της 
φας του νομού γραφείον του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
χνείων υπό τον τίτλον «έσοδα τοπικής ενώσεως» και απο- 
λεί περιουσίαν και έσοδον αυτοτελούς διχχειρίσεως της 
.πικής ενώσεως, το έτερον δε ποσοστόν 30 % αποστέλλεται 
τό των οικείων ταμιών, απ' ευθείας εις το κεντρικόν κα-· 
.στημα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εισα- 
<μενον εις ίδιον παρ' αυτώ λογαριασμόν υπό τον τίτλον 
σόδα Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων της 
λλάδος» και αποτελεί περιουσίαν και έσοδον αυτοτελούς - 
αχειρίσεως αυτής.
β) Τα εκ των συνδρομών του εκδιδομένου υπό της Κεν- 
ικής Ενώσεως δελτίου ή ετέρων παρεμφερών εκδόσεων, 
έρ ταύτης έσοδα.
γ) Τα εκ της πάσης φύσεως δωρεών και εισφορών προ- 
/όμενα έσοδα.

Άρθρο 9.
Κατάστημα - Προσωπικόν τοπικών ενώσεων.

1. Εκάστη τοπική ένωσες στεγάζεται εις το δημαρχιακόν 
τάστημα της έδρας αυτής, εν ελλείψει δε επαρκούς χώρου 
αυτώ εις μισθούμενα δι' αποφάσεως της διοικούσης επι- 
^πής αυτής ίδια γραφεία :
2. Η υπηρεσία εκάστη: τοπικής ενώσεως διεξάγεται υφ'
*ς ή πλειονων υπαλλήλων του Δήμου, ένθα η έδρα ταύτης, 
ζομένων δι' αποφάσεως του δημάρχου και απασχολου- 
/ων παραλλήλως προς τα εις τον δήμον κύρια καθήκοντα 
:ών. Εν αδυναμία διεξαγωγής της υπηρεσίας της τοπικής 
)σεως υπό δημοτικών υπαλλήλων, επιτρέπεται η δι' απο- 
τεως της διοικούσης επιτροπής αυτής πρόσληψις ενός 
οτου. εχοντος τουλάχιστον απολυτήριον γυμνασίου, επί 
σει ιδιωτικού δικαίου και μηνιαία αποζημίιυση ουχί ανω- 
α του βασικού μισθού δημοτικού δημοσίου υπαλλήυου
βαθμώ 7(ο.

>· Ειδικώς διά τας Ί οπικάς Ενώσεις Αττικής και Θεσ- 
ονίκης επιτρέπεται η δι' αποφάσεως της διοικούσης επι
κής αυτών πρόσληψις μέχρι πέντε ιδιωτών εν συνόλου 
7των τουλάχιστον απολυτήριον γυμνασίου (εξαταξίου) 
υκειου νέου τύπου επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου.
. Η διάταςις του άρθρου 13 παρ. 9 του ΙΙροεδρικού Δια- 
ματος 197/1978, ισχύει και διά τας τοπικάς ενώσεις 
(ον και Κοινοτήτων, της αρμοδιότητος του Υπουργού 
οτερικών ασκουμένης υπό του νομάρχου.

Άρθρο 13.
Κατάστημα - Προσωπικόν.

G. Απαγορεύεται η πρόσληψις πάσης φύσεως εκτάκτου 
προσωπικού, επιτρεπόμενης μόνον της προσλήψεως μιας 
καθαρίστριας επί ωρομισθίου κατά τα επί δημοσίων υπερη- 
σιουν ισχύοντα. Επίσης επιτρέπεται η προσλήψεις γλωσσο
μαθούς υπαλλήλου διά μεταφράσεις εργασιών αφορωσών 
εις την τοπικήν α.τοοιοίκτσιν, ;·.’ αποράαεως του οιοικητικού 
T.-Jόονλίου εγκρινομενης υπό του Υπουργού των Εσωτερικών.

5. Νόμος 1089/1980.
Άρθρο 6.

Τέλος διανομής παρεπιδημούντων.
6. Ειδικώς προκειμένου περί ξενοδοχειακών επιχειρή

σεων πάσης λειτουργικής μορφής (ξενοδοχείων, MOTELS, 
BUNGALOWS, ξενώνων και επιπλιομένων διαμερισμάτων) 
και πάσης κατηγορίας, το κατά την παράγραφον 1 εισπρατ- 
τόμενον υπό του εκμισθωτού τέλος συμβεβαιούται υπό του 
αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου μετά του Φ.Κ.Ε. αναγρα
φόμενου διακεκριμένους και συνεισπράττεται υποχρεωτικούς 
υπό του οικείου δημοσίου ταμείου εντός της προθεσμίας απο- 
δόσεως του Φ.Κ.Ε. και συγχρόνως μετ' αυτού. Ο δημόσιος 
ταμίας υποχρεούται να απΰδίδη εις τον δικαιούχον δήμον ή 
κοινότητα το εισπραττόμενον ποσόν εντός του προ'υτου δε
καημέρου του επομένου από της εισπράξεως μηνάς. Ο δικαι
ούχος δήμος ή κοινότης δεν διενεργεί έλεγχον των στοιχείων 
εισπράξεων εκ διαιυκτερεύσεων, αρκούμενος εις τον υπό 
του δημοσίου έλεγχον των στοιχείων εισπράξεως του Φ.Κ. 
Ε. Επί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου 
δηλώσεως ή μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής του 
τέλους επιβάλλεται εις βάρος του υποχρέου υπό της αρμο
δίας οικονομικής εφορίας πρόστιμον ίσον προς το 10% του 
τέλους δι’ έκαστον μήνα καθυστερήσεως μη δυνάμενον να 
υπϊρβή το ισόποσον το > τέλους.

8. Δι' αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών καθο
ρίζεται πάσα αναγκαία λεπτομέρεια διά την εφαρμογήν των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7.
Γέ?.ος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεως, 

εστιατορίων κ.λπ.
1. Το υπό των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. β' 

του Ν. 339/1976, (ος αντικατεστάθησαν υπό των διατάξεων 
του άρθρου 3 του Ν. 65S/1977, προβλεπόμενον τέλος υπέρ 
δήμων και κοινοτήτων υπολογίζεται από της 1ης Ιανουάριου 
1981 επί των ακαθαρίστων εσόδων των εν αυταίς αναεερο- 
μένων επιχειρήσεων.

5. Το τέλος βαρύνει τον πελάτην και αναγράφεται δια
κεκριμένος εις τα εκδιδόμενα. κατά τας κειμένας διατάξεις, 
στοιχεία, εισπράττεται δε υπό του εκδίδοντος τον λογαρι
ασμόν. ο οποίος υποχρεούται να καταβάλη τούτο εις το οικείον 
δημόσιον ή δημοτικόν ταμείον, υπέρ του δικαιούχου δήμου 
ή κοινότητος.

7. Αι διατάξεις των παραγράφων 4.5.7 και 8 του προη
γουμένου άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως και διά το τέλος 
του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 1(3.
Αναπροσαρμογή τελών.

Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, ανα
προσαρμόζονται να κάτωθι υπέρ των δήμων και κοινοτήτων 
τέλη, ως ακολούθως :

3. Τα. υπό των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 1 του 
Α.Ν. 170/1967 «περί βεβαιώσεως παραβάσεων και επιβο
λής ποινών σχετικών με την στάθμευσιν οχημάτων, κυκλο
φορίαν πεζών και οχημάτων ως και άλλων τινών συναφών
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διατάξει>.·/»'. επιβα/λόμενα τέλη σταθΰεύσέως (πάρκομέ
τρων). κυμαινόμενα μεταξύ Η*-.'>ι> δραχμά; ο/ριαίο/ς καθο
ρίζονται κατά περιοχάς >ν αποφάσεως.του δημοτικού ή κοι
νοτικού συμβουλίου. εγκρινο μένης υπό του νομάρχου..

