
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για

την τοπική αυτοδιοίκηση, την αποκέντρακττ και άλλες διατά
ξεις*.

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Μία από τις βασικές επιδιώξεις της Κυβέρνησης είναι η διαμόρφωση 

θεσμικού πλαισίου, που θα οδηγήσει στη γνήσια και ουσιαστική αποκέ
ντρωση. ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται αποκεντρωμένα και από 
όργανα που βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά στο Λαό και εκΛέγονται 
από αυτόν.

Για το σκοπό αυτό έχουν γίνει μέχρι τώρα τόσα ποΛλά. για την ενί
σχυση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη διοικητική του αυτο
τέλεια και την οικονομική του αυτοδυναμία.

Έτσι νέοι θεσμοί που θεσπίστηκαν, όπως τα δημοτικά διαμερίσματα, 
οι πάρεδοοι των συνοικισμών, τα συνοικιακά συμβούλια (Ν. 1270/ 
1982). οι προγραμματικές συμβάσεις, οι νέες μορφές της επιχειρηματι
κής δραστηριότητας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ανα
πτυξιακοί σύνδεσμοι κ.λπ. (Ν. 1416/1984J. έχουν στηρίζει και ενισχύ- 
σει την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτης βαθμίδας.

Παράλληλα με την ταυτόχρονη. μεταφορά αρμοδιοτήτων αλλά και 
πόρων που πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα προς την Τοπική Αυτο
διοίκηση. όπως π.χ. με τον ΦΑΠ (Ν. 1249/Τ982), με τα τέλη κυκλο
φορίας (Ν. 1326/1983), με την ανάληψη-των συντάξεων των υπαλλή
λων των Ο.Τ.Α. από το Κράτος (i^L 1518/1985), με την παροχή κινή
τρων για αναπτυξιακούς σκοπούς (Ν. 1262/1982), με την αύξηση της 
Κρατικής επιχορήγησης προς τους Ο.Τ.Α.. με την ενίσχυση των πιστώ
σεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κ.λπ., δραστηριοποιή
θηκε η Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο ποτέ άλλοτε.

Βέβαια ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι θεσμός δυναμικός 
και γι’ αυτό θα έχει πάντα την ανάγκη βελτιώσεων, συμπληρώσεων και 
τροποποιήσεων του θεσμικού του πλαισίου, για να μπορεί να ανταποκρί- 
νεται πληρέστερα στις νέες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές 
απαιτήσεις των καιρών.

Με το παρόν νομοσχέδιο τροποποιούνται και συμ7ΐληρώνονται οι δια
τάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, ώστε να μπορούν οι 
Ο.Τ.Α. να λειτουργούν καλύτερα. Προωθείται η δημοτική αποκέ
ντρωση. με τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων και τη μεταφορά πόρων 
στα συμβούλια των δημοτικών διαμερισμάτων και στον πρόεδρό τους, 
από το δημοτικό συμβούλιο και το δήμαρχο αντίστοιχα. Με αυτό τον 
τρόπο κάθε Δημοτική Αρχή, είναι πιο κοντά στο δημότη και εξασφαλίζει 
την αμεσότερη εξυπηρέτηση του για τις καθημερινές υποθέσεις. Ταυτό
χρονα. ακούγεται καθαρότερα η φωνή του δημότη για τα προβλήματα 
που τον απασχολούν. Ενισχύεται η λαϊκή συμμετοχή με την αναβάθμιση 
και του θεσμού των συνοικιακών συμβουλίων, γιατί ο θεσμός αυτός, 
εκτός από τις γνωμοδοηκές αρμοδιότητες που είχε μέχρι τώρα, για τα 
προβλήματα της συνοικίας, αποκτά νέες αρμοδιότητες, οι οποίες μετα
βιβάζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και για 
τις οποίες οι πράξεις του συμβουλίου εκτελούνται υποχρεωτικά από το 
δήμο ή την κοινότητα μέσα σε δύο μήνες από τότε που περιήλθαν στο 
δήμο ή την κοινότητα.

Δημιουργούνται και άλλες θέσεις Αντιδημάρχων για την αποδοτικό
τερη λειτουργία των Δήμων.

Καταργείται ο ουσιαστικός έλεγχος του νομάρχη στις πράξεις των 
Ο.Τ.Α. που αφορούν έργα, εργασίες, προμήθειες και μεταφορές.

Συμπληρώνονται οι διατάξεις για την καλύτερη λειτουργία των Συν
δέσμων των Ο.Τ.Α. και των επιχειρήσεών τους. Θεσιιοθετούνται οι λαϊ
κές συνελεύσεις για τους Ο.Τ.Α. μέχρι 10.000 κατοίκους. Τακτοποιεί
ται ο λογαριασμός πληρωμής των αποδοχών των κοινοτικών υπαλλή
λων και χρηματοδοτείται fX ποσόν 1.000.000.000 δρχ. το χοόνο.

Ρυθμίζονται θέματα του προσωπικού της ΚΕΔΚΕ και των ΤΕΔΚ για 
να λειτουργήσουν πιο ορθολογικά και αποδοτικά.

Ενισχύεται ακόμα πιο πέρα ο θεσμός του Γ ενικού Γ ραμματέα της Πε
ριφέρειας με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων^ του.

Τέλος, ρυθμίζεται το θέμα της αγροτικής ασφάλειας, η οποία υπάγε
ται εφεξής στο Υπουργείο Εσωτερικών και ορίζεται ο τρόπος της λει
τουργίας της.

Οι κατά κεφάλαια και άρθρα ειδικότερες ρυθμίσεις έχουν ως εξής: 

Άρθρο 1.
Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται τα εξής:
1. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθοού 5 του Δ.Κ.Κ. προστέθηκαν σ* 

αυτόν με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 1416/1984. με σκοπό να 
μην υπάρχουν συνοικισμοί που να ανήκουν σε κάποιο δήμο ή κοινότητα, 
χωρίς όμως να συνορεύουν με αυτόν.

Το Συμβούλιο Επικράτειας με την 3531/1986 απόφασή του έκρινε 
ότι για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται να ακολουθηθεί 
όλη η διαδικασία που τηρείται για την απόσπαση συνοικισμού από κά
ποιον Ο.Τ.Α. με τον οποίο συνορεύει και την προσάρτησή του σε κάποιο 
άλλο με τον οποίο επίσης συνορεύει.

Με τη ρύθμιση αυτή αίρεται η αμφισβήτηση και απλουστεύεται η δια
δικασία προσάρτησης του συνοικισμού.

2. Με την προστιθέμενη στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Δ.Κ.Κ. λέξη 
•«ενιαία* διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. να 
έχουν συνοικισμούς οι οποίοι δεν έχουν εδαφική συνέχεια με την κοινό
τητα ή το δήμο αλλά συνορεύουν με άλλον Ο.Τ.Α. (δήμο ή κοινότητα).

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Δ.Κ.Κ. δεν επιτρέπε
ται νέος καθορισμός ορίων δήμων και κοινοτήτων, εφ' όσον τα όοια 
αυτά έχουν καθοριστεί με έκθεση της αρμόδιας επιτροπής ή με αμετά- 
κλητη απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου ορίων ή του τριμελούς 
διοικητικού πρωτοδικείου. Όμως σε πολλούς Ο.Τ.Α. της επικράτειας, 
έχουν διαπιστωθεί ασάφειες στην περιγραφή των ορίων τους, που έχουν 
καθοριστεί αμετόοιλητα. ή που έχουν μεταβληθεί τα φυσικά τους όρια. 
Λόγω μεταγενέστερης εκτέλεσης έργων που δημιουργούν διακοπή της 
συνέχειας της διοικητικής περιφέρειας ή που δεν είναι δυνατή η εφαρ
μογή της οριογραμμής, που έχει καθοριστεί εξ αιτίας ασάφειας στη σχε
τική διατύπωση ή μεταγενέστερης ανοικοδόμησης πάνω σ’ αυτή ή που 
εσφαλμένα είχαν εκτιμηθεί οι απαραίτητες ανάγκες των κατοίκων ή η 
ιδιοκτησία της κοινότητας και των κατοίκων.

Ενόψη της πραγματικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από τις 
πιο πάνα> αιτίες συντρέχει νόμιμος λόγος ανακαθορισμού των ορίων 
τους.

Με τις διατάξεις αυτές, ορίζονται τα αρμόδια όργανα, που αποφασί
ζουν γ.α το νέο καθορισμό ορίων, στις ανωτέρω αναφεοόμενες περιπτώ
σεις.

Ορίζεται επίσης η αποκλειστική προθεσμία, μέσα στην οποία ο ενδια
φερόμενος Ο.Τ.Α. πρέπει να υποβάλλει στο νομάρχη, τη σχετική αίτηση 
περί· ανακαθορισμού.

Ρυθμίζεται το έργο, της προβλεπόμενης από την παράγραφο 1 επι
τροπής. καθώς και τα της απαρτίας και συνεδρίασης αυτής, προκειμέ- 
νου να γνωμοδοτήσει για την αποδοχή ή μη της αίτησης.

Καθορίζεται τέλος η αρμοδιότητα του νομάρχη να αποφασίσει αιτιο
λογημένα μέσα σε ορισμένη προθεσμία, για την αποδοχή ή την απόρ
ριψη της σχετικής αίτησης και ρυθμίζεται η περαιτέρω διαδικασία σε 
περίπτωση αποδοχής αυτής.

4. Με την αντικατάσταση της παρ. 9 περ. γ’ του άρθρου 18 του 
Δ.Κ.Κ. γίνεται πληρέστερη διατύπωση για τη μεταδημότευση προς το 
σκοπό της απόκτησης της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ενήλικος.

5. Με την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 27 του Δ.Κ.Κ. πα
ρέχεται η δυνατότητα της υπογραφής προγραμματικών συμβάσεων και 
από τους συνδέσμους των δήμων και των κοινοτήτων, την κεντρική 
ένωση δήμων και κοινοτήτων Ελλάδας, τις τοπικές ενώσεις δήμων και 
κοινοτήτων των νομών, τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις 
ύδρευσης και αποχέτευσης και τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, και 
κατ' αυτό τον τρόπο ενδυναμώνεται η αναπτυξιακή προσπάθεια της
Τ.Α..

6. Η πολυπλοκότητα των σχετικών, με την προστασία του περιβάλ
λοντος προβλημάτων, επιβάλλει την ανάγκη διεύρυνσης του χρόνου, 
μέσα στον οποίο ο δήμος ή η κοινότητα ή η ΚΕΔΚΕ θα πρέπει να απα
ντήσουν σε σχετικά ερωτήματα που απευθύνονται από τα Υπουργεία, 
προ κειμένου να δυνηθούν να μελετήσουν όλες τις παραμέτρους του θέ
ματος και γι' αυτό με την παρ. 6 οι δύο μήνες γίνονται τρεις στην παρά
γραφο 3 του άρθρου 30 του Δ.Κ.Κ..

Άρθρο 2
1. Με την προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 33 του Δ.Κ.Κ. επιδιώκεται η 

ρύθμιση των ζητημάτων, που ανέκυψαν κατά τις τελευταίες δημοτικές 
και κοινοτικές εκλογές, οι διαφορές των οποίων κρίθηκαν και θα κρίνο- 
ντα: στο μέλλον βάσει του Ν. 1406/1983 από τα διοικητικά δικαστή
ρια και μετά από αναιρέσεις, από το Συμβούλιο της Επικράτειας.

Ειδικότερα ρυθμίζονται τα ζητήματα. που δημιουργούνται μετά την 
έκδοση αποφάσεων του Σ.τ.Ε.. που αναιρούν τελεσίδικες αποφάσεις των 
διοικητικών δικαστηρίων, βάσει των οποίων έγινε η εγκατάσταση των 
δημοτικών και κοινοτικών αρχών με γνώμονα την: α) αποτροπή κενών 
εξουσίας του Ο.Τ.Α., β) τη διατήρηση του κύρους των πράξεων των δη
μοτικών και κοινοτικών αρχών, που εγκαταστάθηκαν με τελεσίδικες 
αποφάσεις, οι οποίες αρχές όμως τελικά με αμετάκλητες αποφάσεις κρί- 
νονται ότι δεν εξελέγησαν νόμιμα, γ) την κατά πλάσμα του νόμου ανα
δρομική εγκατάσταση των δημοτικών και κοινοτικών συνδυασμών, που 
κρίνονται αμετακλήτως ως επιτυχόντες. και ό) την εφαρμογή της αρχής 
της σταθερότητας των διοικητικών καταστάσεων.
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2. Με την αντικατάσταση τον άρθρου 38 του Δ.Κ.Κ. καλύπτεται νο
μοθετικό κενό σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού του χρονικού ση
μείου συμπλήρωσης του 21ου έτους για τους υποψήφιους δήμαρχους, 
προέδρους κοινοτήτων, συμβούλους κ.ππ.

3. Με την αντικατάσταση της παρ. 2 και την κατάργηση της παρ. 6 
του άρθρου 39 του Δ.Κ.Κ επιδιώκεται η άρση της ασάφειας που 
υπήρχε ως προς τα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν τα κωλύματα και τα 
ασυμβίβαστα εκλογής δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων, δημοτικών 
και κοινοτικών συμβούλων. (Για τους συμβούλους δημοτικών διαμερι
σμάτων και για τους παρέδρους συνοικισμών εφαρμόζονται κατ' αναλο
γίαν οι διατάξεις αυτές σύμφωνα με τα άρθρα 119 και 139 του 
Δ.Κ.Κ.).

4. Με την προσθήκη και άλλου εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 43 
του Δ.Κ.Κ. εναρμονίζονται οι διατάξεις αυτού του κώδικα, προς τις δια
τάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών.

5. Με την προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 55 του Δ.Κ.Κ. λύεται το θέμα 
της χρήσης κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές λευκών ψηφο
δελτίων όπως και στις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα και με το σκε
πτικό: ία) της 12/1987 απόφασης του διοικητικού πρωτοδικείου Χαλ
κίδας (Τριμελές Τμήμα), και (β) της 3705/1987 απόφασης του Συμ
βουλίου της Επικράτειας (Τμήμα Ρ). που δέχονται ότι πρέπει να δίδο
νται. στους προσερχόμενους να ψηφίσουν εκλογείς (κατά τις δημοτικές 
και κοινοτικές εκλογές) και λευκά ψηφοδέλτια μόνο σε περίπτωση έλλει
ψης. εντύπων ψηφοδελτίων και πάντα με τους όρους και τις προϋποθέ
σεις που ορίζονται στο άρθρο 67 του Π.Δ. 152/1985 (νομοθεσία εκλο-
πής βουλευτών).

Άρθρο 3
1. Με την προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 82 του Δ.Κ.Κ. επιδιώκεται η 

απλούστευση της διαδικασίας κάλυψης κενών εδρών συμβούλων δημο
τικών και κοινοτικών συμβουλίων με τη μείωση του αριθμού των υπο
ψηφίων που απαιτείται για τη συγκρότηση συνδυασμών σε περίπτωση 
αναπληρωματικής εκλογής.

2. Με την προσθήκη εδαφίου στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 85 του 
Δ.Κ.Κ. συμπληρώνεται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο σ' ότι αφορά τη 
συζήτηση θεμάτων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

3. Με τη ρύθμιση της παρ. 3 αντιμετωπίζεται η ανάγκη να παρακο
λουθήσουν στη δημόσια συνεδρίαση του κοινοτικού συμβουλίου, όσο το 
όυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, λόγω της σπουδαιότητας του θέ- 
-ιατος. για την αντιμετώπιση του οποίου απαιτείται μεγαλύτερη συναΓ- 
✓εση και συμμετοχή.

4. Η αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 87 του Δ.Κ.Κ. αφορά τον 
:ρόπο δημοσίευσης των κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεων του ποι
οτικού συμβουλίου, μετά την 181/1986 απόφαση του Συμβουλίου 

■ης Επικράτειας, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ειδικότερα ότι οι κανο- 
•.στικού περιεχομένου αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμ- 
ουλίων πρέπει να δημοσιεύονται πλήρεις (ολόκληρες) και όχι σε περί- 
ηψη. Επίσης, η τοιχοκόλληση του πίνακα με τα θέματα που συζητήθη- 
αν γίνεται τρεις μέρες μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου, αντί της 
πομένης. γιατί συνήθως δεν μπορούσε την επομένη της συνεδρίασης να 
να: έτοιμος και να τοιχοκολληθεί.

Άρθρο 4
Με τη διάταξη του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα στο δή- 

αρχο και στον πρόεδρο της Κοινότητας να συγκαλούν λαϊκή συνέλευση 
ων κατοίκων του Δήμου ή της Κοινότητάς τους και να συζητούν για 
ασικά προβλήματα του Δήμου ή της Κοινότητας, θεσμοθετείται έτσι 
α: τυπικά η λαϊκή συνέλευση στο επίπεδο των Ο.Τ.Α. μέχρι 3 0.000 
ατοίκων και στους Ο.Τ.Α. στους οποίους δεν υφίστανται συνοικιακά 

: - ρ ο οΛ,ια.

Άρθρο 5
1. Με την αντικατάσταση της παρ. 1 και την προσθήκη της παρ. 3 

το άρθρο 91 του Δ.Κ.Κ. επιδιώκεται η ευθυγράμμιση της διαδικασίας
οοσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον πρόεδρο της κοι- 
τητας με τα όσα προβλέποντα: για το δήμαρχο.
2. Με την προσθήκη παρ. 3 και την αρίθμηση της παρ. 3 ως 4 στο 

οθοο 93 του Δ.Κ.Κ. εξαντλούνται οι δυνατότητες αναπλήοωσης του 
ροεδρου της κοινότητας, προκειμένου να μην υπάρξει περίπτωση η 
τινοτητα να μην εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της ή τον αναπλη- 
υτή του. ή να μείνει ανεκτέλεστη οποιαδήποτε απόφαση του κοινοτι- 
ύ συμβουλίου.