Άρθρο 2<>.
Αρμοδιότητες των Ο.Τ.Λ. επί τη' τη ρήσε cop των διατά

ξεων περί καθαριότητος και σταθμεύσει»; οχημάτων.
!. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα λόγω παρ ανόμου σταθμεύ- 

σεως οχημάτων εις χοίρου: μη εττ'.τρεττομένους ή εις χώρους 
ένθα υπάρχουν μετρηταί χρόνου σταθμεύσεως (παρκόμετρα). 
άνευ καταβολής τιυ καθωρ'.σμένου τέλους, εισττραττόμενα 
υττό των Ταμείων Δικαστικών Εισπράξεων ή άλλων δημο
σίων ταμείων, αποδίδονται εις τον δήμον ή την κοινότητα 
εις την περιφέρειαν του οποίου εβεβαιώθη η παράβασις. Η 
πληρωμή των προστιμούν δύναται να γίνη και απ' ευθείας 
εις το δημοτικόν ή κοινοτικόν ναμείον. ΛποδοΟέννα ποσά εκ 
προστίμων, περί ων αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εις 
δήμους ή κοινότητας δεν αναζητούνται. Τα υπό των διατά
ξεων των άρθρων 104 και 105 του νόμου 614/1077 «περί 
κυρώσεως του Κούδτκος Οδικής Κυκλοφορίας» και του Ν.Δ. 
τος 805/1971 «περί πταισματικών παραβάσεων, βεβαιου- 
μένων παρά των αστυνομικού·/ οργάνων», ως ισχύουν, προ- 
βλεπομένά πρόστιμα επιβάλλονται καΓυπό των οργάνων της 
υπό των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του 
νόμου 1065/1980 «περί κυρώσεως Δημοτικού ή Κοινοτικού 
Κώδικα», προβλεπομένης ειδικής υπηρεσίας του δήμου ή της 
κοινότητας προκειμένου περί παραβάσεων των περί σταθμευ- 
σεως οχημάτων και αθαριότητος διατάξεων.

2. Τα υπό της προηγουμένης παραγράφου οριζόμενα 
εφαρμόζονται αναλόγο:ς και διά τας παραβάσεις των περί 
καθαριότητος διατάξεων.

3. Διά Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει 
του Υπουργού των Εσωτερικών, μετά γνώμην του Διοικητι
κού Συμβουλίου της Κεντρικής Εν ού σε ως Δήμων και Κοι
νοτήτων της Ελλάδος καθορίζονται αι αρμοδιότητες και ο 
τρόπος ασκήσεως αυτών, τα προσόντα, τα καθήκοντα, τα 
δικαιώματα και αι υποχρεώσεις των οργάνων της ειδικής 
υπηρεσίας, περί ης αι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθ
ρου 24 του ανωτέρω νόμου 1065/1980.

Άρθρο 31.
Μεναβίβασις προσκυρωτέων δημοτικών και κοινοτικών 

εκτάσεων.
1. Κοινόχρηστοι δημοτικά! και κοινοτικά! εκτάσεις κα- 

ταστάσαι προσκυρευτέαι συνέπεια τροποποιήσεως του σχε
δίου πόλεως δήμου ή κοινότητας λόγω μειώσεως του εύρους 
των οδών, δύναται να μεταβιβάζονται προς τους δικαιούχους 
παρόδιους επί τη αιτήσει αυτών, υποβαλλομένη εις τον δή
μον ή την κοινότητα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξ (6) 
μηνών από της ισχύος του παρόντος.

2. Το τίμημα των ούτω μεταβιβαζομένων εκτάσεων, ορί
ζεται κατά τετραγωνικόν μέτρον της τρεχούσης αξίας των, 
υπό επιτροπής συγκροτουμένης δι' αποφάσεως του οικείου 
νομάρχου, τη αιτήσει του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλί
ου και αποτελουμένης εκ των α) διευθυντού τεχνικών υπη- 
ρεσιών, β) του προϊσταμένου της ΤΙ'ΔΚ, αν απλή ρ ου μένω ν 
υπό των νομίμων αναπληρωτών των και γ) ενός δημοτικού 
η κοινοτικού συμβούλου, υποδεικνυομένου μετά του αναπλη- 
ρωτού του υπό του οικείου συμβουλίου. Εις την επιτροπήν, 
αποστέλλεται σχεδιάγραμ.μα του προς εκποίησιν χώρου, 
συντασσοαένου υπό τη: τεχνικής υπηεεσίας του δήυ,ου και εν 
ελλείψει της ΤΥΔΚ. ·

Χρέη γραμματέως της επιτροπής ασκεί δημοτικός ή κοι
νοτικός υπάλληλος, οριζόμενος υπό του δημάρχου ή του προ
έδρου της κοινότητας.

Εις τα μέλη και τον γραμματέα της επιτροπής παρέχεται 
αποζημίωση κατά υπόθεσιν, καθοριζόμενη δι' αποφάσεως 
του Υπουργού Εσωτερικών βαρύνουσα τον οικείον δήμον 
ή κοινότητα.

- 3. I Ιερό της μεταβιβάσεως αποφασίζει το δημοτικόν ή 
κοινοτικόν συμβούλιον το δε τίμημα εξοφλείται ει: τέσσαεε: 
ισοπόσου: εξαμηνιαία: δόσει;. τη: πρώτη; καταβαλλόμενη;, 
το βραδύτερο·/ εντός έτους από τη: κοινοποιήσει·/: της αποφά
σεως του οικείου συμβουλίου και τη; επί ταύτης ομοίας του 
νομάρχου εις τον υπόχρεων.

4. Εν μη καταβολή δόσεως τινός. τα τυχόν καταβληθέντα 
εκπίπτουν υπέρ του δήμου η τη; κοινότητας, ο δε δικαιούχο: 
στερείται παντός δικαιώματο; απορρέοντο: εκ των διατά
ξει·/·/ του παρόντος.

6. Β.Δ. 2'. - 9 20.10.1958.
Άρθρο 13.

Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών 
κοινοχρήστων χώρων.

13. Υπό τας προϋποθέσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθ
ρου. άδεια του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας απαι
τείται και διά την χρήσιν κοινοχρήστων χώριυν εν γέ/ει πα
ρά στάσιμων υπαιθρίων μικροπωλητών. Εις την άδειαν η 
οποία κοινοποιείται υπό του δήμου ή κοινότητας εις την οι
κεία·/ αστυνομικήν αρχήν, ορίζεται η θέσις, το είδος χρήσεως, 
ο χρόνο: διάρκειας, το καταβληθεν τέλος και γίνεται εν αυ
τή μνεία πάσης υποδείξει»; εξυπηρετούσης αισθητικώς και 
τουριστικούς την πόλιν. 11 αστυνομική αρχή ελέγχει την 
άνευ αδείας ή καθ' υπέρβασιν της χορηγηθείσης τοιαύτης 
εγκατάστασιν των πάσης φύσεως μικροπωλητών.

Άρθρο 16.
1. Δικαιούχος του τέλους διαφημίσεως είναι ο δήμος ή η 

κοινότης, εις την περιφέρειαν του οποίου γίνεται η διαφη- 
μισις.

ΓΙροκειμέ.ου περί διαφημίσεο/ν της κατηγορίας Γ' 
του προηγουμένου άρθρου, δικαιούχος του τέλους είναι ο 
δήμος ή η κοινότης ένθα η έδρα της επιχειρήσεως του οχή
ματος.

2. Η διαφήμισις ενεργείται μετά προηγουμένην άδειαν 
του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος, κατόπιν αιτήσεως 
του διαφημιζόμενου εις την οποίαν θα προσαρτάται και σχέ
διο·/ της διαφημίσεως.

Προκειμένου περί διαφημίσεων της κατηγορίας Δ' του 
προηγουμένου άρθρου άδεια διαφημίσεως δεν απαιτείται εφ' 
όσον διά την αυτήν διαφήμισιν έχει χορηγηθή εντός του αυ
τού έτους άδεια υπό ετέρου Οργανισμού Τοπικής Λυτοδιοι- 
κήσεως.

3. Το τέλος εις πάσαν περίπτωσιν βαρύνει τον διαφημι
ζόμενο·/ και καταβάλλεται υπ' αυτού εξ ολοκλήρου προ της 
παραδόσεο/ς υπό του δήμου ή της κοινότητος της αδείας 
διενεργείας της διαφημίσεως εις το οικείον δημοτικόν ή κοι
νοτικόν ταμείον, αναγραφομένου επ' αυτής του αριθμού του 
γραμματίου εισπράξεως. Η είσπραξις εις πάσαν περίπτωσι / 
ενεργείται κατόπιν σχετικού σημειώματος του δικαιούχου 
δήμου ή κοινότητος. Ο κύριος νομεύς ή επικαρπωτής του 
χώρου εφ' ου η διαφήμισις καθίσταται αλληλεγγύως υπεύ
θυνο; διά την καταβολήν του τέλους και του κατά τας δια
τάξεις του άρθρου 73 του από 24.9-20.10.19.>8 Β.Δ.'τοε. 
ως ισχύει επιβαλλομένου προστίμου.

4. Επί διαφημίσεων της κατηγορίας Δ' του προηγουμένου 
άεθεου το τέλος χρεούται επί του εκδιδομένου τιμολογίου 
της δαπάνης της διαφημίσεως.

Ει: πεείπτωσιν κατά την οποίαν δεν εκδίδεται τιμολόγιο·/ 
και η διαφήμισις ενεργείται απ' ευθείας υπό του διαφημιζο- 
μένου το τέλος υπολογίζεται επί της δαπάνης διαφημίσεως 
κατά την δήλωσιν του διαφημιζομένου.

Επί συνεχιζομένων διαφημίσεων της ανωτέρω κατηγο
ρία; το τέλος θα υπολογίζεται μόνον επί των νέων όαπάνω/ 
αυτού/ και ουχί επ', των αρχικών τοιούτων.

5. Η δαπάνη διαφημίσεως δεν αναγνωρίζεται ως δαπάνη 
της διαφημιζομένης επιχειρήσεως, προκειμένου προτδιο-
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ρισμού των κερδών χυτή;, των υπαγομένων εις φοιολογίαν 
εισοδήματος, εχν δεν χποδεικνύεται η καταβολή του χνα- 
λογούντος τέλους διά τριπλό τύπου εισπράξεως του οικείου 
δήμου ή κοινότατος».

- ; Άρθρο 82.
Απαλλαγχί.

1. Απχλχσσονται παντός δημοτικού ή κοινοτικού φόρου, 
τέλους και δικαιώματος :

α) Το Ελληνικόν Δημόσιον και οι οργανισμοί τοπικής 
αυτοδιοικήσεις,

β) η περιουσία της Λ.Μ. του Βασι/.έο/ς και της Βασι
λικής Οικογένειας,

γ) οι Ιεροί Ναοί, και
δ) οι δυνάμει συμβάσεων μετά του δημοσίου τυχόντες 

φορολογικών απαλλαγών, εφ' όσον αύται εκυρώθησαν διά 
νόμου και αναφέρεται εν αυταίς ρητώς η απαλλαγή εκ των 
δημοτικών και κοινοτικών φόρων, τελών και δικαιωμάτων.

2. Δεν απαλλάσσονται των υπέρ δήμο/·/ και κοινοτήτων 
ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων, οι ανχφερόμενοι 
εις την περίπτωση δ' του παρόντος και το Ελληνικόν Δη
μόσιον διά το τέλος υδρεύσεως, φωταερίου ή ηλεκτρικής 
ενεργείας. _

3. Απαλλάσσονται των υπέρ~ δήμου ή κοινότητος αντα
ποδοτικών τελών καΟαριότητος και φωτισμού οι ανήκοντες 
εις Αθλητικά Σωματεία ή Φιλάθλους οργανώσεις αγωνιστι
κοί χώροι πάσης φύσεως. εφ' όσον διά την είσοδον εις τού
τους δεν εισπράττεται δικαίωμα (εισιτήριο·/).

Οφειλαί προς δήμους ή κοινότητας διά τέλη καΟαριότητος 
και φωτισμού των κατά την προηγουμένην παράγραφον 
υποχρέων, θεωρούνται παραγεγραμμέναι.

7. Ν.Δ. 582/1968.
Άρθρο 2.

1. Κοιμητήρια ιδρύονται υπό των δήμων και κοινοτήτων 
εντός της διοικητικής περιφερείας αυτών, προτάσει του Μη- 
τροπολιτικού Συμβουλίου, μ.ετά σύμφωνον γνώμην του οι- 
ιείου νομιάτρου. Πάντα τα κοιμητήρια ανήκουν ως προς την 
ιιοίκησιν και διαχείρισιν εις τους δήμους και τας κοινότητας.

2. Εν αδυναμία εξευρέσεως καταλλήλου διά την ίδρυσιν 
ή επέκτασιν κοιμητηρίου χώρου εντός της διοικητικής πε- 
-ιφερείας του οικείου δήμου ή κοινότητος, επιτρέπεται υπέρ 
ιυτού κατά τας οικείας διατάξεις ππαλλοτρίωσιν επιλεγό
μενης, κατά το άρθρον 1 του παρόντος, εκτάσεως κειμένης 
ντός της διοικητικής περιφερείας πλησίον χώρου δήμου ή 
-οινότητος.

3. Απαγορεύεται η ταφή εκτός της περιοχής των κοιμη- 
ηρίων και εις ιδιωτικούς χώρους, εξαιρέσει των Μοναστή - 
ίων και Ησυχαστηρίων.

4. II περιουσία των κοιμητηρίων παραμένει εις την κυ- 
ιότητα των ιδρυσάντων αυτά δήμων και κοινοτήτων.

8. Α.Ν. 170/1967.
Άρθρο 1.

3. Τα τέλτ. σταθμεύσεως, κυμαινόμενα μεταξύ δύο έως 
έκα (2-10) δραχμών ωριαίως. καθορίζονται δι' αποφάσεως 
ου δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου, εγκρινομένης υπό 
ου Νομάρχου, δυναμένου και να μεταρρυθμίζη ταύτην. Τα 
ίλη ταύτα αποτελούν έσοδον του δήμου ή κοινότητος και 
ατίθενται αποκλειστικώς προς βελτίωσιν των κυκλοφο- 
ακών συνθηκιόν της ιδίας πόλεως ή κωμοπολεως.

Άρθρο 2.
1. Ο σταθμεύω·/ όχημα, άνευ καταβολής του αναλογούν- 

jC τέλους, εις χώρους ένθα είναι εγκαταστημένοι μετρηταί 
ρόνου σταθμεύσεως, τιμωρείται διά προστίμου τουλάχιστον 
εντακοσίων (500) μεταλλικών δραχμών ή διά κρατήσεως.

Άρθρο 3.
1. ϋ σταθμεύω·/ όχημα πέραν του κχθωρισμένου χρο

νικού ορίου σταθμεύσεως, τιμωρείται διά κρατήσει»- ή διά 
προστίμου τουλάχιστον πεντακοσ.ίων (5(*<*) μεταλλικών 
δραχμ,ών.

9. Α.Ν. 844.1! 168.
Άρθρο 2.

Αποσβεστική προθεσμία βεβαιώσεως εσόδων.
1. Η βεβχίωσις τιον φόρων, τελών, δικαιωμάτων, ειστο- 

ρών και αντιτίμου προσωπικής εργασίας ενεργείτχι υπό των 
δήμων και κοινοτήτων εντός αποσβεστικής προθεσμίαν πέν
τε ετών από της λήξεως του οικονομικού έτους, εις ό ανά
γονται.

Η διάταξις του προηγουμένου εδαφίου δεν ισχύει εις τας 
περιπτώσεις, καθ' άς είναι άγνωστοι οι υπόχρεοι και κα
θίσταται ως εκ τούτου ανέφικτος η βεβαίωσιε.

10. Ν.Δ. 318/1969.
Άρθρο 4.

4. Εις έκαστον μέλος της ως άνω επιτροπής καταβάλ
λεται αποζημίωσις, μη δυναμένη να υπερβή το ποσόν των 
300 δραχμών, κατ' αποκοπήν οριζομένη δι' αποφάσεως του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εγκρινομένης υπό του 
Νομάρχου, δυναμένου και να μεταρρυθμίζη ταύτην.