Άρθρο 6
1. Με την προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 98 του Δ.Κ.Κ. καλύπτεται ένα

κενό που υπάρχει στο δημοτικό και κοινοτικό κώδικα (Π.Δ. 76/1985) 
και ασάφεια ως προς το όργανο, στο οπο'ιο υποβάλλεται η αίτηση παραί
τησης από τα αξιώματα του προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα 
του δημοτικού συμβουλίου και μόνο και ορίζεται ότι αρμόδιο να κάνει 
αποδεκτή την αίτηση παοαιτήσεως από τα ανωτέρω αξιώματα είναι το 
όργανο που τους εξέλεξε στα αξιώματα αυτά

2. Με την αντικατάσταση της περίπτ. γ* της παρ. 1 και την κατάρ
γηση της περ. ια της παρ. 1 του άρθρου 102 του Δ.Κ.Κ. η δημαρχιακή 
επιτροπή καθίσταται αρμόδια για τη διάθεση όλων των πιστώσεων του 
δημοτικού προϋπολογισμού, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 4. 5 
και 6 του άρθρου 187 του Π.Δ. 76/1985.

Σημειώνεται ότι η περίπτωση ια’ της παρ. 1 του άρθρου 102 του 
ανωτέρω Π.Δ. καταργείται επειδή, με την ανωτέρω τροποποίηση, καθί
σταται πλέον δίχως αντικείμενο. Η αρμοδιότητα αυτή ανατίθεται στη 
δημαρχιακή επιτροπή, γιατί ως ολιγομελές όργανο, σε σύγκριση με το 
δημοτικό συμβούλιο, συγκαλείται ευκολότερα και σε συντομότερα χρο- 
νικά διαστήματα.

3. Με την προσθήκη εδαφίου στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 103 
του Δ.Κ.Κ· που γίνεται με την παρ. 4 επιδιώκεται η κάλυψη του νομο
θετικού κενού το οποίο στην πράξη δημιουργεί προβλήματα καθόσον 
αφορά τη νόμιμη σύνθεση του Οργάνου, αφού ο νόμος απαιτεί στην περί
πτωση των πενταμελών, και άνω. δημαρχιακών επιτροπών, να εκλέγε
ται, απαραιτήτως. ένα μέλος της. ανάμεσα στους συμβούλους των επι- 
λαχόντων συνδυασμών.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του β’ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 
104 του Δ.Κ.Κ. στις τριμελείς δημαρχιακές επιτροπές απαιτείται η πα
ρουσία όλων των μελών.

Από τη ρύθμιση αυτή συμπεραίνεται ότι ο αντιπρόεδρος στις τριμελείς 
δημαρχιακές επιτροπές δεν μπορεί ποτέ να αναπληρώσει τον πρόεδρο 
αυτών όταν απουσιάζει ή κωλύεται, δηλαδή ο αντιπρόεδρος στις τριμε
λείς δημαρχιακές επιτροπές δεν μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντα 
για τα οποία εκλέγεται και από το λόγο αυτό είναι χωρίς αντικείμενο η 
εκλογή του και πρέπει στις ως άνω επιτροπές να καταργηθεί ο αντιπρόε
δρος.

Άρθρο 7
1. Με την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 105 του Δ.Κ.Κ. 

απλοποιείται ο τρόπος έκδοσης από το δήμαρχο των χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής.

2. Με την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 106 του Δ.Κ.Κ. συ- 
νιστάται θέση αντιδημάρχου σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πέντε 
χιλιάδες κατοίκους, συνιστάται ακόμη μία θέση αντιδήμαρχου. πέραν 
αυτής που προβλεπόταν στους δήμους με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες 
έως τριάντα πέντε χιλιάδες, δηλαδή δύο ενόλω θέσεις, οι δήμοι με πλη
θυσμό από τριάντα πέντε έως εβδομήντα χιλιάδες έχουν τρεις θέσεις 
αντιδημάρχων και οι δήμοι με πληθυσμό από εβδομήντα χιλιάδες έως 
εκατόν πενήντα χιλιάδες έχουν τέσσερις θέσεις αντιδημάρχων, ώστε να 
εξασφαλισθεί αποδοτικώτερη λειτουργία των δήμων.

3. Με την προσθήκη της παρ. 3 στο άρθρο 108 του Δ.Κ.Κ. εξαντλού
νται. όλες οι δυνατότητες αναπλήρωσης του δημάρχου, προκειμένου να 
μην υπάρξει, περίπτωση ο δήμος να μη εκπροσωπηθεί από το δήμαρχο 
ή τον αναπληρωτή του. ή να μείνει ανεκτέλεστη οποιαδήποτε απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου.

4. Με την προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 του άρθρου 138 του 
Δ.Κ.Κ. καλύπτεται το υφιστάμενο νομοθετικό κενό που υπάρχει, δεδο
μένου ότι. δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή υποψηφιοτήτων για πάρε- 
δρους. παράλληλα δε προστατεύεται ο θεσμός, δε μένει ο συνοικισμό; 
χωρίς εκπρόσωπο στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και με τη ρύθ
μιση αυτή εξαναγκάζονται όλοι οι συνδυασμοί να εκθέσουν οπωσδήποτε 
υποψήφιο πάρεδρο.

5. Με την προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 139 του Δ.Κ.Κ. εναρμονίζο
νται οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 76/1985. με τις διατάξεις του τε
λευταίου εδαφίου της παρ. 14 του άρθρου 4 του Ν. 1622/1986. σύμ
φωνα με τις οποίες δεν εκλέγεται πάρεδρος στην έδρα κανενός δήμου ή 
κοινότητας. Παράλληλα ρυθμίζεται και το θέμα της δυνατότητας του 
παρέδρου που έχει εκλεγεί ως κοινός πάρεδρος από ομάδα συνοικισμών, 
να μπορεί να συνεχίζει την εκπροσώπηση 0Λ.ων των συνοικισμών, της 
ομάδας πλην εκείνου στον οποίο μεταφέρεται η έδρα της κοινότητας.

Άρθρο 8
Συμβούλιο δημοτικού διαμερίσματος

Με το άρθρο αυτό μεταβιβάζονται αποφασιστικές αρμοδιότητες στα 
συμβούλια των δηυοτικών διαμερισμάτων που λειτουργούν στους δή
μους με πληθυσμό πάνω από 150.000 κατοίκους, δηλαδή, στους δή-
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αους Αθηναίων. Πειραιά και Θεσσαλονίκης, άσχετα αν αυτές περιλαμ
βάνονται ή όχι στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες που ασκούν μέχρι τώρα 
σύμοωνα με το άοθρο 120 του Δ.Κ.Κ.

Με την μεταβίβαση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων ολοκληρώνεται ο 
νόμος 1270/1982 που εισήγαγε τη δημοτική αποκέντρωση (άρθρο 
112 Δ.Κ.Κ. ) με το θεσμό των δημοτικών διαμερισμάτων και των συμ
βουλίων τους, στα οποία όμως παραχωρήθηκαν με αυτόν μόνο γνωμο- 
δοτικές αρμοδιότητες.

Έτσι τωοα. στα συμβούλια των δημοτικών διαμεοισμάτων μεταβι
βάζονται αποφασιστικές αρμοδιότητες με απόφαση του δημοτικού συμ
βουλίου. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν την περιοχή του κάθε διαμερί
σματος και ασκούνται από όογανα του διαμερίσματος.

Παρέχεται στο συμβούλιο του διαμερίσματος η αρμοδιότητα να συ
ντάσσει δικό του προϋπολογισμό εξόδων μόνο για τις αρμοδιότητες που 
μεταβιβάζονται από το δημοτικό συμβούλιο και ασκούνται αποφασι
στικά απ αυτό, ο οποίος εντάσσεται χωριστά στο δημοτικό προϋπολογι
σμό. Με βάση τον προϋπολογισμό αυτό το συμβούλιο του διαμερίσματος 
ψηφίζει τις αναγκαίες πιστώσεις. Οι αποφάσεις του συμβουλίου του δη
μοτικού διαμερίσματος εκτελοΰνται από τον πρόεδρο του συμβουλίου, ο 
οποίος εκδίδει και τα σχετικά εντάλματα πληρωμής. ^

Επιτυγχάνεται με τη ρύθμιση αυτή η ολοκλήρωση της δημοτικής 
αποκέντρωσης, η διατήρηση ενιαίου προϋπολογισμού του δήμου και ο 
συντονισμός των οικονομικών θεμάτων του δήμου από το δημοτικό 
συμβούλιο και το δήμαρχο. Η διευκόλυνση του έργου του δημοτικού 
συμβουλίου και του δημάρχου με την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στα 
συμβούλια των δημοτικών διαμερισμάτων και στον πρόεδρό τους. Η 
καΛ/ατερη εξυπηρέτηση των δημοτών γιατί οι αποφάσεις θα λαμβάνο- 
νται και εκτεχουνται επί τόπου από τα συμβούλια των διαμερισμάτων 
που φυσιΟΛογικά είναι οι καλλίτεροι γνώστες των ειδικών συνθηκών και 
προβλημάτων της περιοχής του διαμερίσματος. Η εκδήλακτη μεγαλύτε
ρου ενδιαφέροντος από τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών διαμε
ρισμάτων. αφού αυτά αποφασίζουν για τα βασικά προβλήματα της πε
ριοχής τους.

Με αυτό το άρθρο ρυθμίζονται θέματα όπως:
— Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα συμβούλια των δημοτικών δια

μερισμάτων και στον πρόεδρο αυτών.
— Η κατάρτιση προϋπολογισμού μόνον εξόδων των δημοτικών δια

μερισμάτων.
— 0 έλεγχος των αποφάσεων των συμβουλίων.
— Η άσκηση προσφυγών κατά των αποφάσεων των συμβουλίων ενώ

πιον του Νομάρχη.
— Η άσκηση προσφυγών κατά των αποφάσεων του Νομάρχη που 

αναφέρσνται σε αποφάσεις των συμβουλίων δημοτικών διαμέρισμά - 
των.

— Η εκτέλεση των αποφάσεων των συμβουλίων των δημοτικών δια
μερισμάτων.

— Η παροχή εξόδων παραστάσεως στον Πρόεδρο του συμβουλίου 
του.

— Το όργανο εκτέλεσης των αποφάσεων των συμβουλίων.
— Η έκδοση εντάλματος για δαπάνες που αποφασίζουν τα συμβούλια 

των δημοτικών διαμερισμάτων.
— Τον ενιαίο προϋπολογισμό του δήμου.
— Τον ενιαίο απολο^ασαο του δήμου.

"Αρθρο 9

Συνοικιακό Συμβούλιο

Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου ενισχύεται ο θεσμός των συνοικια
κών συμβουλίων, ο οποίος έχει συσταθεί με το νόμο 1270/1982, κατ' 
εξοχήν θεσμός λαϊκής συμμετοχής στις τοπικές υποθέσεις.

Γ ια τις γνωμοδοτικού χαρακτήρα αρμοδιότητες που έχει το συνοι
κιακό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 147 του Δ.Κ.Κ. θεσπίζεται υπο
χρέωση του δήμου ή της κοινότητας όπως μέσα σε δύο μήνες από την 
ημέρα που θα περιέλθει σ αυτόν η σχετική απόοαση του συνοικιακού 
συμβουλίου πρέπει να σταλεί απάντηση στο συνοικιακό συμβούλιο >τα 
τη λήψη απόφασης από τα αρμόδια όργανα του δήμου ή της κοινότητας 
ή ΟΛΑη τυχόν απάντηση με πλήρη αιτιολογία για το θέμα που έχει θίξει 
το συνοικιακό συμβούλιο.

Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ανατίθενται στο 
συνοικιακό συμβούλιο αντικείμενα της αρμοδιότητας του δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου που αφορούν τη συνοικία. Γι' αυτά τα θέματα 
και για τη διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων το συνοικιακό συμβούλιο 
αποφασίζει. Η υλοποίηση των πράξεων αυτών του συνοικιακού συμβου
λίου γίνεται υποχρεωτικά με τη λήψη αποφάσεων από τα αντίστοιχα όρ
γανα του δήμου ή της κοινότητας μέσα σε δύο μήνες από τότε που περι

ήλθαν στον δήαο η στην κοινότητα οι πραςεις αυτές του συνοικιακού 
συμβουλίου. Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται και η ψήφιση των αναγκαίων 
πιστώσειυν. το ετήσιο ύιύος των οποίων ορίζεται *ηα κάθε συνοικιακό 
συμβούλιο από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο κατά την κατάρτιση 
του ετήσιου προϋπολογισμού του δήμου ή της κοινότητας.

Ορίζεται ακόμα ότι η εκλογή των συνοικιακών συμβουλίων γίνεται 
μόνο με άμεση και μυστική ψηφοφορία από όλους τους κατοίκους του 
δήμου ή της κοινότητας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κα
τάλογο οποιουοήποτε δήμου ή κοινότητας της χώρας. Δηλαδή όσοι κά
τοικοι του δήμου ή της κοινότητας έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένοι, σε εκλογικό κατάλογο κάποιου 
δήμου ή κοινότητας της χώρας έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να 
εκλέγονται στο συνοικιακό συμβούλιο.

Ορίζεται τ θητεία των συνοικιακών συμβουλίων τετραετής και ότι τε
λειώνει. σε κάθε περίπτωση, στο τέλος του τέταρτου χρόνου της δημοτι
κής και κοινοτικής περιόδου.

Τέλος, ο δήμος ή η κοινότητα που συνιστά συνοικιακά συμβούλια 
υποχρεούται να εξασφαλίσει και κατάστημα για τη στέγαση και τη λει
τουργία κάθε συνοικιακού συμβουλίου.

Άρθρο 10

1. Με την προσθήκη εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 149 του 
Δ.Κ.Κ. επιδιώκεται να καταστεί δυνατή η έκδοση των απαιτούμενων 
αποφάσεων για τον ορισμό των εξόδων παραστάσεως των δημάρχων, 
των αντιδημάρχων και των προέδρων κοινοτήτων και χωρίς τη γνώμη 
του Δ.Σ. της ΚΕΛΚΕ. εφόσον ζητηθεί και δεν περιέλθει έγκαιρα στο 
Τπουργείο Εσωτερικών.

2. Με την προσθήκη στην παρ. 3 του άρθρου 150 του Δ.Κ.Κ. επιδιώ
κεται να καταστεί δυνατή η έκδοση των απαιτουμένων αποφάσεων για 
τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών των δημοτικών συμβου
λίων και των μελών των κοινοτικών συμβουλίων των κοινοτήτων που 
έχουν πληθυσμό από 5.000 κατοίκους, για τη συμμετοχή στις συνε
δριάσεις των συμβουλίων και χωρίς τη γνώμη του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ. 
εοόσον ζητηθεί και δεν περιέλθει έγκαιρα στο Τπουργείο Εσωτερίτ 
κών.

3. Με την προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 153 του Δ.Κ.Κ. επιβάλ
λεται η δημοσίευση των αποφάσεων των .νομαρχών με τις οποίες ασκεί
ται ουσιαστικός έλεγχος των πράξεων των Ο.Τ.Α. για την ύπαρξη με
γαλύτερης διαφάνειας και βέβαιης χρονολογίας ως αφετηρίας για 
άσκηση ενδίκων μέσων και προσφυγών.

4. Με την προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 161 του Δ.Κ.Κ. θεσπίζονται 
ευθύνες αστικές και πειθαρχικές για τους προέδρους και τα μέλη των 
συμβουλίων των δημοτικών διαμερισμάτων δεδομένου ότι και αυτοί 
ασκούν δημόσια εξουσία με τις παραχωρηθείσες αποφασιστικές αρμο
διότητες και όσες θα μεταβιβασθούν.

Άρθρο 11.
1. Με την αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 168 του Δ.Κ.Κ. κα

λύπτεται το κενό της απαρτίας που υπήρχε για τη λειτουργία του διοι
κητικού συμβουλίου των ιδρυμάτων.

Ως είχε η διάταξη (απαρτία με την παρουσία τεσσάρων μελών μεταξύ 
των οποίων να είναι ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος) ήταν σωστή με το κεί
μενο του άρθρου 126 του Ν. 1065/1980. που προέβλεπε επταμελές 
αδελφάτο για τη διοίκηση των ιδρυμάτων. Μετά την αντχατάσταση του 
άρθρου 126 του Ν. 1065/1980 με το άρθρο 20 του Ν. 1270/1982 
και τη δυνατότητα αύξησης των μελών του Δ.Σ. μέχρι έντεκα, μαζί με 
τον Πρόεδρο, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διάταξη ως έχει γιατί αντίκει- 
ται στη βασική δημοκρατική αρχή λειτουργίας των συλλογικών οργά
νων κατά την οποία απαρτία υπάρχει όταν οι παρόντες είναι περισσότε
ροι από τους απόντες.

2. Με την αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 175 του Δ.Κ.Κ. συ
γκεκριμενοποιούνται οι πόροι των δημοτικών και κοινοτκών νομικών 
προσώπων με την παραπομπή για ανάλογη εφαρμογή στο άρθρο 172 
του Δ.Κ.Κ. και να διασφαλίζεται έτσι η ετήσια επιχορήγηση από τους 
Ο.Τ.Α. που τα συνιστούν.

3. Με την παρ. 3 προστίθεται διάταξη (παρ. 5) στο άρθρο 175 του 
Δ.Κ.Κ. για να είναι δυνατή η συγχώνευση των δημοτικών και κοινοτι
κών νομικών προσώπων του άρθρου αυτού σε ένα νομικό πρόσωπο. Με 
αυτό τον τρόπο παρέχεται η ευχέρεια στους Ο.Τ.Α. να συνενώσουν ούο ή 
περισσότερα δικά τους νομικά πρόσωπα κατά κανόνα ομοειδή, σε ένα 
νομικό πρόσωπο με διάφορα τμήματα ή τομείς, αποφεύγοντας τις κα
ταργήσεις κ.λπ. Έτσι επιτυγχάνεται ενιαία διοίκηση στους τομείς δρα
στηριότητας των νομικών προσώπων, συντονισμός ενεργειών και πολι
τικής, μείωση των δαπανών διοίκησης, αξιοποίηση σωστή του υπηρε- 
τούντος προσωπικού και μη διασπάθιση πόρων αναποτελεσματικά.
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’Αρθρο 12

Με την αντικατάσταση των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 117 του 
Δ.Κ.Κ. τροποποιούνται οι διατάξεις αυτού του άρθρου για τη σύσταση 
συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργι- 
κότητάς των.

Ειδικώτερα:
1. Με την τροποποίηση της παρ. δ ρυθμίζεται ο τρόπος και ορίζεται 

το όργανο που καθίσταται αρμόδιο για τη μεταφορά της έδρας και την 
αύξηση των εισφορών των μελών του συνδέσμου προς αυτόν.

Με την ίδια παραγραφο, ως έχει, προβλέπεται η υποχρεωτική συμ
μετοχή ενός δήμου ή μιας κοινότητας σε σύνδεσμο και όχι η υποχρεω
τική αποχώρηση ενός μέλους από το σύνδεσμο. Με την τροποποίηση συ
μπληρώνεται η διάταξη και ορίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις και 
για την υποχρεωτική αποχώρηση ενός δήμου ή μιας κοινότητας από το 
σύνδεσμο στην περίπτωση κατά την οποία το διοικητικό συμβούλιο του 
συνδέσμου αονείται χωρίς βάσιμη αιτιολογία να αποδεχθεί την αποχώ
ρηση ενός μέλους από το σύνδεσμο. Η αρμοδιότητα ανατίθεται στο νο- 
μάρχη ο οποίος πρέπει να εξετάσει αν βλάπτονται ή όχι τα συμφέροντα 
των κατοίκων του αποχωρούντος μέλους, αν η αποχώρηση παρεμποδί
ζει ή όχι την περαιτέρω λειτουργία του συνδέσμου και την εκπλήρωση 
γενικά του σκοπού για τον οποίο έχει συσταθεί.

2. Συμπληρώνεται η παρ. 6 που αφορά συνδέσμους που υπάγονται 
στην περιφέρεια όμορων νομών που καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία 
κα: τα αρμόδια όργανα για την αύξηση των εισφορών των μελών του 
συνδέσμου προς αυτόν, τη μεταφορά της έδρας του συνδέσμου και ανατί
θενται οι αρμοδιότητες αυτές στους αρμόδιους νομάρχες οι οποίοι ρυθμί
ζουν τα θέματα με κοινές αποφάσεις τους.

3. Τροποποιείται η παρ. 7 που αφορά συνδέσμους δήμων ή κοινοτή
των που υπάγονται στην περιφέρεια περισσότερων μη όμορων νομών, 
και ρυθμίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για τη με
ταφορά της έδρας τους, την αύξηση της εισφοράς των μελών προς το 
σύνδεσμο και ορίζεται ο ΐπουργός Εσωτερικών ως αρμόδιο όργανο για 
λόγους καθαρά διαδικαστικούς.

Η μεταφορά της αρμοδιότητας εποπτείας των συνδέσμων αυτών στο 
Νομάρχη της έδρας τους γίνεται στα πλαίσια της προσπάθειες για απο
κέντρωση και απαλλαγή του Υπουργείου από μη επιτελικού χαρακτήρα 
αρμοδιότητες.

Άρθρο 13
1. Με την προσθήκη παραγράφων 10. 11 και 12 στο άρθρο 178 του 

Δ.Κ.Κ. καλύπτεται κενό του Δ.Κ.Κ. σχετικά με το αρμόδιο όργανο στο 
οποίο υποβάλεται η παραίτηση από τα αξιώματα του προέδρου και αντι
προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και των μελών της εκτελεστικής 
επιτροπής του συνδέσμου.

2. Επίσης καλύπτονται κενά της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τα 
της λειτουργίας των Συνδέσμων Ο.Τ.Α. όπως είναι, τα της διοίκησης, 
του Συνδέσμου μετά από είσοδο στο σύνδεσμο νέου Ο.Τ.Α. ή αποχώ
ρηση Ο.Τ.Α. από σύνδεσμο και έτσι δεν εμποδίζεται η δράση του συνδέ
σμου στην διετία που έχει αρχίσει να διανύεται κα: αποφεύγονται προ
βλήματα νομιμότητας των πράξεων των οργάνων του.

Άρθρο 14
1. Με την αντικατάσταση των παρ. ] και 2 του άρθρου 179 του ΔΚΚ 

διευκρινίζονται οι αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων των συνδέσμων 
κα: ορίζεται ότι c πρόεδρος του συνδέσμου έχει τις αρμοδιότητες του 
προέδρου της κοινότητας ή του δημάρχου ως προς τη διοίκηση του συν
δέσμου μόνον.

Με την αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 1 79 του Δ.Κ.Κ. ορίζε
ται ότι εφαρμόζονται για τους συνδέσμους οι σχετικές με τις κοινότητες 
ή τους δήυους διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα εκτός 
από αυτές που αφορούν τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, τα λοιπά 
δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις που συνι- 
στούν οι δήμοι και οι κοινότητες. Επίσης για τους συνδέσμους δεν ισχύ
ουν και ο: διατάξεις που αφορούν τη σύσταση ειδικής ταμιακής υπηρε
σίας από τους δήμους. Τα ανωτέρω κρίνοντα: απαραίτητα για την απο
φυγή παρερμηνειών και συγχύσεων ως προς την εφαρμογή των σχετι
κών διατάξεων για τους συνδέσμους καθόσον εάν ο: σύνδεσμοι είχαν τέ
τοιες αρμοδιότητες δε θα διέφεραν σε τίποτε απο Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμί
δας (δήμους και κοινότητες} οπότε απκώς θα υποκαθιστούσαν αυτούς, 
πράγμα ανεπίτρεπτο. I

2. Με την προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 179 του Δ.Κ.Κ. επιτυγχάνε
ται η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον πρόεδρο του συνδέσμου στον 
αντιπρόεδρο για την πιο εύρυθμη κα: ταχύτερη λειτουργία των υπηρε
σιών του συνδέσμου.

3. Με την παρ. 8 στο άρθρο 179 του Δ.Κ.Κ. θεσπίζεται διάταξη σύμ
φωνα με την οποία το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου ΟΤΑ. που 
υπάγεται σε περισσότερους νομούς να μπορεί να συνεδριάζει αυτό και η 
εκτελεστική επιτροπή του συνδέσμου, εκτός από το κατάστημά του που 
βρίσκεται στην έδρα του, και στην έδρα οποιουδήποτε ΟΤΑ μέλους του. 
Παρέχεται έτσι η ευχέρεια να ρυθμίζεται το Θέμα του τόπου συνεδρίασης 
από το διοικητικό συμβούλιο ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα και 
προς διευκόλυνση των μελών του.

4. Με την προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 180 του ΔΚΚ ρυθμίζεται το 
Θέμα της καταβολής αποζημίωσης στα μέλη του διοικητικού συμβου
λίου και στα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής του συνδέσμου κατά συνε
δρίαση κατ' ανστιστοιχία της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 150 του 
ΔΚΚ.

5. Με την παρ. 8 που προστίθεται στο άρθρο 183 του ΔΚΚ παρέχε
ται η ευχέρεια στους συνδέσμους των δήμων και κοινοτήτων, αναπτυ
ξιακούς και κοινούς, να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις των άρθρων 43. 
44. 45 και 46 παρ. 1 εδ. α' και β' του νόμου 1416/1984 για αναπτυ
ξιακούς σκοπούς.

Όσον αφορά τη ρύθμιση της συμμετοχής αυτής των συνδέσμων 
εφαρμόζονται οι διατάξεις οι σχετικές με τη συμμετοχή των δήμων και 
των κοινοτήτων στις επιχειρήσεις των ανωτέρω διατάξεων.

Άρθρο 15
1. Με την αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 187 του ΔΚΚ 

απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης της προβλεπόμενης από την παρά
γραφο αυτή υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζονται οι υπο
χρεωτικές δαπάνες που γράφονται στους προυπο* .ογισμούς των ΟΤΑ.

Η εν λόγω απόφαση θα ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί ή ανακληθεί, 
αντί να εκδίδεται κάθε χρόνο, όπως προέβλεπαν οι διατάξεις που αντι
καθίστανται.

2. Με τις προσθήκες των παραγράφων 5 και 6 στο άρθρο 187 του 
ΔΚΚ καθιερώνεται:

α. Αρμοδιότητα του δημάρχου και προέδρου κοινότητας για τη διά
θεση, πιστώσεων, για την πληρωμή διαφόρων δαπανών και

β. Η διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού χωρίς να προηγηθεί 
απόφαση οποιουδήποτε οργάνου.

3. Με την προσθήκη της παραγράφου 8 στο άρθρο 187 του Δ.Κ.Κ. 
καθιερώνεται ευθύνη των αρμοδίων οργάνων του δήμου ή της κοινότη
τας στην περίπτωση που εκτελούν έργα ή πραγματοποιούν προμήθειες 
δίχως να έχουν εξασφαλισμένη την απαραίτητη πίστωση.

Η εγγραφή στον προϋπολογισμό σχετικής πίστωσης, έξασφαλίζει την 
κατωχύρωση της διαδικασίας προγραμματισμού και κατανομής των 
πιστώσεων τόσο χρονικά όσο και στις διάφορες δραστηριότητες.

Άρθρο 16

1. Με την προσθήκη εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 200 του ΔΚΚ 
εξαιρούνται οι οφελέτες προς τους ΟΤΑ βάσει συμβάσεων από τις 
διευκολύνσεις εξόφλησης χρεών που παρέχουν τα δημοτικά και κοινο
τικά συμβούλια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 200 
του Π.Δ. 76/1985. Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης αυτής είναι 
ότι η παροχή οποιωνδήποτε διευκολύνσεων για εξόφληση χρεών από 
συμβάσεις, ανατρέπει τους όρους με τους οποίους έχει συναφθεί η σύμ
βαση και σε περίπτωση που έχει διεξαχθεί διαγωνισμός (δημοπρασία) 
ανατρέπει τους όρους βάσει των οποίων έχει διεξαχθεί ο διαγωνισμός. 
Είναι δε πολύ πιθανό, να ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα του διαγωνι
σμού αν οι παρεχόμενες διευκολύνσεις αποτελούσαν όρους του αρχικού 
διαγωνισμού.

2. Η ρύθμιση της παρ. 2 κρίθηκε αναγκαία ώστε να είναι δυνατή η 
επιχορήγηση των Επιτροπών Εγχώριας Περιουσίας για την αντιμετώ
πιση έκτακτων αναγκών τους.

Σημειώνεται άτι οι επιτροπές αυτές είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου, συγκροτούνται με μέλη από το σύνολο των προέδρων και με
λών των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και Λειτουργούν σύμ
φωνα με τις διατάξεις που δ ιέ πουν τους ΟΤΑ.

3. Με τις διατάξεις του καταργούμενου άρθρου 202 του ΔΚΚ επε- 
τρέπετο η επέμβαση σε θέματα τοπικά - αποκλειστικής αρμοδιότητας 
των ΟΤΑ (δήμων και κοινοτήτων) του Νομάρχη, επέμβαση η οποία 
αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 102 παρ. 2 του συντάγματος.

4. Με την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 203 του ΔΚΚ διευ
ρύνονται οι περιπτώσεις έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, προκειμέ- 
νου να αντιμετωπίζονται ευχερέστερα οι ανάγκες προμήθειας υλικών 
και άλλων ειδών, η πληρωμή των οποίων είναι αδύνατη ή δύσκολη με 
την έκδοση τακτικού εντάλματος.

5. Με την αντικατάσταση του άρθρου 204 του ΔΚΚ τροποποιούνται 
οι διατάξεις για την «πάγια προκαταβολή- και το ύψος της ορίζεται με



3άση τον πληθυσμό των ΟΤΑ. Έτσι στους ΟΤΑ μ* μεγάλο πληθυσμό 
παρέχεται η δυνατότητα να συστήσουν «πάγια προκαταβολή μεγαλύτε
ρου ποσού, δοθέντος ότι οι δαπάνες των ΟΤΑ αυτών που αντιμετωπίζο
νται από την «πάτια ποοκαταβολή» είναι συχνότερες και μεγαλύτε
ρες.

Άρθρο 17

1. Με την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 
219 του ΔΚΚ παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους και τις κοινότητες 
να εκποιούν οικόπεδα και στους δημότες οι οποίοι όμως δεν κατοικούν 
στο δήμο ή στην κοινότητα. Όπως είναι γνωστό τέτοια ευχέρεια υπήρχε 
μόνο για τους δημότες που ήταν και κάτοικοι.

2. Με το άρθρο 11 του Ν. 1491/1984 παρατάθηκε για δύο χρόνια 
από την ισχύ του νόμου αυτού η προθεσμία προκειμένου να δοθεί η ευ
καιρία σε όσους κατείχαν αυθαίρετα δημοτικές και κοινοτικές εκτάσεις 
και είχαν τις προϋποθέσεις που προέβλεπαν οι διατάξεις των παραγρά
φων 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 1080/1980. να ζητήσουν την απευ
θείας εκποίησή τους. Η εκποίηση των εκτάσεων αυτών γίνεται με την 
καταβολή τιμήματος στην τρέχουσα αξία τους.

Στις κοινότητες Δαφίων και Κεραμίου του Νομού Λέσβου έχουν κα
ταληφθεί πριν από πολλά χρόνια κοινοτικές οικοπεδικές εκτάσεις οι 
οποίες έχουν αξιοποιηθεί και εξυπηρετούν άμεσες ανάγκες 45 περίπου 
πτωχών οικογενειών ψαράδων και αγροτών και οι οποίες μπορεί να εκ
ποιηθούν σ' αυτούς που τις κατέχουν.

Οι κάτοχοι των οικοπεδικών αυτών εκτάσεων δεν αποφασίζουν να 
ζητήσουν την εκποίηση, αν και τους δόθηκε και άλλοτε η ευχέρεια από 
το νόμο, γιατί η τρέχουσα αξία λόγω της τουριστικής ανάπτυξης της πε- 
ριοχής. είναι σημαντικά μεγάλη για τις δυνατότητές τους, με συνέπεια η 
εκκρεμότητα να συνεχίζεται.

Με τη διάταξη της παρ. 2 δίνεται η ευχέρεια εκποίησης των οικοπε- 
δικών εκτάσεων με μειωμένο τίμημα. Ανάλογες ρυθμίσεις έχουν γίνει 
και στο παρελθόν σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Παράλληλα διασφα
λίζονται και τα συμφέροντα των κοινοτήτων στην περίπτωση που οι κά
τοχοι των οικοπέδων, έχουν και άλλα οικόπεδα μέσα στην ίδια οικιστική 
περιοχή.

Στην περίπτωση αυτή το τίμημα καθορίζεται στην τρέχουσα αξία των 
εκτάσεων.

3. Το έτος 1965 η Διεύθυνση Γεωργίας του Νομού Λάρισας μεταβί
βασε στο Δήμο της Λάρισας και συγκεκριμένα στη συνοικία «Πυροβο
λικά» την κυριότητα κοινόχρηστης έκτασης 52,211 τ.μ.

Η έκταση αυτή πριν μεταβιβαστεί στο Δήμο ανήκε στο Σ A A Κ και 
είχε διανεμηθεί με προσύμφωνα πωλήσεως στα μέλη τους χωρίς βε
βαίως να έχουν την κυριότητα αυτών αλλά μόνο δικαίωμα κοινής νο-
μής·

Στις εκτάσεις αυτές έχει δημιουργηθεί νομική και πραγματική κατά
σταση που δεν είναι δυνατό να ανατραπεί γιατί οι κατέχοντες αυτές κα
λόπιστα. με βάση τα προσύμφωνα που χαρακτηρίζονται άκυρα προχώ
ρησαν στην ανέγερση οικοδομών ή μεταβίβασαν περαιτέρω με προσύμ
φωνο τα οικόπεδά τους λόγω δωρεάς, προίκας πωλήσεως κΛπ.

Επειδή η τρέχουσα αξία των οικοπεδικών αυτών εκτάσεων είναι ση
μαντικά μεγάλη για τις δυνατότητες των κατόχων, κρίνεται σκόπιμο το 
τίμημα να υπολογιστεί στο ένα εικοστό (1/20) της τρέχουσας αξίας, 
ώστε και ο Δήμος της Λάρισας να μπορέσει να εκτελέσει ανάλογα έργα 
υποδομής στην περιοχή και οι ενδιαφερόμενοι να τακτοποιηθούν.

Με τη διάταξη της παρ. 3 παρέχεται η δυνατότητα οριστικής επίλυ
σης του θέματος, με την παραχώρηση των εκτάσεων αυτών στους κατό
χους τους.

4. Με την παρ. 4 δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά και κοινοτικά 
συμβούλια να λαμβάνουν αποφάσεις με την πλειοψηφία των δύο τρίτων 
των μελών τους για της απευθείας αγορά ακινήτων όταν κριθεί ότι μό
νον ένα ακίνητο είναι κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο προορίζε
ται. Επί πλέον παραλείπεται η «ομόφωνη* λήψη απόφασης.

Άρθρο 18
1. Με την αντικατάσταση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 238 του ΔΚΚ 

αυξάνονται τα χρηματικά όρια θεώρησης των μελετών από τις τεχνικές 
υπηρεσίες των ΟΤΑ και των ΤΤΔΚ Νομαρχιών και το χρηματικό όριο 
Θεώρησης μελετών για τους Δήμους Αθηναίων. Πειραιά και Θεσσαλονί
κης καθορίζεται στο διπλάσιο από εκείνο των λοιπών ΟΤΑ και έτσι οι 
αντίστοιχες τεχνικές τους υπηρεσίες που διαθέτουν επαρκές και έμπειρο 
τεχνικό προσωπικό όλων των κατηγοριών και βαθμιδών γίνονται πιο 
ευέλικτες.

Ρυθμίζονται επίσης τα θέματα θεώρησης των μελετών των Επιχειρή
σεων των Νόμων 1069/1980 και 890/1979 κατ’ αντιστοιχία με τους 
ΟΤΑ. δεδομένου ότι και οι Συγκριτικοί Πίνακες και τα Πρωτόκολλα

Κανονισμού τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών κατά την εκτέλεση των 
έργων τους θεωοούνται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες (άρθρο 12 του
Π.Α. 171/1987 (Α 84/1987).