Άρθρο 22.
2. Απόσπασμα των βεβαιωτικών καταλόγων κοινοποι

είται επί αποδείξει εις ενα έκαστον των εν αυτώ περιληφθέν- 
το/ν διά τα άνω των δραχμο'/ν τετρακοσίων (400) ποσά. Διά 
τους οφειλέτας ποσού κάτω των τετρακοσίων (400) η κοι- 
νοποίησις των αποσπασμάτων ενεργείτχι κατά τας διατάξεις
του άρθρου 4 του Ν.Δ. 4260/1962.

11. Νόμος 505/1976.
2. Η προθεσμία ασκήσεως της προσφυγής είναι, είκοσιν 

ημερών, από της επομένης της κατ' εφαρμογήν της κειμέ
νης περί δήμων και κοινοτήτων νομοθεσίας επιδύσεως εις 
τον φορολογούμενον της περί βεβαιούσεως του φόρου, τέλους, 
δικαιώματος, εισφοράς αντιτίμου προσωπικής εργασίας ή 
προστίμου, ειδοποιήσεως ή αποφάσεως ή αποσπάσματος 
φύλλου ελέγχου ή άλλου δηλοποιούντος την βεβαίωσιν εγ
γράφου, εφ' όσον το βεβχιωθέν ποσόν δεν υπερβαίνει τας 
χιλίας δραχμάς. Επί βεβαιώσεων ανωτέρου ποσού εφαρμό
ζονται ως προς την επίδοσιν αι οικείαι διατάξεις του Κώδι- 
κος Φορολογικής Δικονομίας.

Εάν ο καθ' ού η πράξις διαμένη εν τη αλλοδαπή ή είναι 
αγνώστου διαμονής και δεν έχη ορίσει αντίκλητον εν τη ημε
δαπή, η προθεσμία της προσφυγής είναι τεσσαράκοντα (40) 
ημερών αρχομένη από της επομένης της επιδύσεως της πρά-

12. Ν.Δ. 31/1968.
Άρθρο 1.

1. Αι διατάξεις των αρθρ. 1 έως και 24 του Α.Ν. 1539/ 
193S «περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων» ως αύται 
ισχύουν εκάστοτε και αι συναφείς προς ο.υτάς υπέρ του Δη
μοσίου διατάξεις, εφαρμόζονται αναλόγως και επί των ορ
γανισμών τοπικής χυτοδιοικήσεως, διά την προστασίαν των 
κτημάτων αυτών. Όπου εν ταις διατάξεις τούτχις αναφέρε- 
ται : α) «Δημόσιον», β) «Διεύθυνσις Δημοσίων Κτημά
των», γ) «Γπουργός ή Υπουργείο·/ Οικονομικών», δ)
« Γνοιμοδοτικόν Συμβούλιο·/ Δημοσίων Κτημάτων», ε) «Οι
κονομικός έφορος ή οικονομικός υπάλληλος» και στ) «Πρό
εδρος του Νομικού Συμβουλίου», νοείται αντιστοίχους : α) 
«οργανισμός τοπικής αυτοδιοικήσεως», β) «οικονομική 
υπηρεσία του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως». 
γ) «Υπουργός ή Υπουργείο·/ Εσωτερικών», δ) «Γνωμοδο-



Τυμβού λιον Λημετικών και Κοινοτικών Κτημάτων··, 
s'· . Διευ-ύυντή: της οικείας Νομαρχίας·.. προχειμένου is
tte:: οογανισαού τοπικής αυτοδιοικήσεως της περιφέρειας 
-r; τέως Διοικήσει·; ς Πρωτευούσης: «Διευ-ύυντής Τοπικής 
.Λυτοδινν.ήτεως τ·;υ Τπουργείου Εσωτερικών» και στί «■.;- 
-,υμος εκπρόσωπος του οικείου οργανισμού τοπικής συτοδιοι- 
•/.ήτεως».

2. To εν nap. 1 του -.2zir.cz άρ·ύρου Γνωαοδοτικόν Συμ
βούλιο·; Δημοτικών y.2ι Κοινοτικών Κτημάτων ιδρύεται διά 
Β. Διατάγματος. εκδιδομένου προτάσε: του Υπουργού Εσω- 
τεσικών κατ' αναλογίαν προς τα ισχύοντα επι τον Γνωμοδο- 
τικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων. ·ύα εδρεύει :ε παρά 
τω Υπουργείο; Εσωτερικών. Μέχρι της ιδρύσεως τούτον τας 
αρμοδιότητας αυτού ασκεί το Γνωμοδ’οτικόν Συμβούλιον Δη
μοσίων Κτηαάτων.

13. Νόμος 4169/1961.

ΆρΑρο Π).
7. II κατά το -oreά; άρ·ύρον εισφορά αποτελεί έσοδον τα 

2/3 υπέρ τον Ο.Γ.Α. και κατά το υπόλοιπον 1/3 υπέρ των 
δήμων και κοινοτήτων.

Επί τη βάσει της εις περιφέρειαν εκά;τρυ_ δήμου ή κοινό
τητες αποδόσεως της κατά το παρόν άρ-ύρον εισφοράς διά 

>.οινών αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονο
μικών, κατανεύονται εις τονς δικαιούχους Δήμους και Κοι
νότητας τα υπέρ αυτών εισπρ αττόμενα ποσά, ων αποτελούν 
τακτικά έσοδα. ... ;·. · : ; . .'τ:τ <.··.·; ·τ · ;:ύ
... ·. .... , 14. Νόμος. 73 !/197δ......... -..·

■ :'Αρ3ρο 4.'· :1·“α>.;. u . —

, · ··.·■· nr: Ασφαλιστική εισφορά.-.τ τ-;~ ;

... 1. Από 1ης Ιανουάριον 1978 η κατά το άρ-ύρον 10 του Ν. 
416ο'/1961 ως τούτο ισχύει, εισφορά /υπέρ Ο.Γ.Α.', Δήμων 
και Κοινοτήτων ορίζεται ως ακολούθως: .

. ,,-α) Εις 1.70% επί της αξίας τον γάλακτος αγελάδος, των 
νωπών ιχ-ύύων και λοιπών υδροβίων ζώων, των ριζών ερείκης, 
της ρητίνης κα: των πτηνοτροφικών εν γενε: προιόντων και 
,των εκ τούτων υποπροϊόντων.. ·,. . _ ..... /. .

■ $) Εις 2,50% επί της αξίας των σπόρων των πωλουμέ- 
νων υπό σποροπαραγωγών συμβεβλημένων μετά του Δημο
σίου ή εντολοδόχων αυτού ή ελεγχόμενων υπό τούτου.

γ) Εις 3,40% επί της αξίας των κτηνοτροφικών εν γένει 
προϊόντων και των εκ τούτων υποπροϊόντων, πλην γάλακτος 
αγελάίος. : - ~ ·' 7 τ· : τ : · η.η-.τ!

■ο) Εις 5% επί της’αξίας των λοιπών ri παραγρ'. 1: τού 
άρ-ύρου 10 του Ν". 4169/1961 ως τούτο ισχύει, διαλαμβανό
μενων προϊόντων κα: των εκ τούτων υποπροϊόντων. ~· - r

2. Η κατά την προηγούμενη·; παράγραφον εισφορά αποτελεί 
έσοδον κατά τα 4/5 υπέρ του Ο.Γ.Α. κα: κατά το υπόλοιπο·; 
1/5 υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων.

ΐ5. Ν.Δ 309/1974. :

Τ;.·//;' ν; -Αρ-ίρο ι/' ’’ 'r · ·Λ ■·■·■/

3. Το, κατά τη; εκκα-ύάρισιν του εφ' εκάστης εντολής χο· 
,ρηγήσεως εφοδίων υδρεύσεως εις τους δικαιούχους οργανι
σμούς τοπικής αυτοίιοικήσεως επί μέρους λογαριασμού, πα- 
,οαμένον τυχόν υπόλοιπον, υπέρ του λογαριασμού του οικείου 
•δήμου ή της κοινότητος, μέχρι του. ποσού των ίιακοσίων 
(200) δραχμών, δεν επιστρέφοντα·..