2. Το άρθοο 240 του ΔΚΚ ρυθμίζει θέματα επλυσης διαφορών για 
συμβάσεις προμηθειών και μεταφορών υλικών χρησίμων για την εκτέ
λεση έργων των ΟΤΑ. Με τη διάταξη της παρ. 2 εφαρμόζονται οι διατά
ξεις του άρθρου 240 του ΔΚΚ για την επλυση διαςρορων για προμή
θειες και μεταφορές γενικά των ΟΤΑ. των συνδέσμων τους, των ιδρυ
μάτων τους, των λοιπών νομικών προσώπων του δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 19

1. Η προσφυγή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανα
γκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών ακινήτων, για την ικανοποίηση 
αναγκών σε έργα κοινής ωφελείας είναι συχνή και αρκετά σημαντική 
στην προσπάθεια τους για ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής 
στην περιφέρειά τους ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με τις σοβαρότερες 
συνέπειες στην ιδιοκτησία και τα συναφή προβλήματα που συνεπάγο
νται. Συχνά προβάλλονται από τους θίγόμενους εύλογες υπόνοιες ύπαρ
ξης πολιτικών ή προσωπικών κινήτρων, έλλειψη διαφάνειας και επαρ
κούς αιτιολογίας στην ανάγκη ικανοποίησης κοινής ωφέλειας και έλ
λειψη οικονομικής δυνατότητας καταβολής της αποζημίωσης και εκτέ
λεσης των αναγκαίων έργων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο θεσμός και 
τα όργανα που την αποφασίζουν να μειώνονται υπέρμετρα στην κοινή 
συνείδηση, με παράλληλη επιβάρυνση όλων από τις συχνές προσφυγές 
στα δικαστήρια και τη διοίκηση.

Δε διασφαλίζεται όσο πρέπει από τις διατάξεις που ισχύουν η διαφά
νεια στην αναγκαιότητα της απαλλοτρίωσης και η δυνατότητα άσκησης 
αποτελεσματικού προληπτικού ελέγχου των σχετικών αποφάσεων των 
δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων.

Με την αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 244 του ΔΚΚ 
βελτιώνεται η διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με σκοπό 
τον περιορισμό, των δυσμενών επιπτώσεών της.

Οι σημαντικότερες νέες ρυθμίσεις, σε συντομία είναι οι παρακάτω: 
α. Καθιέρωση αυξημένης πλειοψηφίας για τη λήψη της σχετικής από

φασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, 
β. Υποχρέωση δικαιολόγησης της απόφασης αυτής των συμβουλίων 

κατά το αντικείμενο της απαλλοτρίωσης, την αναγκαιότητα και τη 
οικονομική δυνατότητα του δήμου ή της κοινότητας, 

γ. Δημοσίευση της απόφασης στον τοπικό τύπο που είναι προσιτός στο 
κοινό και κοινοποίησή της στους ιδιοκτήτες γεα να υποβάλουν τις 
αντιρρήσεις τους (προσφυγές).

δ. 0 νομάρχης ελέγχει την απόφαση του συμβουλίου και μετά αυτή 
δημοσιεύεται οπότε και ολοκληρώνεται η διαδικασία κήρυξης της 
απαλλοτρίωσης.

ε. Ρυθμίζεται και το Θέμα της ανοχής των ιδιοκτητών των προς απαλ
λοτρίωση εκτάσεων για εκτέλεση εργασιών στις εκτάσεις αυτές για 
τη σύνταξη των αναγκαίων μελετών και διαγραμμάτων, σύμφωνα 
με όσα ισχύουν για το δημόσιο.

στ. Η απαλλοτρίωση ή σύσταση δουλείας επί ακινήτου που βρίσκεται 
έξω από τη διοικητική περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας, η 
οποία δεν έχει το χαρακτήρα αμιγώς τοπικής υπόθεσης γτα το δήμο 
ή την κοινότητα ο οποίος κηρύσσει την απαλλοτρίωση ή τη σύσταστ 
δουλείας, εγκρίνεται από το νομάρχη.

2. Με την παρ. 2 προστίθεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 245 του ΔΚΚ η λέξη κτίρια για να διευκρινισθεί ότι στα ακίνητα 
κτήματα περιλαμβάνονται και τα κτίρια των οποίων οι κύριοι ή κάτοχοι 
υποχρεούνται να ανέχονται την τοποθέτηση από τους δήμους και τις 
κοινότητες ενδεικτικών πινακίδων για την κυκλοφορία, την ονοματοθε
σία οδών και πλατειών και τη στήριξη φωτιστικών σωμάτων.

Άρθρο 20

1. Με την αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 246 του ΔΚΚ προ
στίθεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου η λέξη «αμιγούς» για να δηλωθεί 
με σαφήνεια ό.τι αφορά στη σύσταση αμιγών δημοτικών και κοινοτικών 
επιχειρήσεων, σε αντίθεση με τη διάταξη της παρ. 6 του ίδιου άρθρου η 
οποία αναφέρεται σε επιχειρήσεις που δεν είναι αμιγείς δημοτικές και 
κοινοτικές.

Προστίθεται επίσης το τελευταίο εδάφιο για να αποσαφηνισθεί ότι η 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για τη σύσταση της επιχείρησης, η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. αποτελεί την 
καταστατική πράξη της επιχείρησης, κάτι περίπου ανάλογο με το κατα
στατικό των ανώνυμων εταιρειών.

2. Με την αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 246 του ΔΚΚ αντι
καθίσταται η φράση «τα περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται σ' αυτή
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κα: το αρχικό κεφάλαιο» με τη φράση «το κεφάλαιο* δεδομένου ότι στο 
ygfpwlr^n της εταιρείας περιλαμβάνονται, κατά το εμπορικό δίκαιο και 
τη λογιστική, τόσο το σε μετρητά όσο και το σε εισφερόμενα αγαθά 
τμήμα του κεφαλαίου και προστίθενται στα στοιχεία, η διοίκηση και οι 
πόροι, γιατί πρέπει και σ αυτά να ορίζονται με την απόφαση του συμ
βουλίου.

Με την πας. 3 γίνεται ορθή παραπομπή στην οικεία διάταξη (άρθρου 
252). Πρόκειται για τυπογραφική αβλεψία που διορθώνεται.

4. Με την αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 252 του ΔΚΚ καθο
ρίζεται η εργασιακή σχέση του προσωπικού των επιχειρήσεων ως σχέση 
ιδιωτικού δικαίου.

5. Με την αντικατάσταση του άρθρου 253 του ΔΚΚ προστίθεται σ 
αυτό η φράση «μετά την εκκαθάριση» προκειμένου να καταστεί σαφές ότι 
μετά τη διάλυση των επιχειρήσεων ακολουθεί η εκκαθάριση.

6. Με την παρ. 6 καταργειται το άρθρο 255 του ΔΚΚ γιατί μετά την 
ολοκληρωμένη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου του Ν. 1416/1984 
για τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις κατέστη περιττή η διατή
ρηση των «Μικρών Επιχειρήσεων* του άρθρου αυτού για τις οποίες οι 
ισχύουσες διατάξεις οικονομικής-διαχειριστικής λειτουργίας τους δεν 
παρέχουν ευελιξία και εμποδίζουν την ανάπτυξη δραστηριότητας από 
τις μικρές αυτές επιχειρήσεις.

7. Με την παρ. 11 παρέχεται η ευχέρεια στην ΚΕΔΚΕ και στις 
ΤΕΔΚ να συνιστούν αμιγείς επιχειρήσεις δικές τους. Οι επιχειρήσεις αυ
τές διέπονται από τις ίδιες διατάξεις που διέπουν τις αμιγείς δημοτικές ή 
κοινοτικές επιχειρήσεις και οι οποίες εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν. 
Έτσι η ΚΕΔΚΕ και οι ΤΕΔΚ μπορούν να συνιστούν μόνες τους δικές 
τους αμιγείς επιχειρήσεις, όπως οι δήμοι και οι κοινότητες για την εξυ
πηρέτηση των ιδίων σκοπών.

Άρθρο 21
1. Με τις παραγράφου; 1 και 2 του άρθρου αυτού γίνεται ερμηνεία 

των διατάξεων των άρθρων 84 παρ. 1 εδ. ιστ' και 102 παρ. 1 εδ. η’ του 
ΔΚΚ όσον αφορά την πρόσληψη δικηγόρων, η οποία γίνεται μόνον κατά 
υπόθεση ή για την παροχή γνωμοδοτήσεων. Καθορίζεται ως δικαιολο- 
γητιχό καταβολής της δικηγορικής αμοιβής πίνακας θεωρημένος για 
το κανονικό της αμοιβής από τον Πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου 
στον οποίο ανήκει ο δικηγόρος ή τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δι
καστηρίου.

2. Με την προσθήκη της παραγράφου 5 στο άρθρο 266 του ΔΚΚ επι
διώκεται η ίση μεταχείριση των προέδρων των διοικουοών επιτροπών 
των ΤΕΔΚ ως και των προέδρων των συνδέσμων, κάθε κατηγορίας, αν 
αυτοί είναι και υπάλληλοι ΝΠΔΔ. δημοσίων επιχειρήσεων και οργανι
σμών κοινής ωφελείας και δεν έχουν την ιδιότητα του Δημάρχου. Αντι- 
δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, ως προς τη χορήγηση και ο’ αυτούς 
της ειδικής άδειας του άρθρου 266 του ΔΚΚ.

3. Με την πας. 4 καλύπτονται και οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. και στην 
περίπτωση μετάκλησης καλλιτεχνικών συγκροτημάτων ή ανταλλαγής 
οποιοσδήποτε αποστολής σε Ό.Τ.Α. ξένης χώρας.

4. Με την παρ. 5 παρέχεται δυνατότητα στα νομικά πρόσωπα του 
άρθρου 175 των ΟΤΑ να ανταλλάσσουν αποστολές και να μετακαλούν 
καλλιτεχνικά συγκροτήματα ξένων χωρών. Επίσης παρέχεται η δυνα
τότητα στα ως άνω νομικά πρόσωπα να στέλνουν στο εξωτερικό πολιτι
στικέ-;. γενικά αποστολές του; ή καλλιτεχνικά του; συγκροτήματα.

Άρθρο 22

Στο Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεω; έργων και προμηθειών οργανι
σμών τοπική; αυτοδιοικήσεω;· (ΦΕΚ 11/15.1.1980) αναγράφεται σε 
ποκλές περιπτώσεις ότι οι αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών 
συμβουλίων «εγκρίνονται* από το Νομάρχη, ή -υπόκεινται εις την 
έγκριση* του Νομάρχη κλπ. Επειδή η διατύπωση αυτή δημιουργεί σύγ
χυση ως προς τον έλεγχο, τον οποίο πρέπει να ασκήσει ο Νομάρχης και 
η Κυβέρνηση θέλει να καταργήσει όσο είναι δυνατόν τον έλεγχο σκοπι
μότητας. γι' αυτό με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι οι σχετικές με την εκτέ- 
Λχση έργων, εργασιών, προμηθειών, μεταφορών και με τη σύνταξη με- 
/.ετών πράξεις των διαφόρων οργάνων των ΟΤΑ υπόκεινται μόνον στον 
L/'z~7/S' νομιμότητας του αρμόδιου Νομάρχη.

'Αρθρο 23

1. Με την αντικατάσταση της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του Π.Δ. 
28/1980 απλουστεύεται η διαδικασία σύνταξης μελέτης όταν πρόκει
ται για έργα που από τη φύση τους είναι δύσκολο να τιμολογηθούν 
ιοπως λ.χ. έργα πρασίνου. όενδροφυτεύσεις. διαμορφώσεις χώρων για 
εκΟηλώσεις κλπ. 1. Επίσης επλύεται και το θέμα της σύνταξης μελετών 
για τα έργα-διάθεσης απορριμάτων που κατ' εξοχή, λόγω ιδιαιτερότη
τας τους είναι αδύνατο να τιμολογηθούν.

2. Με τη διάταξη της παρ. 2 αίρεται κάθε ασάφεια και αμφισβήτηση 
ως προς το αρμόδιο συμβούλιο του άρθρου 2 παρ. 14 του Ν. 716/1977 
προκειμένου για την ανάθεση μελετών των δήμων, κοινοτήτων, συνδέ
σμων τους, δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων, λοιπών δημοτικών 
και κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (άρθρου 175 
ΔΚΚ) και των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και 
αποχέτευσης των νόμων 890/1979 και 1 069/1980. Ορίζεται το Νο- 
ιιαρχιακο Συμβούλιο Δημοσίων Έρνων του άρθρου 15 του Π.Δ. 910/
1977.

3. Αυξάνονται τα ποσό του άρθρου 12 παρ. 2 του Π.Δ. 171/1987 
από 100.000.000 σε 300.000.000.

Άρθρο 24
1. Με την παρ. 1 αυξάνονται τα χρηματικά όρια των 300.000 δρχ. 

των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1188/1981 που 
αφορούν προμήθειες, εργασίες και μεταφορές που δε χαρακτηρίζονται 
ως έργα, στο ποσόν των 600.000 δρχ. για την καλύτερη λειτουργία 
των δήμων και κοινοτήτων.

2. Με την παρ. 2 προστίθεται παράγρ. στο άρθρο 3 του Π.Δ. 28/ 
1980 για την ομαδοποίηση ομοειδών εργασιών κατ ανάλογη εφαρ
μογή του Π.Δ. 609/1985.

3. Με την αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρ
θρου 3 8 του Π.Δ. 28/1980 διευκολύνεται η συμμετοχή των νομικών 
προσώπων στη δημοπρασία των προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, γεγονός που αποβαίνει σε όφελος τους εφόσον αυξάνει 
το συναγωνισμό.

Άρθρο 25
Με την αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 και του άρθρου 

7 του Ν.Δ. 390/1 974 συμπληρώνονται οι διατάξεις αυτού του7\.Δ/τος 
εις τρόπον ώστε: α) να γίνεται ομαδική προμήθεια όχι μόνον των υλικών 
ύδρευσης αλλά και αποχέτευσης και ακόμη να διατίθεται τα υλικά αυτά 
εκτός από τους δήμους, τις κοινότητες και τους συνδέσμους τους και 
στις επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και β) να μπορούν να διατίθεται τα οχήματα, μηχανή
ματα και κάθε είδους εφόδια και υλικό των οποίων γίνεται ομαδική προ
μήθεια από το Υπουργείο Εσωτερικών, εκτός από τους δήμους, κοινό
τητες και τους συνδέσμους τους και στις αμιγείς επιχειρήσεις του ΔΚΚ, 
στις επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης των ΟΤΑ και στα δημοτικά 
και κοινοτικό ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 26
1. Με την αντικατάσταση του άρθρου 12 του Ν. 7188/81 ρυθμίζε

ται το θέμα της έγκρισης και τροποποίησης των οργανισμών εσωτερι
κής υπηρεσίας των ΟΤΑ και απλουστεύονται οι σχετικές διαδικασίες. 
Ενώ με το Ν. 1558/85 είχε ορισθεί ότι οι οργανισμοί εγκρίνονται και 
τροποποιούνται με Προεδρικό Διάταγμα, με την διάταξη αυτή ορίζεται 
ότι οι οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δήμων, κοινοτήτων, δημο
τικών και κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (άρθρου 
1 75/ΔΚΚ) και ιδρυμάτων, καθώς και των συνδέσμων των ΟΤΑ εγκρί- 
νονται και τροποποιούνται με απόφαση του Νομάρχη που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Με την αντικατάσταση του άρθρου 236 του Ν. 11 88/3 981. όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Π.Δ. 37α'/1987 δίνεται 
δυνατότητα στους συνδέσμους και τα νομικά πρόσωπα να προσλαμβά
νουν επιστημονικό προσωπικό, το οποίο είναι αναγκαίο. προκειμένου να 
ανταποκριθούν στο σκοπό για τον οποίο έχουν συσταθεί.

3. Η αντικατάσταση της παρ. ] του άρθρου 241 του Ν. 1188/1981 
κα: παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 1416/1984 για τη σύσταση θέσης μετα
κλητού γενικού γραμματέα σε δήμους πάνω από 20.000 κατοίκους κα- 
θιστάται αναγκαία λόγω του πλήθους των αρμοδιοτήτων που έχουν με
ταβιβαστεί στους δήμους και της αναβάθμισης του ρόλου της Τοπιχπής 
Αυτοδιοίκησης.

4. Με την αντικατάσταση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρ
θρου 245 του Ν. 1188/1981 παρέχετα< η ευχέρια σύστασης μέχρι δύο 
θέσεων δικηγόρων και σε δήμους από 35.000 κατοίκους και πάνω, 
αντί των 3 00.000 κατοίκων και πάνω που ήταν για την κάλυψη ανα
γκών.

5. Με την παρ. 6 παρέχεται η ευχέρεια για τη σύσταση μιας θέσης 
ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών συνεργατών και στους δήμους με
πληθυσμό από 35.000 μέχρι 70.000 κατοίκους.

Άρθρο 27
0 λογαριασμός ΠΑΚ7*. που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων από τον οποίο πληρώνονται οι αποδοχές των κοινοτικών



υπαλλήλων σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Ταμείου Παρακαταθη
κών και Δανείων παρουσιάζει σημαντικό χρεωστικό υπόλοιπο το οποίο 
υπολογίζεται στο ποσό των 9.000.000.000 δρχ.

Το μεγάλο χοεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού αυτου οφείλεται:
α) Στο μικρό ποσό 50.000 - 60.000 δρχ. κατά μέσο όρο που εισφέ

ρουν οι μικρές κοινότητες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάζεις, στο λο- 
^αοιασμό για την πληρωμή των γραμματέων τους. Το ποσό αυτό αντα- 
ποκοίνεται στα δεδομένα του έτους 1980 και από τότε δεν έγινε καμία 
αναπροσαρμογή.

β) Στην αύξηση των αποδοχών των υπαλλήλων του δευτέρου μέρους 
του Ν. 1188/81 μετά το Ν. 1505/84 «περί ενιαίου μισθολογίου» και

ύ) Στο μικρό ποσό 212.000.000 δρχ. της κρατικής οικονομικής ενί
σχυσης. το οποίο μετά την αύξηση των αποδοχών των υπαλλήλων δεν 
επαρκεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Για την αντιμετώπιση της δαπάνης μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυ
τών και την εξόφληση του χρεωστικού υπολοίπου που έχει δημιουργηθει 
στο λογαριασμό του ΠΑΚΥ. με το άρθοο 27 τροποποιούνται οι σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 313 του Ν. 1188/81 και ενισχύεται ο λογαρια
σμός με το ποσόν του 1.000.000 δρχ. κάθε έτος από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό για την πληρωμή αποκλειστικά των αποδοχών των 
γραμματέων που απασχολούνται είτε με σχέση εργασίας δημοσίου δι
καίου είτε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Άρθρο 28
1. Η αυθεντική ερμηνεία της παρ. 3 του άρθρου 300 του Ν. 

1188/81 που γίνεται με το άρθρο 28 παρ. 1 κρίνεται απαραίτητη, 
γιατί όπως ήταν διατυπωμένη η διάταξη κατά την οποία εφόσον κατά 
τον χρόνον της απόλυσης με τις διατάξεις των άρθρων 294. 295, 296. 
297 και 298 δικαιούνται συντάξεως υπό ΟΤΑ εξ ιδίας υπηρεσίας, δη
μιούργησε πολλά προβλήματα γιατί δεν μπορούσε να καθοριστεί τι σή- 
μαινε το «υπό ΟΤΑ», αφού για το προσωπικό με σχέση εργσαίας ιδιωτι
κού δικαίου αορίστου χρόνου δεν υπάρχει δυνατότητα συνταξιοδοτή- 
σεώς του από τον ΟΤΑ που υπηρετεί αλλά μόνο από κάποιο Ασφαλι
στικό Οργανισμό (ΙΚΑ. ΤΣΜΕΔΕ. κ.λπ), με συνέπεια η ανωτέρω διατύ
πωση να προκαλεί σύγχυση στους εργαζομένους και στους ΟΤΑ.

2. Με την προσθήκη εδαφίου στην παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 
1416/84 δίνεται η δυνατότητα στους συνδέσμους των ΟΤΑ των 
οποίων τα μέλη (δήμοι και Κοινότητες) έχουν συνολικά πληθυσμό πάνω 
από 50.000 κατοίκους να προσλαμβάνουν ειδικό συνεργάτη προκειμέ- 
νου να τους παρέχει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώσεις για το συ
γκεκριμένο τομέα δραστηριότητας του συνδέσμου.

3. Με την παρ. 3 αποσκοπείται η εξασφάλιση της ομαλής λειτουρ
γίας των κοινοτήτων για όσο χρονικό διάστημα παραμένει κενή η θέση 
του γραμματέα.

Άρθρο 29
1. Αντικαθίσταται το άρθρο 13 του Π.Δ. 197/78. όπως συμπληρώ

θηκε με τους Νόμους 1080/80 άρθρο 37 και 1416/84 άρθρο / 1 και 
με την παρ. 1 τους άρθρου αυτού ρυθμίζεται το θέμα του προσωπικού 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος με κανονισμό 
εσωτερικής λειτουργίας.

Πάγιο αίτημα της ΚΕΔΚΕ είναι οι οργανικές της θέσεις να μη καθο
ρίζονται με νόμο αλλά με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας των 
υπηρεσιών της, γιατί οι ανάγκες σε στελέχωση των υπηρεσιών της δεν 
μπορεί να κρίνονται κάθε φορά με τη διαδικασία του νόμου.

Εξ άλλου όλες οι θέσεις των υπηρεσιών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δι
καίου (ΟΤΑ. επιχειρήσεις ΟΤΑ κ.λπ) συστήνονται με τους Ο.Ε.Υ. και 
όχι με νόμο. Όσο αφορά την ΚΕΔΚΕ παρότι είναι νομικό πρόσωπο ιδι
ωτικού δικαίου για τη σύσταση μιας θέσης πρέπει να γίνει νόμος.

2. Με την παρ. 2 παρέχεται η ευχέρεια και στις ΤΕΔΚ να ρυθίζουν τα 
θέματα προσωπικού κ.λπ κατ' αναλογίαν προς την ΚΕΔΚΕ όσον αφορά 
τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών τους, τις αποδο
χές του προσωπικού και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, για την κάλυψη παροδικών, εποχιακών και πρόσκαιρων ανα
γκών.

3. Η ρύθμιση της παρ. 3 κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου και οι 
υπάλληλοι των τοπικών ενώσεων δήμων και κοινοτήτων να εξομοιω
θούν με τρυς συναδέλφους τους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοι
νοτήτων Ελλάδος, οι οποίοι μισθολογικά έχουν εξομοιωθεί με τους τα
κτικούς δημοτικούς υπάλληλους.

Άρθρο 30
1. Με την προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 2 του Ν. 1622/86 επιδιώκε

ται η ίση μεταχείριση των δήμων που προέκυψαν από συνένωση ΟΤΑ 
πριν από δύο χρόνια περίπου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου

4 του ΔΚΚ και των δήμων που θα προκόψουν απο συνένωση κατ εφαρ
μογή των διατάξεων του Ν. 1622/86.

2. Με την αντικατάσταση του εδάφιου α της παρ. 1 και της παρ. 2 
του άρθρου 18 του Ν. 1622/86 προσδιορίζονται με σαφήνεια τα ιδρύ
ματα και τα νομικά πρόσωπα του ΔΚΚ που αναφερονται στις διατάξεις 
του άρθρου 18 του Ν. 1622/86.

Άρθρο 33

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού συμπληρώνεται ο νόμος 1622/ 
86. καθόσον αφορά: (1) την υποχρέωση που έχουν οι νομαρχιακές αυ
τοδιοικήσεις να έχουν ιδιαίτερο κατάστημα για τη στέγαση και λειτουρ
γία των υπηρεσιών τους, (2) τον τρόπο ορισμού των βιβλίων που πρέπει 
να τηρούνται από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις για τη λειτουργία 
τους και τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας τους, (3) τον τύπο 
της σφραγίδας που μπορεί και πρέπει να έχουν οι νομαρχιακές αυτοδιοι
κήσεις. ως οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δευτέρου βαθμού και (4) 
την προσαρμογή του άρθρου 23 παρ. 6 όσον αφορά τα μεσοχρόνια προ
γράμματα ανάπτυξης γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ.

Άρθρο 32
1. Με την αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 

1622/86 (προσθήκη στην υφιστάμενη διάταξη και μετά τη φράση «του 
νομαρχιακού συμβουλίου*, της φράσης «ως πρόεδρο») διευκρινίζεται, 
ποιος είναι πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής.

2. Η αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 1622/86 
αποβλέπει στην αποσυμφόρηση των εργασιών της νομαρχιακής επιτρο
πής και στη μείωση της γραφειοκρατίας.

3. Η αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 37 αποβλέπει στην 
απλούστευση της διάταξης και τη διευκρίνιση ότι γίνεται εκλογή μόνον 
των μελών της νομαρχιακής επιτροπής, αφού πρόεδρός της είναι ο πρό
εδρός του νομαρχιακού συμβουλίου.

4. Με την παρ. 4 παρέχεται εξουσιοδότηση όπως με Π.Δ. ρυθμίζο
νται τα θέματα και λεπτομέρειες που αφορούν την εκτέλεση των έργων 
από τις Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.

5. Με την παρ. 5 ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις μελέτες κα
θώς και τη διενέργεια των προμηθειών, εργασιών και μεταφορών που 
δεν χαρακτηρίζονται έργα από τις Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.

Άρθρο 33
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού:
1. Ανατίθεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας οι αρμοδιότη

τες της τήρησης του ωραρίου, αδειών και κίνησης εκτός έδρας των περι
φερειακού επιπέδου υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφέρειας στο γε
νικό γραμματέα ως φυσικού προϊσταμένου τους, αντί στο νομάρχη της 
έδρας τους που ανήκουν μέχρι τώρα σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 
του Ν. 1491/1984.

2. Συμπληρώνεται η ιδιότητα του γενικού γραμματέα της περιφέ
ρειας ως προϊσταμένου των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων των πε
ριφερειακού επιπέδου υπηρεσιών, και ως πειθαρχικού προϊσταμένου αυ
τών.

3. Αυξάνεται ο αριθμός των υπαλλήλων που μπορεί να αποσπάσει ο 
γενικός γραμματέας περιφέρειας από τρεις στους δέκα για την αντιμ*- 
τώπιση αναγκών που ανέκυψαν κατά τη λειτουργία του θεσμού της πε
ριφέρειας τόσο για επιστημονικό όσο και για βοηθητικό προσωπικό.

4. Με το δικαίωμα απόσπασης υπαλλήλων του δημόσιου τομέα από 
το γενικό γραμματέα της περιφέρειας παρέχεται η ευχέρεια κάλυψης 
αναγκών των περιφερειακών υπηρεσιών που δεν έχουν επαρκές και κα
τάλληλο προσωπικό.

5. Με την παρ. 5 επιδιώκεται η οριστική άρση των αμφισβητήσεων 
ως προς το ποιές αρμοδιότητες των όιανομαρχιακού επιπέδου υπηρε
σιών ανήκουν πλέον αποκλειστικά στο γενικό γραμματέα της περιφέ
ρειας.

Άρθρο 34
1. Με την προσθήκη στο άρθρο 67 παρ. 4 και 5 του Ν. 1622/86 

ρυθμίζεται το θέμα των οδοιπορικών εξόδων του προέδρου και των με
λών του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνε
δριάσεις του οι οποίες μπορεί να γίνονται και μακράν από την έδρα του.

2. Χορηγείται ειδική άδεια σε μέλη του περιφερειακού συμβουλίου 
προκειμένου να διευκολυνθούν στην εκτέλεση των καθηκόντων του αξι
ώματος τους.

Άρθρο 35
1. Με την αντικατάσταση της παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν’. 

3200/55 και 2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 416/1982. εναρμονίζεται ο



— 8 —

τρόπο; awaκήρυξη; xou βναχλήρωση; των αψ«ών νομαρχιαχών συμ
βούλων μι αυτί; του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου.

Ειίκχώττοα μι τη διάταξη «ου αναφίρτται: α) στην αναπλήρωση τη; 
χτνή; θέση; αιριτού μϊλου; του Νομαρχιακού Συμβουλίου. τζασΦαλΐζε- 
τα; η συμμττσχή αιρετού μελού; χα6' όλη τη διαρχϊΐα τη; όητεια; του 
Συμβουλίου xat τελιχα ισχυροποιείται ο θεσμό; του αιρετού νομαρχια- 
χού συμβούλου, β) στην ανακήρυξη των τακτικών χαι αναπληρωματι
κών αιρετών μελών του Νομαρχιακού Συμβουλίου, συμπληρώνεται το 
κενό που υπάρχει στη σημερινή αντίστοιχη διάταξη και ταυτόχρονα δια
σφαλίζεται η δυνατότητα τη; αναπλήοωση; με τον παραπάνω τρόπο.

2. Η διάταξη τη; παρ. 3 κρίνεται απαραίτητη γιατί αποκτά ισχύ νό
μου η διάταξη του άρθρου 22 του Π.Δ. 416/1982 η οποία με την 
4213/1986 απόφαση του Συμβουλίου Επικράτεια; κρίθηκε ανίσχυρη 
ω; κείμενη εκτό; νομοθετική; εξουσιοδοτήσεω;.

3. Μετά τη μετατροπή των διαμερισμάτων του νομού Αττική; σε νο- 
μαρχίε; και τη σύσταση και λειτουργία σε κάθε μία από αυτί; νομαρχια
κού συμβουλίου και την κατάργηση του νομαρχιακού συμβουλίου του 
Νομού Αττική;, είναι αναγκαία η ρύθμιση με διάταξη νόμου του τρόπου 
εκλογή; των αιρετών νομαρχιακών συμβούλων τη; επαρχία; Αττική;, 
η οποία καλύπτει ολόκληρη την περιφέρεια των Νομαρχιών Αθηνών και 
Ανατολική; Αττική; και τμήματα τη; περιφέρεια; των δύο άλλων νο
μαρχιών. Η διάταξη τη; παρ. 4 με την προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 31 
του Ν. 1599/86 στοχεύει στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση τόσο 
των αναγκών των ΟΤΑ τη; περιφέρεια; τη; κάθε νομαρχία; όσο και 
στου; σκοπού; του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Αρθρο 36
Με την προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 5 του Ν. 1235/82 καθιερώνεται 

ειδική άδεια για την άσκηση των καθηκόντων των μελών νομιαρχικών 
συμβουλίων. Μετά την αναβάθμιση του ρόλου των νομαρχιακών συμ
βουλίων μα το Ν. 1^35/1982 χαι τη διεύρυνση της λαϊκής εκπροσώ
πησης σ’ αυτά, είναι συνηθισμένο φαινόμενο να έχουν εκλεγεί ή ορισθεί 
μέλη που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου 
ν.π.δ.δ. ή οργανισμού κοινής ωφέλειας. Έτσι για την ανεμπόδιστη εκ
πλήρωση των υποχρεώσεων των μελών αυτών επιβάλλεται η καθιέ
ρωση της προτεινόμενης με την διάταξη αυτή ειδικής άδειας.

Άρθρο 37
0 προσδιορισμός των γεωγραφικών περιοχών (ενοτήτων) της παρα

γράφου ] του άρθρου 1 του Ν. 1622/1986 γίνεται με βάση τις συγκοι
νωνιακές. πληθυσμιακές, γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολι
τιστικές και δημογραφικές συνθήκες, που επικρατούν σε κάθε περιοχή 
των νομών του Κράτους.

Τα κριτήρια αυτά επέβαλαν σε ορισμένα Νομαρχιακά Συμβούλια την 
ένταξη σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές (ενότητες) δήμους ή κοινό
τητες διαφορετικών επαρχιών στα πλαίσια όμως των ορίων κάθε νομού.

Η αναγκαιότητα ένταξης στις γεωγραφικές περιφέρειες (ενότητες) 
δήμων ή κοινοτήτων διαφορετικών Επαρχιών του αυτού νομού, επιβάλ
λει και τον ανακαθορισμό των ορίων των Επαρχιών του κάθε νομού για 
την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από τις γε
ωγραφικές αυτές ενότητες και τη σύσταση νέων ΟΤΑ.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με τη διάταξη αυτού του άρθρου.

Άρθρο 38
Στο πλαίσιο αναβάθμισης της νομαρχίας, ω; ενιαίας διοικητικής 

υπηρεσίας μέσα στο νομό, με τη σύνταξη αυτοτελών οργανισμών των 
νομαρχιών, κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα απόσπασης στα γραφεία 
των νομαρχών ενός μικρού αριθμού υπαλλήλων, που θα επικουρούν το 
νομάρχη στην άσκηση των καθηκόντων του. θα εσφαλίζουν τη γραμμα
τειακή του υποστήριξη και θα οργανώνουν την επικοινωνία του με τις 
υπηρεσίες και το κοινό. Επίσης, μπορεί να τοποθετούνται στις μονάδες 
γενικής υποστήριξης της νομαρχίας υπάλληλοι ας; ο τις λοιπές νομαρ
χιακές υπηρεσίες.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται τα ανωτέρω. 

Άρθρο 39

1. Με την προσθήκη εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 
1599/1986 ορίζεται η αναγραφή του ονοματεπωνύμου και με λατινι
κούς χαρακτήρες στο νέο δελτίο ταυτότητας. Αυτή κρίνεται σκόπιμη για 
τη διευκόλυνση τόσο των Ελλήνων που ταξιδεύουν στο Εξωτερικό όσο 
και εκείνων που διαμένουν εκεί μόνιμα, ώστε σε κάθε περίπτωση να 
αποδεικνύεται εύκολα η ταυτότητά τους.

2. Με την προσθήκη περ. 3' στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1599/ 
1986 ορίζεται ότι προστίθεται ένα ακόμα στοιχείο στο υπό έκδοση προ
σωρινό δελτίο ταυτότητας του πολίτη, το οποίο είναι ενδεχόμενο να φα

νεί σε ορισμένες περιπτώσεις κινδύνου ζωής (ατυχήματα κ.λχ.) ιδιαί
τερα χρήσιμο γι’ αυτόν, απαλλάσσοντας τον παράλληλα από ειδικές 
κάθε φορά ιατρικές εξετάσεις όταν χρειάζεται να εξακριβωθεί η ομάδα 
του αίματός του.

3. Με την αντικατάσταση της παρ. 10 του άρθρου 19 του Ν. 1599/ 
1986 επιδιώκεται η εξαίρεση των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώ
πων από τη γενική ρύθμιση του άρθρου 19 του Ν. 1599/1986 που 
αναφέρεται στους κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, λό^ω 
της διαφορετικής φύσεως των ΟΤΑ. δεδομένου ότι οι αρχές τους εκλέ
γονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία απευθείας από το λαό και δε 
διορίζονται όπως τα μέλη των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

4. Με την προσθήκη που γίνεται στο άρθρο 18 παρ. 1 περ. α' του Ν. 
1 /46/1988 παρέχεται η ευχέρεια ίδρυσης επιμελητηρίων, σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, εκτός από τους νομούς στους 
οποίους δεν υπαρχουν και στις έδρες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων 
και των επαρχείων όπου δεν υπάρχουν.

5. Με τη διάταξη της παρ. 5 επιδιώκεται η εξασφάλιση κατάλληλης 
κατοικίας των εκπροσώπων του Κράτους στην περιφέρεια δηλαδή των 
Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, Νομαρχών και Επαρχων. 
Έτσι θα λυθεί το σοβαρό πρόβλημα της εξεύρεσης στέγης στις διάφορες 
πόλεις έδρες των περιφερειών Νομών, Νομαρχιών και Επαρχειών που 
αντιμετωπίζουν οι ως άνω εκπρόσωποι του Κράτους το οποίο δυσχεραί
νει αρκετά την απόδοση των κρατικών αυτών λειτουργών. Για το σκοπό 
αυτό παραχωρούνται κατάλληλα ακίνητα από την Κτηματική Εταιρεία 
του Δημοσίου, κατασκευάζονται οι κατοικίες από το Δημόσιο ή μέχρις 
ότου κατασκευασθούν αυτές, ενοικιάζονται κατοικίες για χρήση των ως 
άνω εκπροσώπων του Κράτους.

Άρθρο 40
1. Η προσθήκη της παρ. 1 στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 1 438/ 

1984 κρίνεται αναγκαία προκχιμένου να θεωρηθούν ότι ουδέποτε απέ- 
βαλαν την Ελληνική Ιθαγένεια και οι Ελληνιδες που οι γάμοι τους ανα
γνωρίσθηκαν. αναδρομικά, υποστατοί — σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ
θρου 7 του Ν. 1250/1982 αφού όπως αυθεντικά ερμηνεύεται με το Ν.
1 438/1984 η αναδρομικότητα αφορούσε μόνο στην αστική κατάσταση 
των συζύγων και όχι στην ιθαγένειά τους.

2. Η διάταξη της παρ. 2 θεωρείται αναγκαία προκειμένου να μη αλ
λάξει για μία ακόμη φορά η υφιστάμενη, από πλευράς ιθαγένειας, νο
μική κατάσταση, των γυναικών εκείνων που από κακή ερμηνεία της 
παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1250/1982 θεωρήθηκε ότι απέκτησαν την 
Ελληνική Ιθαγένεια και ενεγράφησαν σε Δημοτολόγιο Δήμου ή Κοινό
τητας ως Ελληνιδες.