. ‘ Άρ-ύρο 5.· ,.'.υτ . ■ !
> ~ Γπηρεσιακόν συμβούλιον παρ’ έκαστη νομαρχία."

1. 11 αρ’ εκά:τη νομαρχία ή-διαμερίσματι συνιστάται υπη
ρεσιακόν συμβούλιο·; συγκροτούμενο·; 2αποφάσεως του νο
μάρχου και αποτελούμενα;ί _ “"■" _ -'V* " \ '

α) εκ του ϊιευύυντού εσωτερικό;·; της' νομαρχίας ή' τόυ'νο

μίμου αναπλ.ηροντού αυτού, επι πλειονων δε διε'υ-ύνυντών εκ το: 
αρμοδίου επί -ύεμάτων τυπικής αυτό:ιοικήσεως ή του νομί 
μου αναπληρωτού χυτού, ως προέδρου,

p i εκ του τμηυατάρχου τοπικής χυτοί ιοικήσεως της διευ 
λύνσεως εσωτερικών της νομαρχίας,

γ) εξ ενός δημοτικού συμβούλου του δήμου της έδρας το. 
νομού, και

δ) εκ δύο μονίμων δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλω· 
επί βα-υμώ 7ω του/.άχιστον του κλάδου ΑΤΙ και ελλείψε 
τοιούτων εξ υπαλλήλ,ων του κλάδου API 3 του χυτού του 
λάχιστον ίχ3αού. εν ελλείψει δε και τούτων εξ υπαλλήλω; 
του κλάδου ΜΕ επι ίαύμω 7ω τουλάχιστον. Τπαρχόντω 
υπαλλήλων χνωτέρου £α3μού δεν δύνσται νχ ορισ-3ή κατώ

2. Οι δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ορίζονται υπό το 
νομάρχου και χυμμετέχου·; οι μεν κοινοτικοί οσάκις συζη 
τούνται -ύέματα χφορώντα εις κοινοτικούς υπαλλήλους, οι δ< 
δημοτικοί εις πάσας τας λοιπάς περιπτώσεις. Ο δημοτικός 
σύμβουλος ορίζεται υπό του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

3. Καθήκοντα γραμματέως του συμβουλίου εκτελεί διοι
κητικός υπάλληλος του κλάδου ΑΤΙ κατά προτίμητιν το; 
τμήματος τοπικής χυτοί ιοικήσεως της διευ-ίύνσεως εσωτερι· 
κών της, νομαρχίας επί 8ω έως 6ω 6α·5μώ. · · · :

4. Το κατά το παρόν άρ-ύρον υπηρεσιακόν συμβούλιον εί
ναι αρςυόδιον διά τη; κρίσιν των μέχρι και του 4ου 6α3μυ. 
υπαλλήλων των εν τη περιφερεία του νομού ΟΤΑ, περί ων τι 
άρ-ύρον 2 του παρόντος επιφυλασσόμενων των διατάξεων τω· 
επομένων άρ3ρων 6 και 7. · s: ‘ " π . · .·.· ·..

νο νυτ .·.

Γπηρεσιακόν
Άρ3ρο 6. * :

τυμβούλιο-υ παρά τοις Δήμοις 
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

Α-ύηναίων

ι 1. II ap' εκάστω των Δήμων Αθηναίων,' Πειραιώς κα 
Θεσσαλονίκης συνιστάται ίδιον' υπηρεσιακόν συμβούλιον συγ 
κροτούμενον διά μεν τους Δήμους Α-ύηναίων και Πειραιώ; 
διό αποφάσεως του Τπουργού 'Εσωτερικών, διά δε τον Δήμο· 
Θεσσαλονίκης, δ ι’ αποφάσεως του Νομάρχου Θεσσαλονίκη! 
κα: αποτελούμενο·/: '· · ’ν · ■

χ) εκ διύο υπαλλήλων κλάδου ΑΤΙ αρμοδιότητος του Γ 
πουργείου Εσωτερικών επί ία-ύμώ 3ω τουλάχιστον του αρ 
χαιότερου τούτων επί ισοβά-ύμων οριζομένου ως προέδρου. £φ 
όσον παρά τω Τπουργείω Βορείου ΕΙλλ^άδος ή παρά τη No 
μαρχία Θεσσαλονίκης δεν υπηρετεί ο αναγκαίος αρίνμός υ 
παλλήλω,ν αρμοδιότητος του Τπουργείου Εσωτερικών διά τη· 
συγκ.ρότησιν του συμβουλίου,’ ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης opt 
ζε: τακτικά και α;απληρωμχτικά μέλη εξ υπαλλήλων κλά 
δου ΑΤΙ επί 6α-9μώ 3ω ή 2ω υπηρετσύντων εν'τη πόλεΓ τη 
θεσσα/.ονίκης, αρμοδιότητος ετέρων Τπουργείων. · ···'· ·

β) εξ ενός δημοτικού συμβούλου του οικείου’ δήμου ορίζομε 
νου υπό του’ δημοτικού συμβουλίου, ~

γ) εκ δύο μο·;ίμων υπαλλήλων του οικείου δήμου, κλάδο 
ΑΤΙ επί 4ω τουλάχιστον 5ανμώ υποδεικνυόμενων υπό του δη 
μάρχου·; · ·' ! ; V ' : 7 :· ' ’ ~ ή ή' / γ"/; ■

2. Κα-ύήκοντα γραμματέως εκτελεί διοικητικός υπάλλτ
λος του κλάδου ΑΤΙ του οικείου δήμου επί 8ω τουλάχιστο 
βα3μώ, προτέινόμενος ύπό του δημάρχου. S;’ ‘ ·

3. Το κατά το παρόν άρψρον υπηρεσιακόν συμβούλιον εί
vat αρμόδιον διά την κρίσιν των μέχρι και του 4ου 6α-ύμο 
υπαλλήλων των Δήμων Α-ύηναίων,' Πειραιώς και θεσσαλο 
νίκης, επιφυλασσόμενης' της ίιατάξεως της παραγράφου ί 
του επομένου άρ-ύρου. . :Γ

"16. Νόμος 1188/1981. . r*‘; /

__ / ‘Αρ3ρθ 12. / /_ ; /'
■ ■ ·.·— Οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας —■ V; .

Συγκρότησις υπηρεσιών. - υ ■> :
6. Οι οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας δεν δυνατοί ν< 

τροποποιη-ύούν ποο της παρελεύσεως διετίας από της εκ 
δέσεινς της κατά τας παρ. 2 και 3 αποφάσεως ή μεταγενε
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'έρας τροποποιήσεως αυτών, επιφυλασσόμενης της εφαρ- 
>γής των διατάξεων των άρθρων 258, 317, 318, 320, 331 
χι 334 του παρόντος. ΔΓ αποφάσεως του Υπουργού Εσω- 
ρικών δύναται να επιτρέπεται η τροποποίησις των ορ- 
χνισμών εσωτερικής υπηρεσίας των ΟΤΑ και προ της παρε- 
ύσεως διετίας, προς αντιμετώπισιν αναδοχών συνεπεία ανα- 
σεως εις τούτους της ασκήσεως νέο^ν αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 18.
. .'■'■■■■ ·J Διαγωνισμός.

1. Ουδείς, εξαιρέσει των εν άρθρω 20 περιπτώσεων, διο- 
ζεταί υπάλληλός αν μη επιτύχη εις διαγωνισμόν ενώπιον 
ιμελούς επιτροπής συγκροτουμένης : α) εξ ενός ανώτερου 
■ινίμου δημοσίου υπαλλήλου και β) εκ δύο ανωτέρων δημο
τών υπαλλήλων. Προκειμένου περί πληρώσεως θέσεων κοι- 
τήτων, αντί των δημοτικών υπαλλήλων ορίζονται δύο κοι- 
τικοί' υπάλληλοι επί 6ώ τουλάχιστον βαθμώ.

“ · · · Άρθρο 19.