3. Η θέσπιση της διατάξεως της παρ. 3 κρίνεται αναγκαία- προκειμε- 
νου να μην αλλάξει η υφιστάμενη, από πλευράς ιθαγένειας, νομική κα
τάσταση. των παιδιών αυτών που από κακή ερμηνεία της παρ. 1 του 
άρθρου 7 του Ν. 1250/1982 θεωρήθηκε ότι απέκτησαν την Ελληνική 
ιθαγένεια και ενεγράφησαν σε Μητρώα, Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινό
τητας πριν από την ισχύ του Ν. 1438/1984, που αυθεντικά ερμήνευσε 
την ως άνω διάταξη.

Άρθρο 41
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιδιώκεται η συνολική ρύθμιση 

όλων εκείνων των θεμάτων, που αν έκυψαν μετά την κατάργηση της 
υπηρεσίας της Αγροφυλακής (Ν. 1481/1984) και στη συνέχεια, την 
υπαγωγή των Κοινοτικών Φυλάκων (πρώην αγροφυλάκων) στις 
Δ/νοείς Εσωτερικών των Νομαρχιών, έτσι ώστε ν’ αντιμετωπιστούν 
αυτά κατά τον προσφορότερο τρόπο.

Ειδικώτερα ρυθμίζονται τα θέματα:
α. Της εξασφάλισης της αγροτικής ασφάλειας, τα οποία μεταφέρο- 

ντα: από το Τπουργείο Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
ασκούνται από το Νομάρχη.

β. Της σύστασης και της στελέχωσης των τμημάτων και γραφείων 
αγροτικής ασφάλειας.

γ. Του προσδιορισμού των καθηκόντων των Κοινοτικών Φυλάκων 
και μεταφοράς των οργανικών τους θέσεων από το Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης στο Υπουργείο Εσωτερικών.

δ. Της συγκρότησης, λειτουργίας και ρύθμισης των αρμοδιοτήτων 
των συνιστωμένων σε κάθε νομό Εποπτικών Συμβουλίων αγροτικής 
ασφάλειας και αγρονομικών συμβουλίων.

ε. Των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και του Νο-

στ. Της στελέχωσης του Ταμείου Πρόνοιας 1 παλλήλων Αγροφυλα
κής (ΤΠΥΑ).

ζ. Της κυριότητας του κάθε μορφής υλικού της τέως Αγροφυλακής.
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Αρθρο 42
Με το άοθρο αυτό ουθμίζονται τα θέματα των αναπληρωτών αγρο

φυλάκων που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

'.Αρθρο 43
Με το άρθοο αυτό κυρώνονται και έχουν πλήρη ισχύ νόμου από τότε 

που δημοσιεύθηκαν οι περιλαμβανόμενες σ' αυτό υπουργικές αποφάσεις 
λόνω της επείγουσας ανάγκης ρυθμΐσεως των θεμάτων τα οποία ερρυθ- 
μίσθηκαν με την κάθε μία υπουργική απόφαση.

’.Αρθρο 44
Με την προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 18 του Ν. 1735/1987 επιδι

ώκεται η ίση μεταχείριση των υπαλλήλων του δημοσίου, των Ν11ΔΛ 
και των ΟΤΑ. οι οποίοι πριν από τις δημοτικές ή κοινοτικές εκλογές, και 
ποοκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτή
των και δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, μπορούσαν να παραιτηθούν 
από τη θέση τους και να επανέλθουν σ αυτή μετά τη λήξη της θητείας 
τους αν εκλεγούν ή μετά την μη εκλογή τους, και αυτών που έχουν ήδη 
εκλεγεί και υπηρετούν ως δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων και κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους διορίζονται στο δημόσιο, σε ΝΠΔΔ η σε ΟΤΑ 
με σχέση αορίστου χρόνου ή σε θέση μόνιμου υπαλλήλου.

2. Με την προσθήκη παρ. 11 στο ίδιο άρθρο 18 του Ν. 1735/87 ίση 
μεταχείρηση. προβλέπεται και για τους εκλεγμένους δημάρχους, προέ
δρους κοινοτήτων, δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους, οι οποίοι 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους διορίζονται σε θέση φορέα του δημό
σιου τομέα.

Με την ρύθμιση αυτή επιτρέπεται να διορίζονται και οι ανωτέρω αιρε
τοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων ή σε θέ
σεις υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε 
οποιοδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, και αναβάλλεται απλώς η υπο
χρέωσή τους να δώσουν αμέσως τον κατά νόμο όρκο και να αναλάβουν 
υπηρεσία στο φορέα όπου διορίζονται. Η δόση του όρκου και η ανάλυψη 
των καθηκόντων, μπορεί να γίνει μέσα σε ένα χρόνο από τη λήξη της 
θητείας του ή από την ημερομηνία που παύει να ασκεί τα καθήκοντά του 
με οποιοδήποτε τρόπο.

Άρθρο 45
Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται η διευκρίνηση της έννοιας των διατά

ξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 25, του εδαφίου η' της παραγράφου 
1 του άρθρου 121 και της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του Π.Δ. 
152/1985 -Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομο
θεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 54 Α ) ώστε να μην υπάρχουν 
αμφιβολίες και ερωτήματα γύρω από τη σχέση των προσλαμβανομένων 
με τις διατάξεις του νόμου 1735/87 και με τις όμοιες της εκλογικής 
νομοθεσίας, καθώς και τις τυχόν επιπτώσεις αυτών, επί των ιδιαιτέρως 
ειδικών διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας. Με το άρθρο αυτό διευ
κρινίζεται η πραγματική έννοια των διατάξεων της εκλογικής νομοθε
σίας που αναφέρονται στην πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού, όπως 
ειδικότερα ορίζεται σε αυτές, ώστε να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκο
πός και να αποφευχθούν παρερμηνείες που θα έχουν δυσμενείς επιπτώ
σεις τόσο σε βάρος του προσωπικού για το οποίο πρόκειται, όσο και σε 
βάρος της Διοίκησης.

Άρθρο 46

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 2 περιπτ. δ’) του Ν. 
1256/1982 -για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέ
ρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες δια
τάξεις* (ΦΕΚ 65 τ.Α). απαγορεύεται στους υπαλλήλους και λειτουρ
γούς η παροχή υπηρεσίας σε δεύτερη θέση του δημόσιου τομέα.

Επειδή σε θέσεις γενικών γραμματέων περιφερειών, νομαρχών και 
επάρχων θα πρέπει να διορίζονται πρόσωπα ικανά και με πείρα σε θέ
ματα διοίκησης και επειδή τέτοια πρόσωπα είναι δυνατό, κατά τεκμή
ριο. να βρεθούν και στο χώρο των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, 
των οποίων όμως ο διορισμός, εμπίπτει στην ανωτέρω απαγόρευση, 
επιβάλλεται η άρση αυτού του κωλύμματος η οποία γίνεται με τη διά
ταξη του άρθρου 46 με την οποία ρυθμίζονται και άλλα θέματα που προ
κύπτουν από την εφαρμογή της.

’.Αρθρο 47

Με τη διάταξη του άρθρου αυτού παρατείνεται η θητεία των συνοι
κιακών συμβουλίων τα οποία έχουν εκλεγεί ή θα εκλεγούν μέσα στο 
έτος 1988 μέχοι το τέλος της δημοτικής ή κοινοτικής πεοιόδου 
(31.12.1990).

Άρθρο 48
Με το άοθρο 48 επιδιώκεται η κωδικοποίηση των διατάξεων του 

δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (ΔΚΚ) η οποία αποβλέπει στην πα
ρουσίαση του ΔΚΚ. σε ενιαίο κείμενο που θα βοηθήσει τόσο τους ασχο
λούμενους με την νομοθεσία αυτή (Δήμους. Κοινότητες. Υπουργείο 
Εσωτερικών. Δικαστές, Δικαστήρια! όσο και τους μελετητές της νομο
θεσίας που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση.

Αθήνα. 20 Σεπτεμβρίου 1988

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 
και Υπουργός Δικαιοσύνης

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ‘ ΚΟΥΤΣΟΓ1ΩΡΓ.ΑΣ

Οι Υπουργοί
Ποοεδοίας της Κυβέρνησης 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΑΑ ΜΑΝΗΣ Αθ.

Εθνικής Οικονομίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Εσωτερικών
ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονομικών
Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Δημόσιας Τάξης 
ΑΝ. ΣΕΧ1ΩΤΗΣ

Υγείας. Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασοαλίσεων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ

Εμπορίου
ΝΙΚΟΣ ΑΚΡΙΤ1ΔΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡ ΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ

Στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Αποκέντρωση και άλλες διατάξεις-

Α’. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

1) Π.Δ. 76/1985 (Δ.Κ.Κ.)

Άρθρο 5.
(Άρθρο 5 Ν. 1065/1980- 

Άρθρο 12 παρ. 3 και 4 Ν. 1416/1984)

Προσάρτηση συνοικισμών.
1. Δεν επιτρέπεται να προσαρτηθεί ένας συνοικισμός σε άλλο δήμο ή 

σε άλλη κοινότητα, πριν περάσει μία πενταετία από τότε που δημοσιεύ- 
θηκε το διάταγμα με το οποίο αναγνωρίσθηκε ο δήμος ή η κοινότητα, 
όπου υπαγόταν ο συνοικισμός ή το διάταγμα με το οποίο προσαρτήθηκε 
ο συνοικισμός στο δήμο ή την κοινότητα.

2. Ένας συνοικισμός δήμου ή κοινότητας, ο οποίος έχει απογραφεί 
ως αυτοτελής, μπορεί να προσαρτηθεί σε άλλο δήμο ή σε άλλη κοινό
τητα, με τον οποίο συνορεύει, αν το ζητήσουν οι μισοί τουλάχιστον από 
τους εκλογείς κατοίκους του συνοικισμού και συναινέσει ο δήμος ή η κοι
νότητα στον οποίο ζητείται να γίνει η προσάρτηση, με απόφαση του δη
μοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του. που λαμβάνετα: με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

3. Συνοικισμός, που δεν συνορεύει με το δήμο ή την κοινότητα στον 
οποίο υπάγεται διοικητικά, προσαρτάται σε έναν από τους δήμους ή κοι
νότητες με τους οποίους συνορεύει. Για την προσάρτηση εκδίόεται διά
ταγμα. μετά από γνώμη του συμβουλίου του άρθρου 8 και εισήγηση του 
νομάρχη.

4. Αν ο παραπάνω συνοικισμός δεν ανήκει στον ίδιο νομό με το δήμο 
ή την κοινότητα με τον οποίο συνορεύει και στον οποίο θα προσαρτηθεί. 
το διάταγμα εκδίοεται μετά από εισήγηση των δύο νομαρχών κα. 
γνώμη του κατά το άρθρο 8 συμβουλίου του νομού που βρίσκεται ο δή
μος ή η κοινότητα, στον οποίο πρόκειται να προσαρτηθεί ο συνοικισμός.

Άρθοο 13.
ΓΑρθρο 13 Ν. 1065/80).

Περιφέρεια.
1. Κάθε δήμος και κάθε κοινότητα έχει εδαφικά καθορισμένη περιφέ

ρεια. Κάθε τμήμα της χώρας ανήκει σε μία δημοτική ή κοινοτική περι
φέρεια.



2. Ot περιφέρειες καθορίζονται σύμφωνα με τα opta των περιοχών 
των πόλεων xou τα>ν χωρίων, που ισχύουν ήδη αναμφισβήτητο-, αφού 
ληφθούν υπόψη, όσο είναι δυνατόν, η δημοτική και η κοινοτική ιδιοκτη
σία- η ιδιοκτησία των κατοίκων xou ot απαραίτητες ανάγκες των κατοί
κων των συνοικισμών.

3. 'Οταν η περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας συμπίπτει με τα 
φυσικά όρια ενός νησιού, δεν γίνεται καθορισμός ορίων.

Άρθρο 18.
(Άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 1416/1984).

Κτήση δημοτικότητας.

1. Δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας για τη μετα
δημότευση:

α) Του ενός των συζύγων για να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλ
λου.

β) Των πρώην συζύγων λόγω λύσεως του γάμου για ν' αποκτήσουν 
τη δημοτικότητα που είχαν πριν από το γάμο.

γ) Του ενηλίκου προκειμένου να αποκτήσει την τελευταία δημοτικό
τητα που είχε ο ίδιος ή ο*, γονείς του. Η δυνατότητα στην περίπτωση 
αυτή παρέχεται για μια μόνο φορά.

Άρθρο 27.
(Άρθρο 11 Ν. 1416/39841.

Προγραμματικές συμβάσεις
1. Tta τη μελέτη και εκτέλεση έργων ή προγραμμάτων ανάπτυξης 

μιας περιοχής xat για την παροχή υπηρεσιών οι οργανισμοί τοπικής αυ
τοδιοίκησης μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με φο
ρείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου 
1256/3 982 (ΦΕΚ Α’ 65). Στις προγραμματικές συμβάσεις είναι δυ
νατή η συμμετοχή και επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοί
κησης. συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, συνεταιρισμών, επιμελητη
ρίων και επιστημονικών φορέων δημόσιου δικαίου.

Άρθρο 33.
(Άρθρο 30 Ν. 1065/1980).

Διάρκεια δημοτικής και κοινοτικής περιόδου.
1. 0 δήμαρχος, ο πρόεδρος της κοινότητας και οι δημοτικοί και κοι

νοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται κάθε τέσσαρα χρόνια.
2. Η εκλογή γίνεται κάθε τέταρτο έτος, την πρώτη Κυριακή μετά της 

10 του μηνός Οκτωβρίου του έτους αυτού.
3. Η εγκατάσταση των αρχών που έχουν εκλεγεί γίνεται την 1η Ια

νουάριου του επόμενου έτους, και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμ
βρίου του τέταρτου έτους.

4. Σε κοινότητες, των οποίων οι εκλογείς μετακινούνται ομαδικά σε 
άλλα μέρη, έξω από την περιφέρεια της κοινότητας, για παραθερισμό ή 
διαχείμαση. η εκλογή των κοινοτικών συμβούλων γίνεται μέσα σε τρεις 
μήνες από τότε που. κατά την τοποική συνήθεια, αρχίζουν να γυρίζουν 
στην περιφέρεια της κοινότητας οι μετακινούμενοι δημότες κάτοικοί 
της. την Κυριακή που ορίζεται με απόφαση του νομάρχη. Η εγκατά
σταση των κοινοτικών συμβούλων, που εκλέγονται μ' αυτόν τον τρόπο, 
γίνεται τη δέκατη πέμπτη μέρα μετά την επικύρωση του αποτελέσματος 
της εκλογής· η μέρα που λήγει η θητεία τους ορίζεται με απόφαση του 
νομάρχη.

5. Αν σ' ένα δήμο ή σε μια κοινότητα δεν επικυρώθηκε τελεσίδικα η 
εκλογή έως την ημέρα της εγκαταστάσεως των δημοτικών και κοινοτι
κών αρχών, η εγκατάσταση των αρχών αυτών γίνεται μέσα σε προθε
σμία 15 ημερών από την επικύρωση, την ημέρα που ορίζει ο νομάρχης. 
Η θητεία των παλιών αρχών παρατείνεταυ ώσπου να εγκατασταθούν οι 
νέες.

Άρθρο 38.
(Άρθρο 4 Ν. 1270/82).

Προσόντα εκλογιμότητας.
Μπορεί να εκλεγεί δήιιαρχος. πρόεδρος κοινότητας, δημοτικός ή κοι

νοτικός σύμβουλος ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και 
έχει συμπληρώσει το 2ίο έτος της ηλικίας του.

Άοθοο 39.
(Άρθρα 5. 6 πας. 2 Ν. 1270/82 - 

Άρθρο 24 Ν. 1288/82 - 
Άρθρο 40 παρ. 4 Ν. 1397/83).

Κωλύματα και ασυμβίβαστα.
1. Δεν μπορούν να εκκεγουν ή να είναι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτή-
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των και δημοτικοί ή κοινοτικοί σώφουλοι οι δικαστικοί λειτουργού οι 
υπάλληλοι του κράτους και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως 
που υπηρετούν με σποιαδήπστε σχέση και όσοι υπηρετούν στις ένοπλες 
δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας.

Άρθρο 30.
(Άρθρο 27 Ν. 1065/1980- Άρθρο 14 Ν. 1266/1982).

Γνώμη των συμβουλίων για ειδικά θέματα - Συμμετοχή 
σε προγράμματα περιφερειακής αναπτύξεως.

1. Προκειμένου να εκδώσουν οι κρατικές αρχές οποιαδήποτε διοικη
τική κανονιστική πράξη. που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος 
κα: τα ρυθμιστικά ή χωροταξικά σχέδια πρέπει να ζητούν τη γνώμη των 
δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των δήμων ή των κοινοτήτων ή 
των διοικητικών συμβουλίων των ενώσεων δήμων και κοινοτήτων, 
στην περιφέρεια των οποίων πρόκειται να ισχύσουν αυτές οι πράξεις, 
κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) Για πράξεις, που αφορούν την περιφέρεια έως δέκα δήμων και κοι
νοτήτων, απαιτείται η γνώμη όλων των δημοτικών και κοινοτικών συμ
βουλίων.

β) Γ ια πράξεις, που αφορούν την περιφέρεια περισσοτέρων από δέκα 
δήιχων και κοινοτήτων του νομού, απαιτείται η γνώμη του διοικητικού 
συμβουλίου της τοπικής ενώσεως δήμων και κοινοτήτων.

γ) Για πράξεις, που αφορούν την περιφέρεια δήμων και κοινοτήτων 
που υπάγονται σε περισσότερους νομούς, απαιτείται η γνώμη του διοι
κητικού συμβουλίου των τοπικών ενώσεων.

δ) Για πράξεις, που αφορούν την περιφέρεια ολόκληρης της χώρας, 
απαιτείται η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ενώ
σεως Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος.

2. 'Οταν οι πράξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 
αφορούν τα πολεοδομικά σχέδια, για την έκδοσή τους απαιτείται η 
γνώμη μόνον των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των δήμων ή 
των κοινοτήτων, στη διοικητική περιφέρεια των οποίων πρόκειται να 
ισχύοουν οι πράξεις αυτές.

3. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων ] και 2 η γνώμη πρέπει 
να στέλνεται στην αρμόδια αρχή μέσα σε δύο μήνες, από τότε που ο δή
μος ή η κοινότητα ή η ένωση έλαβε το σχετικό ερώτημα.

4. Η απόκλιση από τη γνώμη των οργάνων, που προβλέπουν οι πα
ράγραφοι 1 και 2. πρέπει να στηρίζεται σε ειδική αιτιολογία.

5. Στα όργανα, που καταρτίζουν τα προγράμματα για την περιφε
ρειακή ανάπτυξη, τη χωροταξία και την προστασία του περιβάλλοντος 
μετέχουν xat εκπρόσωποι των δήμων ή κοινοτήτων ή των ενώσεων αυ
τών. Κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων αυτών λαμβάνονται 
υπόψη ot γνώμες των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων ή των διοι
κητικών συμβουλίων των ενώσεων των δήμων και κοινοτήτων της πε
ριφέρειας. την οποία αφορούν τα προγράμματα όπως ορίζει διάταγμα 
που εκοίδετα·. μι πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Εσωτερικών. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των ίδιων 
Υπουργών, καθορίζεται ο αριθμός των εκπροσώπων των δήμων ή κοι
νοτήτων ή των ενώσεων αυτών στα όργανα που καταρτίζουν τα προ
γράμματα και c τρόπος με τον οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι αυτοί.

6. Δεν επιτρέπεται απαλλοτρίωση, διάθεση, δέσμευση ή οποιοσδή
ποτε περιορισμός στη διοίκηση, στη διαχείριση και στη διάθεση δημοτι
κών ή κοινοτικών κτημάτων, έργων, υπηρεσιών και υδάτων αοδεύσεως 
ή υΟρεύσεώς. χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοι
νοτικού συμβουλίου.

2. Δεν μπορούν επίσης να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι. πρόεδροι 
κοινοτήτων και δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, όποιοι συνδέονται μι 
το δήμο ή την κοινότητα με σποιαδήποτε σύμβαση, καθώς και τα μέλη 
της όιοικήσεως. οι σύμβουλοι και οι υπάλληλοι νομικών προσώπων που 
συνδέονται με το δήμο ή με την κοινότητα με οποιαδήποτε σύμβαση. Αν 
ο δήμος ή η κοινότητα συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην επιχεί
ρηση που προβλέπει η σύμβαση, δεν υπάρχει κώλυμα εκλογιμότητας ή 
ασυμβίβαστο για τους αντιπροσώπους του δήμου ή της κοινότητας σε 
δημόσιες ή δημοτικές ή κοινοτικές ή μικτές επιχειρήσεις.

3. Η ιδιότητα και το αξίωμα του δημάρχου, του προέδρου κοινότη
τας. του προέδρου του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος, του παρέ- 
δοου συνοικισμού ή οποιουδήποτε άλλου αιρετού αξιώματος οε όργανα 
της τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμΐδος δεν αποτελεί για το δικηγόρο 
λόγο ασυμβίβαστου ή αναστολής άσκησης του λειτουργήματος του.

Κάθε αντίθετη διάταξη του κώδικα περί δικηγόρων ή άλλου νόμου 
καταργείται.

4. Η ιδιότητα και το αξίωμα του δημάρχου, του προέδρου κοινότη
τας. του προέδρου του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος, του παρέ- 
δρου συνοικισμού ή οποιουδήποτε άλλου αιρετού αξιώματος σε όργανα 
της τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας δεν αποτελεί για τους καθη-
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•νητές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Υπουργείων Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας λόγο ασυμβίβαστου 
ή αναστολής άσκησης του λειτουργήματος τους.

Κάθε αντίθετη διάταξη άλλου νόμου καταργείται.
5. Οι γιατροί και οι οδοντογιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

δεν έχουν το κώλυμα ή το ασυμβίβαστο αυτού του άρθρου.
6. Λεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη συμβάσεως αγοράς δημοτι

κών ή κοινοτικών ακινήτων, εφόσον η εκποίηση έχει γίνει ύστερα από 
πλειοδοτική δημοπρασία και αυτός που έχει ανακηρυχθεί πλειοδότης 
δεν έλαβε μέρος στη διαδικασία της εκποιήσεως με την ιδιότητα του μέ
λους της δημοτικής ή της κοινοτικής αρχής και εφόσον το τίμημα πρέ
πει να καταβληθεί εφάπαξ. Επίσης δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο 
η συνομολόγηση οποιασδήποτε συμβάσεως με το δήμο ή την κοινότητα, 
αν το αντικείμενό της είναι αξίας μικρότερης από 200.000 δραχμές το 
χρόνο. Μπορούν να εκκεγούν ή να είναι μέλη των δημοτικών και κοινο
τικών αρχών τα μέλη της διοικήσεως και οι υπάλληλοι δημοσίων επι
χειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με το δήμο 
ή την κοινότητα με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της 
δραστηριότητάς τους.

7. Το κώλυμα που ποοβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 παύει να 
υπάρχει αν τα πρόσωπα που έχουν το κώλυμα παραιτηθούν από τη Θέση 
τους πριν απο την ημέρα της ανακηρύζεως των υποψηφίων. Η παραί
τηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον ειρηνοδίκη, ή στον πρόε
δρο πρωτοδικών, ο οποίος την υποβάλλει αμέσως στην αρχή που είναι 
αρμόδια να την αποδεχθεί. Η παραίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή 
από τη στιγμή της επιδόσεώς της. Ειδικές διατάξεις νόμων, που απαγο
ρεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτήσεως των προσώπων 
που προβλέπει η παράγραφος 1 ή που περιορίζουν το δικαίωμά τους να 
παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή 
τους δεν θίγονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. Τα πρό
σωπα αυτής της παραγράφου πρέπει να μην έχουν υπηρετήσει στο δήμο 
ή στην κοινότητα που θα υποβάλουν υποψηφιότητα δύο μήνες πρις τις 
εκλογές.

8. Οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί 
σύμβουλοι που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα 
που αναφέρονται σε τούτο το άρθρο ή αποκτούν δημοτικότητα σε άλλο 
δήμο ή σε άλλη κοινότητα εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους.

Άρθρο 43.
(Άρθρο 41 Ν. 1063/1980)

Μέλη των εφορευτικών επιτροπών.

1. Η ψηφοφορία γίνεται εμπρός σε εφορευτικές επιτροπές. Σε κάθε 
εκλογικό τμήμα δήμου ή κοινότητας συγκροτείται εφορευτική επι
τροπή. που αποτελείται από τέσσερα τακτικά μέλη και τον αντιπρόσωπο 
της δικαστικής αρχής, ως πρόεδρο. Τα μέλη κληρώνονται μαζί με ισά
ριθμα αναπληρωματικά από το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο, σε δημό
σια συνεδρίαση, την οποία ορίζει τρεις τουλάχιστον μέρες πριν το πρωτο
δικείο. για τους δήμους, και το ειρηνοδικείο, για τις κοινότητες. Η κλή
ρωση γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την ψηφοφορία, 
ανάμεσα στους εκλογείς του δήμου ή της κοινότητας, που είναι γραμμέ
νοι στους εκλογικούς καταλόγους και στα παραρτήματά τους. Όσοι 
κληρώνονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, ειδοποιούνται από το 
δικαστήριο που ενήργησε την κλήρωση.

2. Αν ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή ο αντιπρόσωπος της 
δικαστικής αρχής κωλύεται ή απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο, ανα
πληρώνεται. όπως προβλέπει η σχετική διάταξη της εκλογικής νομοθε
σίας. Αν λείπει για οποιοδήποτε λόγο και ο αναπληρωτής, η εκλογή 
ενεργείται έγκυρα, εφόσον είναι παρόντα τρία τουλάχιστον μέλη της 
εφορευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή καθήκοντα προέδρου 
εκτελεί ο πιο ηλικιωμένος.

’.Αρθρο 55.
(Άρθρο 53 Ν. 1065/1980).

Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων.

1. Οι συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια και να παρα
δώσουν στο δήμαρχο ή στον πρόεδρο της κοινότητας οκτώ τουλάχιστον 
μέρες πριν από την ψηφοφορία με απόδειξη ψηφοδέλτια σε αριθμό 
επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειας 
τους.

2. 0 δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας οφείλει να εφοδιάσει 
κάθε εφορευτική επιτροπή των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειας 
του με ψηφοδέλτια, που υπερβαίνουν τον αριθμό των εκλογέων που είναι 
γραμμένοι στο εκλογικό τμήμα κατά 50% τουλάχιστον.

Άρθοο 82.
(Άοθοο 80 Ν. 1065/1980} - Άοθρο 13 παο. 1 

Ν. 1270/82 - Άοθρο 17 παρ. 1 και 2 Ν. 1416/84).

Αναπλήρωση συμβούλων.

2. Αν μείνουν κενές έδρες συμβούλων των συνδυασμών και δεν υπάρ
χουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού, ο νομάρχης προκηρύσσει, 
σε δύο μήνες το αργότερο, την εκλογή τόσων συμβούλων όσες είναι ο: 
κενές έδρες και διπλάσιων αναπληρωματικών.

Άρθρο 85.
(Άοθρο 83 Ν. 1065/1980) - Άρθρο 18 παρ. 2 

Ν. 1270/82 - Άρθρο 17 παρ. 3 και 4 Ν. 1416/84).

Σύγκληση και λειτουργία του κοινοτικού συμβούλου.

3. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιόο- 
Θε: την ημέρα της συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρετα: 
για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα.

Άρθρο 84

(Άρθρο 82 Ν. 1065/80)

Αρμοδιότητες του κοινοτικού συμβουλίου.
1. Το κοινοτικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις 

αρμοδιότητες της κοινότητας, εκτός από τα θέματα που ανήκουν στην 
αρμοδιότητα του προέδρου της. και ιδίως: α) για τον κανονισμό των ερ
γασιών του και τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας της κοινότη
τας. β) για τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό της κοινότητας, 
των κοινοτικών ιδρυμάτων και των λοιπών νομικών προσώπων της. γ) 
για την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων, δ) για την εκμίσθωση. 
την εκποίηση και την ανταλλαγή κοινοτικών ακινήτων καθώς και για 
τη σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων που τα επιβαρύνουν, ε) για την 
αγορά και τη μίσθωση ακινήτων, στ) για τη σύναψη δανείων και για 
τους όρους τους, ζ) για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών κσ: 
δωρεών, η) για το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων, θ) για την εκτέ
λεση έργων ή προμηθειών, ι) για την κατάρτιση των όρων δημοπρα
σίας. τη σύνταξη των διακηρύξεων κα. την κατακύρωση των δημοπρα
σιών. ια) για την ίδρυση και τη λειτουργία παιδικών, βρεφικών, υγειο
νομικών σταθμών και γενικά κέντρων που παρέχουν κοινωνικές υπηρε
σίες. ιβ) για την ίδρυση και τη λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών 
κέντρων, ιγ) για τη σύσταση και τη λειτουργία κοινοτικών ιδρυμάτων 
και άλλων κοινοτικών νομικών προσώπων και την εκλογή των μελών 
των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν, ιδ) για την ίδρυση και τη λει
τουργία επιχειρήσεων της κοινότητας, ή για τη συμμετοχή σε τέτοιες 
επιχειρήσεις καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων της κοινό
τητας σ’ αυτές, ιε) για το διορισμό του προσωπικού της κοινότητας, τις 
λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές του καθώς και την άσκηση του πειθαρχι
κού ελέγχου του, ιστ) για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου κα: 
την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του. ιζ) για την άσκηση όλων των 
ενδίκων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων καθώς και για την επι
βολή. αντεπιβολή ή δόση όρκου, ιη.) για την υποβολή προσφυγών στις 
6:oarr-jci; ιθ) Τ’- ~ ού«αψη =«μβφα=}ΐού ή την χετάργηση 6·-
κης. κ) για την ανάθεση της ασκήσεως κάποιας δραστηριότητας της 
κοινότητας σε νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 28.

Άρθρο 86.
(Άρθρο 84 Ν. 1065/80 - Άρθρο 17 παρ. 5 

και 6 Ν. 1416/84)

Τόπος συνεδριάσεως, απαρτία και λήψη αποφάσεων 
του κοινοτικού συμβουλίου.

1. Οι συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου είναι δημόσιες και γί
νονται στο κοινοτικό κατάστημα με την προεδρία του προέδρου της κοι
νότητας. Το κοινοτικό συμβούλιο με πλειοψηφώ των τεσσάρων πέ
μπτων των μελών του και με αιτιολογημένη απόφαση που απαγγέλλε - 
τα*, σε δημόσια συνεδρίαση μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυ- 
ρών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το κοινοτικό συμβούλιο μπορεί με την 
πλειοψηφώ των μελών του να αποφασίζει να συνεδριάζει μόνιμα σε άλ/.ο 
κατάλληλο οίκημα της έδρας αν το ίδιο κρίνει ότι το κοινοτικό κατά
στημα στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες της κοινότητας είναι ακατάλ
ληλο. Αν οι κάτοικοι της κοινότητας έχουν χειμερινή ή θερινή διαμοντ
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έξω από την κοινότητα το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και ο πρόε
δρος να κχτελεϊ τα καθήκοντα του στον τόπο αυτής της διαμονής.

2. Το συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα μέλη του είναι παρόντα απο
τελούν την απόλυτη πλειοφηοια του συνολικού αριθμού των μελών του. 
Απόλυτη πλχιοψησήα υπάρχει όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από 
τους απόντες

3. Αν, μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει 
απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και παίρνει αποφά
σεις μόνο για θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική ημερήσια διά
ταξη. εφόσον τα μέλη του είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο τουλάχι
στον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση πρέ
πει να υπενθυμίζεται αυτή η διάταξη.

Άρθρο 87.
(Άρθρο 85 Ν. 1065/1980 - Άρθρο 26 Ν. 1270/82 

Άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 1416/84·)

Πρακτικά συνεδριάσεως.

6. Την επόμενη της συνεδριάσεως του κοινοτικού συμβουλίου δημο
σιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται, τα θέματα που συζητήθηκαν 
ο αριθμός των αποφάσεων κα: περίληψη του περιεχομένου τους. Ο πίνα
κας αυτός τοιχοκολλείται στο κοινοτικό κατάστημα εφόσον άλλες διατά
ξεις δεν προβλέπουν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευση των αποβάσεων 
του κοινοτικού συμβουλίου. Για τη δημοσίευση αυτή συντάσσεται απο
δεικτικό από ένα κοινοτικό υπάλΛηλο ή άλλο δημόσιο όργανο. 0 πρόε
δρος της κοινότητας στέλνει στο νομάρχη απόσπασμα των πρακτικών, 
που περιλαμβάνει κάθε απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου χωριστά, 
μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού της Οημοσιεΰσεως, μέσα σε προθε
σμία δέκα ημερών από τη συνεδρίαση.

Άρθρο 91.
(Άρθρο 89 Ν. 1065/80 - ’Αρθρο 18 παρ. 3 Ν. 1416/84)

Αρμοδιότητες του προέδρου της κοινότητας.

1. Ο πρόεδρος της κοινότητας: α) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη 
και καλεί το κοινοτικό συμβούλιο σε συνεδρίαση, β) Εισηγείται τα θέ
ματα στο κοινοτικό συμβούλιο και διευθύνει τις εργασίες του. γ) Εκτελεί 
τις αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου, δ) Εκπροσωπεί την κοινό
τητα στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλ
λονται στην κοινότητα. Όταν δημιυυργεϊται προφανής κίνδυνος ή ζημία 
των κοινοτικών συμφερόντων από την αναβολή μπορεί και χωρίς από
φαση του κοινοτικού συμβουλίου να εγείρει και να αντικρούει αγωγές 
και να ασκεί ένδικα μέσα να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και να 
ενεργεί κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που είναι αναγκαία για την 
προστασία των συμφερόντων της κοινότητας· οι πράξεις αυτές υποβάλ
λονται αμέσως στο συμβούλιο για έγκριση, ε) Είναι προϊστάμενος των 
υπηρεσιών της κοινότητας κα: τις διευθύνει, στ) Είναι προϊστάμενος 
όλου του προσωπικού της κοινότητας, ζ) Διατάζει την είσπραξη των κοι
νοτικών εσόδων και εκδίδει με τη συνυπογραφή του γραμματέα τα χρη
ματικά εντάλματα πληρωμής εις βάρος των πιστώσεων που προβλέπο- 
νται στον προϋπολογισμό ή έχουν ψηφιστεί με ειδικές αποφάσεις του 
συμβουλίου αφού προηγουμένως ελέγξει τους λογαριασμούς κα: τα δι- 
καιολογητικά της δαπάνης, η) Προσλαμβάνει και απολύει το ημερομί
σθιο προσωπικό μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού κα: 
των αποφάσεων του συμβουλίου. 6) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνά
πτει η κοινότητα, ι) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενεια
κής καταστάσεως των δημοτών, ια) Ασκεί τις αρμοδιότητες που του 
έχουν ανατεθεί μι ειδικές διατάξεις του Κώδικα ή άλλου νόμου.

2. Ο πρόεδρος της κοινότητας απορεί με απόφασή του που δηυοσιεύ- 
εται στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της κοινότητας να μεταβιβάζει αρ
μοδιότητες του στον αντιπρόεδρο.

ΆρΘρο 93.
(Άρθρο 91 Ν. 1065/80 - Άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 1270/82)

Αναπκήοωση του προέδρου της κοινότητας.
1. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλα τα 

καθήκοντα του ο αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο αντι
πρόεδρος τον αναπΛηρώνει ο ουμβουΛος του επιτυχόντος συνδυασμού, 
που έχει εκλεγεί μι τους περισσοτέρους ψήφους, και σε περίπτωση ισο- 
ψηφίας. αυτός που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόσαση 
του δικαστηρίου.

2. Σε περίπτωση που τα συμφέροντα του προέδρου συγκρούονται με 
τα συμφέροντα της κοινότητας, τα καθήκοντα του προέδρου ασκεί ο

αντιπρόεδρος και αν κι' αυτός βρίσκεται στην ίδια θέση, άλλος σύμβου
λος του επιτυχόντος συνδυασμόυ που ορίζεται από το κοινοτικό συμβού
λιο. Όποιος παραβαίνει αυτή τη διάταξη μπορεί να τεθεί σε αργία.