Διενέργεια διαγωνισμού. ΓΙίναξ επιτυχόντων.
2. Εάν μεταξύ των επιτυχόντων είναι συνταξιοδοτού-
νοι ανάττηροι πολέμου και τέκνα τούτων, θύματα πολέμου 
νταξιοδοτούμενα ή μη, επί τετράμηνου τουλάχιστον πο- 
χισταί της ζώνης των πρόσω καί τέκνα τούτων ή αγω- 
:ταί της εθνικής αντιστάσεως και τέκνα τούτων ή μετα- 
όντες υπό στρατιωτικήν ιδιότητα εις τον αγώνα κατά της 
ταρσίας, πολύτεκνοι και τέκνα τούτων, προς καθορισμόν 
ς σειράς μόνον της επιτυχίας των εις τους οικείους πί
κας, προστίθενται εις τον συνολικόν βαθμόν, τον οποίον 
χβον 10/100 αυτού. ■'
7..'ρΚΛ Δ ■ Ι.Τ .·:.. .· <v.\i

ς,Μ'.-η·.... Άρθρο 106.:·.-.
τοδοχαί: - Υπερωριακή εργασία - Οδοιπορικά έξοδα- 

■ rs.-X-hn·. ο ν.3.\·ε;τ~. Επιδόματα.- τ·;-- . ςτ.·.:·. •..••ί
ο. Το επίδομα διαχειριστικών λαθών παρέχεται εις τους 
χλλήλ.ους των ΟΤΑ .τους απασχολουμένους αποκλειστι- 
ς εις την διαχείρισην χρημάτων ή ενσήμων και εις ποσο- 
Sv ίσον προς το εκάστοτε παρεχόμενον εις τους ελ-εγκτάς 

εκδότας των δημοσίων ταμείων. ......... ·

.·.:·;ΐ::·ιτ. r υυ.· .Άρθρο 132: - r.‘ 1
' Μετάταξις έίς άλλ,ον δήμον ή κοινότητα'.'

. Επιτρέπεται η μετάταξις υπαλλήλου μέχρι και του 6ου 
μού από δήμου εις δήμον ή εις ίδρυμα ή εις νομικόν πρό- 
τον του αυτού δήμου, και τανάπαλ.ιν. Η μετάταξις ενερ- 
ται τη αιτήσει του υπαλλήλου, εις ισόβαθμον κενήν οργα- 
ήν θέσιν του αυτού κλ.άδου δι’ αποφάσεως του νομάρχου, 
-κειμένου περί μετατάξεως εντός του νομού και του Υ- 
ργού Εσωτερικών, προκειμένου περί μετατάξεως από 
ού εις νομόν. .
’. Η περί μετατάξεως απόφασις εκδίδεται μετά σύμφωνον 
μην των αρμοδίων προς διορισμόν οργάνων αμφοτέρων 
οργανισμών και των οικείων υπηρεσιακών συμβουλ.ίοιν. 

ιετατασσόμενος τίθεται εις το αριστερόν των ομοιοβά- 
>ν του και δεν δύναται να κριθή διά τον επόμενο βαθμόν 
> ή αποκτήσουν δικαίωμα κρίσεως διά τον βαθμόν τού- 
οι κατά τον χρόνον της μετατάξεως ομοιόβαθμοί του εις 
οργανισμόν εις ον μετατάσσεται.

. Κατά την διαδικασίαν και τας προϋποθέσεις των παρα- 
φων 1 και 2 επιτρέπεται η από κοινότητος εις κοινό- 
χ μετάταξις, υπαλλήλου, εις ισόβαθμον κενήν οργανικήν 
ν, του αυτού κλ.άδου τη αιτήσει αυτού, μετά σύμφωνον 
χην των αρμοδίων προς διορισμόν οργάνων αμφοτέ- 
των κοινοτήτων και των οικείων υπηρεσιακών συμβου- 
. Επί αδικαιολογήτου αρνήσεως του αρμοδίου προς διο- 
όν οργάνου του ΟΤΑ εκ του οποίου ζητείται η μετά- 
ς αποφαίνεται περί του επιτρεπτού ή μη ταύτης εις τε- 
αίον βαθμόν ο νομάρχης ή ο Υπουργός Εσωτερικών κατά 
πτωσιν. ... -_ . ------

4. Ο μετατασσόμενος δέον να κέκτηται τα προσόντα της 
θέσεως εις την οποίαν μετατάσσεται.

5. Υπό τας προϋποθέσεις και την διαδικασίαν των προη
γουμένων παραγράφων επιτρέπεται και η αμοιβαία μετά- 
ταξις. Εν τη περιπτώσει ταύτη αι υπό των μετατασσομέ- 
νων κατεχόμεναι θέσεις λ.ογίζονται, διά την εφαρμογήν της 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κεναί.

Άρθρο 133.
Απόσπασις.

1. Η απόσπασις υπαλλήλ.ων εις κρατικάς εν γένη υττη
ρεσίας ή εις έτερον ΟΤΑ ή υπηρεσίας νομικών προσώπων δη
μοσίου δικαίου ή οργανισμών κοινής ωφελ.είας, απαγορεύ
εται. Ειδικαί διατάςεις νόμιυν επιτρέπουσαι την απόσπασιν 
εξακολουθούν ισχύουσαι. Και εις τας περιπτώσεις όμως ταύ- 
τας απαγορετύεται η απόσπασις εάν εις μόνον υπάλλ.ηλ.ος υπη
ρετεί εις τον οικείον κλ.άδον.

2. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεις δεν επιβαρύ
νονται διά των εκάστοτε καταβαλλ.ομένιυν αποδοχών και 
αποζημιούσεοτν του αποσπασθέντος υπαλλήλου των, τού
των καταβαλλ.ομένων παρά της υπηρεσίας εις ην απεσπά- 
σθη.·' . ν· ·.. .··"··'” ν·; Λ
' 3. Εν 7τεριτττώσεΐ-υπάρξεως εκτάκτου’ υπηρεσιακής ανάγ
κης, βεβαιουμένης διά πράξεως του κατά τα άρθρα 5 έως 7 
υπηρεσιακού συμβουλίου δύναται, δι’ αποφάσεως του δη
μάρχου επικυρουμένης υπό του νομάρχου, να αποσπασθή 
επί εξάμηνον ανώτερος υπάλληλος δήμου εις δημοτικόν ί
δρυμα ή δημοτικόν νομικόν πρόσωπον του αυτού δήμου 
και να ανατεθή εις αυτόν η προσωρινή διεύθυνσις του εις ο 
αποσπάται ιδρύματος ή νομικού προσώπου.

4. Υπό τας αυτάς προϋποθέσεις και κατά την αυτήν ως 
άνω διαδικασίαν επιτρέπεται η απόσπασις επί εξάμηνον 
υπαλλήλων δήμου' μέχρι 6ου βαθμού εις δημοτικόν ίδρυμα 
ή δημοτικόν νομικόν πρόσωπον του αυτού δήμου και τανά- 
παλ.ιν εφ’ όσον υφίστανταί κεναί οργανικαί θέσεις.

ν- 5.. Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται η απόσπασις υπαλλήλου 
δήμου εις έτερον δήμον αιτήσει του υπαλλήλου και μόνον επί 
σκοπώ συνυπηρετήσεο)ς μετά συζύγου δημοσίου υπαλλήλου 
ή υπαλλήλ,ου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ΟΤΑ 
δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών εκδιδομένης μετά 
σύμφωνον7γνώμην των αρμοδίων προς διορισμόν οργάνων 
και τοιαύτης του υπηρεσιακού συμβουλ,ίου του άρθρου 7 του 
παρόντος κώδικος. Η απόσπασις ενεργείται δι’ έν έτος δυ- 
ναμένη να παραταθή δι’ έν εισέτι έτος μη επιτρεπομένης νέας 
αποσπάσεως εις τον αυτόν δήμον προ της παρελχύσεως πεν
ταετίας από της πρώτης αποσπάσεως. Μετά την λήξιν 
του χρόνου αποσπάσεως ο υπάλληλος υποχρεούται να εμ- 
φανισθή εις τον εξ ου απεσπάσθη δήμον. Αι διατάξεις της 
παρ. 2 εφαρμόζονται αναλ.όγως και εν προκειμένω.

Άρθρο 241.
Γενικοί γραμματείς δήμων.

1. Εις δήμους οι οποίοι έχουν πληθυσμόν άνω των 
100.000, δύναται να συνιστάται, διά του οργανισμού εσω
τερικής υττηρεσίας, θέσις μετακλητού γενικού γραμματέως 
δήμου, επί μισθώ αντιστοιχώ προς τον εκάστοτε καταλη
κτικόν βαθμόν της εχούσης την μεγαλ.υτέραν διαβάθμισιν 
θέσεως μονίμου υπαλλήλ.ου του οικείου δήμου μετά των 
πάσης φύσεως τακτικών επιδομάτων των υπαλλήλων του Α' 
Μέρους του παρόντος.

Άρθρο 242.
Ιδιαίτεροι γραμματείς δημάρχου.

1. Εις τους δήμους οι οποίοι έχουν πληθυσμόν άνω των
50.000 δύναται να συνιστάται διά του οργανισμού εσωτερι
κής υπηρεσίας θέσις μετακλητού ιδιαιτέρου γραμματέως 
του δημάρχου, διαβαθμιζομένη εις βαθμόν ουχί ανώτερον 
του 4ου. Εις τούτον καταβάλλεται ο βασικός μισθός του αντί-
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-στοίχου βαθμού μετά των πάσης φύσεως τακτικών επιδομά
των των υπαλλήλων του Λ' Μέρους του παρόντος.

Άρθρο 245.
Δικηγόροι δήμων και ιδρυμάτων.

1. Αι θέσεις tgjv επί μηνιαία αντιμισθία δικηγόρων των 
δήμων και ιδρυμάτων αυτών συνιστοόνται διά του οργανι
σμού εσωτερικής υπηρεσίας. Η πρόσληψιςενεργείται δι’απο- 
Τ/άσεως του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου του οικείου 
ΟΤΑ, οι δε προσλαμβανόμενοι συνδέονται μετά του οικείου 
οργανισμού διά σχέσεως εντολής.

2. Εις τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλο
νίκης δύναται να συσταθούν θέσεις δικηγόρων μέχρι εξ διά 
τον Δήμον Αθηναίων, μέχρι τέσσερες διά τον Δήμον Πει
ραιώς και μέχρι τέσσαρεςδιά τον Δήμον Θεσσαλονίκης, συμ
περιλαμβανομένων και των υπηρετούντων εις τούτον νομι
κού συμβούλου και βοηθών αυτού. Ομοίως κατά την δια
δικασίαν της παραγράφου 1 δύναται να συνιστώνται μέχρι 
δύο θέσεις δικηγόρων εις δήμους πληθυσμού άνω των
100.000 και τα παρ’ αυτοίς ιδρύματα, εις δε τους λοιπούς 
δήμους και ιδρύματα μία μόνον θέσιςεφ’ όσον συντρέχει 
υπηρεσιακή ανάγκη, η δε οικονομική κατάστασις αυτοιν επι
τρέπει τούτο. Οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος - 
υπηρετούντες πέρα του ανωτέρω αριθμού θέσεων διατη
ρούνται μέχρι της καθ’ οιονδήποτε τρόπον εξόδου των εκ της 
υπηρεσίας.

- - ; ■ . Άρθρο 301. - - ;
Πρόσληψις.

γ) διά την αντιμετώπισιν εκτάκτων ή κατεπειγουσών 
αναγκών, υδρεύσεως, καθαριότητος, κινήσεως, ηλεκτρο- 
φωτισμού, κέντρων παιδικής χαράς, παιδικών κατασκηνώ
σεων, λουτρικών εγκαταστάσεων,' κολυμβητηρίων, γυμνα
στηρίων, τοπικών εορτών,‘καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και 
εμποροπανηγύρεών, επί χρονικόν διάστημα κάτ’ανώτατον ό- 
ριον πέντε μηνών κατ’ έτος. '·· ■'· 1

Β. Διατάξεις που Καταργούνται.
1. Νόμος 108/1975. .. " . 7 '

■ .Άρθρο 2. 1 ■ . ' -
1. Έπαρχος τοποθετείται, δι’ αποφάσεως του Τπουργού 

Εσωτερικών, μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του αρμοδίου 
υπηρεσιακού συμβουλίου, υπάλληλος του Α1 Κλάδου Διοι
κητικού, επί βαθμώ 2ω ή 3ω ή 4ω, του Υπουργείου Εσωτε
ρικών.

2. Εις τον έπαρχον καταβάλλονται, μηνιαίως, έξοδα παρα- 
στασεως, ως και κατ’ αποκοπήν αποζημίωσις, διά τας ε
κτός έδρας μετακινήσεις αυτού, οριζόμενα εις το ήμισυ των, 
εκαστοτε, καταβαλλομένων εις τον νομάρχην.

Άρθρο 3.
2. Ο έπαρχος ασκεί τας, δι’ αποφάσεως του νομάρχου, 

μεταβιβαζομένας αυτώ αποφασιστικές αρμοδιότητας. Η 
μεταβίβασις αποφασιστικών αρμοδιοτήτων είναι υποχρεω
τική. Η έκτασις και το είδος αυτών καθορίζονται, εν όψει 
των ειδικών τοπικών συνθηκών και της οργανώσεως του 
επαρχείου, υπό του οικείου νομάρχου.

Άρθρο 4.
2. Ο νομάρχης οφείλει να αποφασίσει εντός εξήκοντα η

μερών από της υποβολής της προσφυγής εις αυτόν.

Άρθρο 5.
2. Διά προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει 

των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εσωτερικών, 
ρυθμίζονται τα της αναπληρώσεως του επάρχου και πάσα 
αναγκαία λεπτομέρεια, περί της Οέσεως και των καθηκόν
των αυτού.

2. .Ν'.Δ. 1302/1949.
Άρθρο 1.

4. Διά Β.Δ. προτάσει των Υπουργών Δημοσίων Έργων 
και Εσωτερικών εκδιδομένων, δύναται να ανατεθή εις τον οι- 
κείον Δήμον ή Κοινότητα, η διενέργεια των πρότερον υπό 
του Αιμεν. Ταμείου εκτελουμένων έργων φωτισμού, κα
θαριότητος, καταβρέγματος, συντηρήσεως παραλιακών ο
δών, πλατειών, κήπων κ.λ.π., ως και πάσης άλλης ενεργείας 
ανηκούσης εις την αρμοδιότητα του Αιμεν. Ταμείου, να 
καθορίζηται το διά την αιτίαν ταύτην καταβλητέου υπό του 
Αιμεν. Ταμείου προς τον Δήμον ή την Κοινότητα χρηματι
κόν ποσόν και ν’ ανατίθεται η είσπραξις προσόδων του Αι- 
μεν. Ταμείου και η εν γένει εκτέλεσις υ7τηρεσίας του Αιμεν. 
Ταμείου εις όργανα του Δήμου ή της Κοινότητας.

5. Νόμος 1065/1980.
Άρθρο 15. ί.:

Διοικητικό δικαστήριο ορίων.
Για το διοικητικό δικαστήριο opiojv ισχύουν όσα ορίζον

ται στο άρθρο 216 του Κώδικα.

·*>Γ*Άρθρ0"84:Τ!Λ :ν
Τόπος συνεδριάσεως, απαρτία και λήψη αποφάσεων του 

κοινοτικού συμβουλίου.
3. Αν, μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις, το συμβούλιο 

δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση 
και παίρνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμ
μένα στην αρχική ημερησία διάταξη, εφόσον τα μέλη που 
είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο τουλάχιστο του συνο
λικού αριθμού των μελών του. Αν πρόκειται ειδικότερα για 
πενταμελές συμβούλιο, πρέπει να είναι παρόντες τουλάχιστο 
τρεις σύμβουλοι. Στην τρίτη πρόσκληση πρέπει να υπεν-, 
θυμίζεται αυτή η διάταξη. ··.> ν \ r : ~ ' τ ··..-■ :τε

.'/Αρθρο 177., ,·
Δωρεάν παραχώρηση της χρήσεως δημοτικών και κοινοτικών

ακινήτων.
1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου

επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών 
ή κοινοτικών ακινήτων στο δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επεί
γουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια από
φαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν ε- 
κλείψει. -

2. Επίσης, με την ίδια διαδικασία, επιτρέπεται να παρα- 
χωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρό
σωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα 
που είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

3. Οι αποφάσεις που προβλέπονται σ’ αυτό το άρθρο δεν 
εκτελούνται, πριν περάσουν πέντε μέρες αφέτου περιήλθαν 
στη νομαρχία.

Άρθρο 216.
Διοικητικό δικαστήριο ορίων.

Το άρθρο 12 Ν.Δ. 2888/1954, όπως έχει τροποποιηθεί 
με το άρθρο 23 του Ν.Δ. 3777/1957 και έχει επαναφερθει 
σε ισχύ με τον νόμο 18Θ/1975 και όπως έχει κωδικοποιη- 
Οεί με αύξοντα αριθμό 14 με το Π.Δ. 933/1975, διατηρεί 
την ισχύ του και τροποποιείται ως εξής :

1. Σε κάθε νομό λειτουργεί διοικητικό δικαστήριο ορίων.
2. Το δικαστήριο αυτό αποτελείται : α) από τον πρόεδρο 

του Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου υπάγονται 
ot ενδιαφερόμενοι δήμοι ή κοινότητες, ως πρόεδρο, β) απο 
τον διευθυντή εσωτερικών της νομαρχίας, που αναπληρώ
νεται από έναν υπάλληλο της ιδίας διευθύνσεως του κλά
δου ΑΤΙ με βαθμό 5ο ή 4ο και που ορίζεται από τον νομάρ
χη, γ) από τον διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών της νομαρ
χίας, που αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του
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. δ) από δύο εκπροσώπους της τοπικής ενώσεως δήμων 
ι κοινοτήτων* δημάρχους ή προέδρους κοινότητας, που 
οδεικνύονται μαζί με τους αναπληρωτές τους κάθε διετία 
ό τη διοικούσα επιτροπή της ενώσεως. Αν οι τοπικές ε
σείς δήμων κοι κοινοτήτων αρνούνται να υποδείξουν τους 
μάρχους ή προέδρους κοινοτήτων και τους αναπληρωτές 
υς που θα είναι μέλη του δικαστηρίου, τους ορίζει ο νο-: 
ρχης. Τα καθήκοντα του γραμματέα εκτελεί ένας υπάλ- 
λος της διευθύνσεως εσωτερικών, που ορίζεται από τον νο-
?χη· ·' ■·...■ .. ■ -
3. Αν οι δήμοι ή οι κοινότητες υπάγονται σε περισσότερα 
ρωτοδικεία του ίδιου νομού, ο νομάρχης ορίζει το αρμόδιο 
ρώτοδικείο. Αν υπάγονται σε περισσότερους νομούς, ο 
όεδρος τού Πρωτοδικείου, ο διευθυντής εσωτερικών της 
εαρχίας, ο διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών και ο γραμμα- 
χς ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, και η διοι- 
ύσα επιτροπή της τοπικής ενώσεως κάθε νομού ορίζει 
6 έναν δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας.
Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της προηγουμένης παρα- 
άφου εφαρμόζεται αναλόγως.
4. Τα σχετικά με τον ορισμό δικασίμων του δικαστηρίου, 
ι κλήση των ενδιαφερομένων, τη συνεδρίασή του, την επι- 
τια έρευνα, την κοινοποίηση της αποφάσεως, καθώς και 
1ε άλλη λ.επτομέρεια σχετική με τη λειτουργία του δικα- 
ηρίόυ καθορίζονται με διάταγμα.
3. Όσπου ν’ αποφασίσει οριστικά το δικαστήριο, ισχύει 
χπόφαση . της επιτροπής του άρθρου 14 του Κώδικα για 
ι καθορισμό των ορίων. ... .......
3. Το δικαστήριο μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από 
ιολογημένη αίτηση του νομάρχη, να διορθώσει τις απο-: 
σεις του μέσα σ’ένα εξάμηνο από την έκδοσή τούς, στην λ 
υίπτωση :που· πιστοποιούνται', προφανείς, παραλείψεις ήα 
άλματα στην περιγραφή των ορίων. Στην περίπτωση αυτή τ 
ιπόφαση πρέπει να είναι ομόφωνη. -, λ-, ,·χ ;χτεΤ iyV

6. Νόμος 1080/1980. -
.... ....... r - Άρθρο 21'ς " • ' -ι1 -

....... ....... Προϋποθέσεις χορηγήσεως
3 εκτάκτου'οικονομικής ενισχύσεως. " '

Εις τους δήμους δεν παρέχεται έκτακτος οικονομική ενί- 
>ση εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού, εφ’ όσον ούτοι 
ήσκησαν το εκ των κειμένων διατάξεων παρεχόμενον εις · 
ούς δικαίωμα επιβολής φορολ,ογίας προς πορισμόν εσό-.

Η διαπίστωσις της ασκήσεως ή μη του δικαιώματος τού
του, γίνεται δι’ αποφάσεχυς του Υπουργού των Εσωτερικών 
μετά προηγουμένην πρότασιν του οικείου νομάρχου.

7. Νόμος 1188/1981.
Άρθρο 301.
Πρόσ/ηψις.

2. Αι διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 
1 δεν έχουν εφαρμογήν επί δήμων πληθυσμού άνω των
10.000 κατοίκων.

- ·'· - · -·■ 8. Νόμος 541/1977.
Άρθρο 11.

1. Επιβάλλ,εται από της πρώτης του μεθεπομένου της 
δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου μηνός μηνιαία κράτησις 
επί των καταβαλλόμενων συντάξεων υπό των Δήμων και 
των παρ’ αυτοίς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και 
Ιδρυμάτων, του Κλάδου Συντάξεως Κοινοτικών Υπάλλη
λων (ΚΣΚΥ), του Ταμείου Ασφαλ.ίσεως Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλ.ήλ.ων (ΤΑΔΚΥ) και του κλ,άδου Ασφαλ.ί
σεως κατά ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
(ΚΑΔΚΥ), ως ακολούθως : ' > ’ · '

α) Επί μηνιαίας συντάξεως μείζονος των δραχμών 1.500 
και μέχρι 3.000 κράτησις μιας (1) δραχμής.

β) Επί μηνιαίας συντάξεως δραχμών 3.001-5.000 κρά- 
τησις δραχμών δύο (2). ·. „ .

γ) Επί μηνιαίας συντάξεως δραχμών 5.001 και άνω κρά- 
τησις δραχμών τριών (3).

. 2L Η κατά την προηγουμένην παράγραφον κράτησις παρα- 
κρατουμένη, κατά, την καταβολήν της συντάξεως, κατατί-: 
θεται εις την. Εθνικήν. Τράπεζαν της Ελλ.άδος, επ’ ονόματι 
και διά λ.ογαριασμόν της Πανελληνίου Ενώσεως Δημοτικών 
και Κοινοτικών Συνταξιούχων.

3. Το ποσόν της κατά τ’ ανωτέρω κρατήσεως, περιέρχεται 
κατά 30 % εις την Πανελλήνιον Ένωσιν των Δημοτικών και 
Κοινοτικών Συνταξιούχων και κατά 70 % εις τα κατά πό- 
λεις Σοίματεία - Μέλη αυτής, της κατανομής εις ταύτα διε- 
νεργουμένης υπό της Πανελληνίου Ενώσεως των Δημοτι
κών και Κοινοτικών Συνταξιούχων, κατ’ αναλ.ογίαν του αρι
θμού των εις έκαστον Νομόν διαμενόντων συνταξιούχων. ,

4. Εις όσους νομούς δεν υφίστανται Σωματεία - Μέλη το
αναλογούν χρηματικόν ποσόν αυτών περιέρχεται εις την α
νωτέρω Ένωσιν. ,'.τ . ·ί - · ,