3. Αν ο πρόεδρος αρνεϊται να εκτελέσει μία απόφαση του κοινοτικού 
συμβουλίου, το συμβούλιο με απόφασή του. αναθέτει την εκτέλεση της 
αποφάσεως αυτής στον αντιπρόεδρο, και σε περίπτωση που και αυτός 
αρνεϊται σ' ένα σύμβουλο.

Άρθρο 98.
(Άρθρο 97 Ν. 1065/1980 - Άρθρο· 14 πας. 2 

Ν. 1270/1982 - Άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 1416/1984).

Εκλογή Προεδρείου.
1. Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, την 

πρώτη Κυριακή του Ιανουάριου, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται 
ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που 
έχει εκλεγεί με τους περισσότερους ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας. 
εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δι
καστηρίου.

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συ- 
γκάλεσε το συμβούλιο, το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα 
μέλη του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντι
πρόεδρο κα: το γραμματέα του. Εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφώ των παρόντων. Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα 
ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην 
τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πΛειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη 
ψηφοφορία ούο ή περισσότεροι λάβουν ίσον αριθμό ψήφων, ο σύμβουλος 
που προεδρεύει ενεργεί ανάμεσα τους κλήρωση. 0 σύμβουλος που προε
δρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σ* 
έναν από τους υπαλλήλους του δήμου.

2. Αν. για οποιοδήποτε λόγο, το συμβούλιο δε συγκληθεί όπως ορίζει 
η προηγούμενη παράγραφος, συνέρχεται χωρίς πρόσκληση την πρώτη 
Κυριακή του Ιανουάριου στις 10 το πρωί. Αν ο σύμβουλος του επιτυχό- 
ντος συνδυασμού που πλειοψήφισε απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένας 
σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που προ
κύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου.

3. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιοδήποτε λόγο, ή η συνεδρίαση 
ματαιωθεί, επειδή δε σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμ
βάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 
της προηγούμενης παραγράφου.

Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή, ή η συνε
δρίαση ματαιωθεί, επειδή δε σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι 
εκλέγονται πρόεδρος ή αντιπρόεδρος ή γραμματέας, ανάλογα με την πε
ρίπτωση: α) αν πρόκειται για την πρώτη διετία της δημοτικής περιόδου, 
οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού, που έλαβαν κατά σειρά τους 
περισσότερους ψήφους προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση 
που τους ανακήρυξε και β) αν πρόκειται για τη δεύτερη διετία, εκείνοι 
που είχαν τα αξιώματα αυτά την προηγούμενη διετία.

4. Τα πρακτικά της εκλογής στέλνονται μέσα σε προθεσμία πέντε 
ημερών στο νομάρχη, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή 
ενός δημότη, κρίνει μέσα σε πέντε ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε 
τα πρακτικά, αν είναι νόμιμη η εκλογή.

5. Αν ακυρωθεί κάποια εκλογή, επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυ
ριακή. πέντε ημέρες μετά την παραλαβή της ακυρωτικής αποφάσεως.

Άρθρο 102
(Άρθρο 101 Ν. 1065/1980 - ΆρΘρο 14 παρ. 3 

Ν. 1270/1982 - ΆρΘρο 19 παρ. 3Ν. 1416/1984).

Εκλογή της δημαρχιακής επιτροπής.
1. Η δημαρχιακή επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συ

ντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου, β) προελέγχει τον απολογισμό, 
γ) αποφασίζει για τη διάθεση των εξειδικευμένων πιστώσεων που είναι 
γραμμένες στον προϋπολογισμό, δ) με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρ
θρου 225 καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει κα: 
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες. Για την διεξαγωγή των δημοπρα
σιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτρο
πές. από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, δημοτικούς ή δημόσιους 
υπαλλήλους, ε) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους 
όρους τους κα: κάνει σχετική εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, στ) 
αποφασίζει για την άσκηση οκών των ενδίκων βοηθημάτων κα: των εν
δίκων μέσων καθώς κα: για την επιβολή την αντεπιβολή ή τη δόση όρ
κου. ζ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, 
η) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου και για την 
ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του. σε όσους δήμους είτε δεν έχουν
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-zooλτσθεί νομικοί σύμβουλοι και δικηγόροι με μηνιαία αμοιβή, είτε 
αυτοί του έχουν παοσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε 
ανώτατα ή ανωτεοα δικαστήοια. θ) αποοασίζει για το συμβιβασμό ή την 
κατάτμηση δίκης του έχει αντικείμενο ποσό έως ενός εκατομμυρίου 
< ΐ .000.000) δρχ.. ι) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληρο
δοσιών και δω ρεών, ια) αποφασίζει για τη διάθεση πιστώσεων ποσού 
αέγζι 200.000 δρχν. από αυτές που είναι γραμμένες στον προϋπολογι
σμό.

Άρθρο 103
(Άρθρο 102 Ν. 1665/80 - Άρθρο 14 παρ. 4. 5 

και 6 Ν. 1270/82 - Άρθρο 19 παρ. 4 Ν. 1416/84).

Εκλογή της δημαρχιακής επιτροπής.

1. Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δημοτικής περιόδου την 
παώττ Κυριακή του Ιανουάριου, το δημοτικό συμβούλιο, μετά την 
£κλο·ντ του προεδρείου, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της δη
μαρχιακής επιτροπής ανάμεσα στα μέλη του. Σε δημαρχιακές επιτροπές 
uz πεντε μέλη και άνω ένα από τα μέλη της εκλέγεται απαραιτήτους 
ανάμεσα στους συμβούλους των επιλαχόντων συνδυασμών.

Λεν επιτρέπεται να εκλεγούν μέλη της δημαρχιακής επιτροπής, ο 
πρόεδεος. ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του συμβουλίου. Κάθε σύμ
βουλος ψηφίζει υποψήφιους ισάριθμους με τα μέλη της δημαρχιακής 
επιτροπής. Εκλέγονται όσοι λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρό
ντων. Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τις θέσεις για τις οποίες δεν 
επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη 
πλειοψηφία και στη δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται τρίτη ψηφοφορία, οπότε 
εκλέγονται όσοι λάβουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν σε 
οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. Στην ίδια συνεδρίαση και με τον 
ίδιο τρόπο εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη, αν η επιτροπή 
αποτελείται από πέντε μέλη και άνω και δύο σε κάθε άλλη περίπτωση, 
καθώς και ένα αναπληρωματικό μέλος ανάμεσα στους συμβούλους των 
επιλαχόντων συνδυασμών για την αναπλήρωση του τακτικού μέλους 
που εκπροσωπεί τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Με την ίδια 
διαδικασία εκλέγονται νέα αναπληρωματικά μέλη σε περίπτωση που 
έχει εξαντληθεί όλος ο αριθμός. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρ
θρου 98 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

2. Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δημοτικής περιόδου στην 
πρώτη μετά την εκλογή της δημαρχιακής επιτροπής συνεδρίασής της, 
αυτή εκλέγει ανάμεσα στα μέλη της με μυστική ψηφοφορία των αντι
πρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος 
της δημαρχιακής επιτροπής. Οι διατάξεις του άρθρου 98 εφαρμόζονται 
αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

3. Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους, παίρ
νουν τις θέσεις των τακτικών μελών, που μένουν.

Άρθρο 105
ΓΑρθρο 104 Ν. 1065/1980 - Άρθρο 14 παρ. 7 

Ν. 1270/1982 - Άρθρο 86 παρ. 6 Ν. 1416/1984).

Αρμοδιότητες του δημάρχου.

I. Ο Δήμαρχος: α) εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε 
δημόσια αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στο δήμο, β) 
εκτελεί τις απστάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της δημαρχιακής 
επιτροπής, γ; είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου και τις διευ
θύνει. οΐείναι προϊστάμενος όλου του προσωπικού του δήμου, αποφασί
ζει για τον διορισμό αυτού και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι 
σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβο
λές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου, ε) διατάζει την είσπραξη 
των δημοτικών εσόδων και εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής 
εις βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προΰποογισμό ή 
έχουν ψηφιστεί με ειδικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, αφού 
προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρ
μόδια υπηρεσία του δήμου, στ) υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο 
οήμος. ζ) εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατα- 
στάσεως των δημοτών και η) ασκεί τις αρμοδιότητες που του αναθέτουν 
ειόικες διατάξεις του Κώδικα ή «άλλου νόμου.

Άρθρο 106
(Άρθρο 15* Ν. 1270/1982).

Αντιόήμαρχοι.
1. Σε κάθε δήμο που έχει πραγματικό πληθυσμό ανώτερο από δέκα

χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας απο- 
γραφής και σε δήμους που είναι πρωτεύουσες νομών, το δήμαρχο επι
κουρούν αντεδήμαρχοι. Σε δήμους που έχουν πληθυσμό «χνώτερο από 
δέκα και έως σαράντα χιλιάδες κατοίκους και σε δήμους που είναι έδρες 
πρωτεύουσας νομού, ορίζεται ένας αντιόήμαρχος. Σε δήμους που έχουν 
πληθυσμό ανώτερο από σαράντα και εως εκατό χιλιάδες, ορίζονται δύο 
αντιόήμαρχοι. Σε δήμους που έχουν πληθυσμό ανώτερο από εκατό και 
έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ορίζονται τρεις αντιδήμαρχοι.

Στους μεγαλύτερους δήμους ο αριθμός των αντιδημάρχων είναι ίσος 
με τον αριθμό των διαμερισμάτων και μπορεί να αυξηθεί κατά δύο με 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

2. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού που 
ορίζει ο δήμαρχος. Η θητεία τους είναι διετής, εκτός εάν το δημοτικό 
συμβούλιο, με απόφασή του. την περιορίσει σε ένα χρόνο. Η απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνεται πριν από τον ορισμό των αντιδη- 
μιάρχων. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν 
μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής 
επιτροπής.

3. Ο δήμαρχος, με απόφασή του που δημοσιεύει σε μία τουλάχιστον 
ημερήσια εφημερίδα και αν δεν υπάρχει ημερήσια σε εβδομαδιαία, της 
πρωτεύουσας του νομού, μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε αντιδήμαρ- 
χους. Αν ο αντιδήμιαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του 
ασκεί ο δήμαρχος.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 95 εφαρμόζονται και στους αντιδημάρ-
χ°?·

5. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναγράφεται «βοηθός δημάρχου» 
αντικαθίστανται με το «αντιδήμαρχος».

Άρθρο 108
(Άρθρο 107 Ν. 1065/1980 - Άρθρο 15 παρ. 5 και 
άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 1270/1982 - Άρθρο 19 παρ. 6 

Ν. 1416/1984 ).

Αναπλήρωση του Δημάρχου.

1. Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί 
ο αντιδήμαρχος που ορίζεται από αυτόν.

Όταν ο αντιδήμαρχος αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά 
του ασκεί «άλλος αντιδήμαρχος και αν δεν υπάρχει σύμβουλος του επιτυ- 
χόντος συνδυασμού, που ορίζονται από τον δήμαρχο. Αν δεν ορισθεί και 
σύμβουλος, καθήκοντα δημάρχου ασκεί ο σύμβουλος που έχει εκλεγεί 
με τους περισσότερους ψήφους και σε ισοψηφία αυτός που είναι γραμμέ
νος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου.

Σε δήμους που έχουν πραγματικό πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες κα
τοίκους αν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας 
δημοτικός σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που ορίζεται από τον 
δήμαρχο.

2. Αν ο δήμαρχος έχει τεθεί σε αργία, το δημοτικό συμβούλιο ορίζει 
αναπληρωτή του έναν από τους αντιόημιάρχους και αν δεν προβλέπεται 
αντιδήμαρχος έναν από τους συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού. 
Αν το δημοτικό συμβούλιο δεν ορίσει αναπληρωτή μέσα σε προθεσμία 
πέντε ημερών αφότου ο δήμαρχος τέθηκε σε αργία, ή αν εκείνος που ορί
στηκε αρνείται ν" ασκήσει τα καθήκοντα του δημάρχου ο νομάρχης ανα
θέτει τα καθήκοντα του δημ«άρχου σ' έναν από τους συμβούλους του επι- 
τυχόντος συνδυασμού κατά τη σειρά επιτυχίας, ο οποίος, με δήλωσή 
του. που υποβάλλει μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, δέχεται ν' 
αναλάβει τα καθήκοντα αυτά. Αν κανένας από τους συμβούλους του 
επιτυχόντος συνδυασμού δεν δέχεται ν’.ασκήσει τα καθήκοντα του δη
μάρχου. ο νομάρχης ορίζει αναπληρωτή του δημάρχου οποιοδήποτε μέ
λος του δημοτικού συμβουλίου.

Άρθρο 138
Γ Αρθρο 53 Ν. 1270/1982).

Εκλογικό σύστημα.

1. Πάρεδροι στους συνοικισμούς των δήμων και κοινοτήτων εκλέγο
νται οι υποψήφιοι του επιτυχόντος συνδυασμού υποψήφιου δημάρχου 
και δημοτικών συμβούλων ή υποψήφιου προέδρου κοινότητας και κοι
νοτικών συμβούλων που συμμετείχε στις δημοτικές και κοινοτικές εκλο-
Ύ^·

2. Από τους υποψήφιους του επιτυχόντος συνδυασμού εκλέγεται σε 
κάθε συνοικισμό ή σε ομάδα συνοικισμών εκείνος που έλαβε τους περισ
σότερους ψήφους προτίμησης.

Ο άλλος υποψήφιος είναι αναπληρωματικός.
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Άρθρο 139
(Άρθρο 54 Ν. 1270/1982).

Ανάλογη Εφαρμογή διατάξεων δημοτιχού και κοινοτικού κώδικα xou 
της εκλογικής νομοθεσίας για την εκλογή παοέδρων

1 χ Ot διατάξεις που αναφέοονται στο εκλογικό δικαίωμα του άρθρου 
35. στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος άρθρ. 36. στους εκλογι
κούς καταλόγους άρθρ. 37. στα προσόντα εκλογιμότητας άρθρ. 38. στα 
κωλύματα και ασυμβίβαστα άρθρ. 39. στο ασυμβίβαστο εξ αιτίας οφει
λών άρθρ. 40. στη διαπίστωση εχπτώσεω; για τις περιπτώσεις των 
ανωτέρω κωλυμάτων και ασυμβίβαστων άρθρ. 42. στα μέλη των εφο
ρευτικών επιτροπών άρθρ. 43. στους αντιπροσώπους της δικαστικής 
αρχής και εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής άρθρ. 44 
και 45. στον καταρτισμό των συνδυασμών άρθρο 4 t. στην ανακήρυξη 
και κοινοποίηση των συνδυασμών άρθρ. 49, στην αντικατάσταση υπο
ψηφίων που πέθαναν άρθρ. 50. στα δικαιώματα των συνδυασμών άρθρ. 
51. στο πρόγραμμα της εκλογής άρθρ. 52. στον υπολο-ασμό των προ
θεσμιών άρθρ. 53, στη μορφή των ψηφοδελτίων άρθρ. 54. στην εκτύ
πωση και διανομή των ψηφοδελτίων άρθρ. 55. στο περιεχόμενό των ψη
φοδελτίων άρθρ. 56. στα άκυρα ψηφοδέλτια άρθρ. 57. στους εκλογι
κούς φακέλους άρθρ. 58. στην έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας άρθρ. 
59 στην ψηφοφορία εκλογέων που μετακινούνται ομαδικά άρθρ. 60, 
στη ματαίωση της ψηφοφορίας άρθρ. 61. στην εφαρμογή των διατά
ξεων της εκλογικής νομοθεσίας άρθρ. 62. στην έκθεση πρακτικών κα: 
άσκηση ενστάσεων άρθρ. 70. στην επικύρωση της εκλογής άρθρ. 71, 
στην κατάθεση και περιεχόμενο των ενστάσεων άρθρ. 72. στην εκδί
καση των ενστάσεων άρθρ.73στη διαδικασία για την εκδίκαση των εν
στάσεων 74. στην απόφαση για τις ενστάσεις άρθρ. 75. στην έφεση - 
διόρθωση αποφάσεων άρθρ. 76. στην κρίση για προύφιστάμενες ανικα
νότητες και κωλύματα άρθρ. 77. στην επανάληψη της εκλογής σε περί
πτωση ακυρώσεως άρθρ. 78. στην ορκωμοσία δημοτικών και κοινοτι
κών αρχών άρθρ. 79. στην αποποίηση της εκλογής άρθρ. 80, στην πα
ραίτηση αρθρ. 81, στην αναπλήρωση συμβούλων άρθρ. 82. όπως αυτές 
ισχύουν κάθε φορά για τους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους, 
εφαρμόζονται αναλόγως και για τους παρέδρους των συνοικισμών των 
δήμων και των κοινοτήτων.

2. Εκλογές για την ανάδειξη παρέδρων των συνοικισμών δεν προκη
ρύσσονται κατά τη διάρκεια της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου, 
ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν αναπληρωμα
τικοί κανενός συνδυασμού.

3. Αν ένα δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο διαλυθεί σύμφωνα με το 
άρθρ. 83 παρ. 1. συμπαρασύρει και τους παρέδρους και όταν προκηρυ
χθεί η εκλογή νέου συμβουλίου, τότε, κατά την εκλογή αυτή εκλέγονται 
και πάρεδροι των συνοικισμών.

Άρθρο 147
(Άρθρο 62 Ν. 1270/1982)

Αρμοδιότητες συνοικιακού συμβουλίου.
Το συνοικιακό συμβούλιο μπορεί να διατυπώνει γνώμες και προτά

σεις για τα θέματα που αφορούν τους κατοίκους της συνοικίας και ιδιαί
τερα για θέματα παιδείας και λαϊκής επιμόρφωσης, θέματα υγείας και 
κοινωνικής πρόνοιας, θέματα καθαριότητας και προστασίας του περι
βάλλοντος. πολεοδομικά θέματα (χρήσεις γης. κοινόχρηστοι κα: κοινω
φελείς χώροι, κοινωφελή κτίρια και εγκαταστάσεις, κυκλοφορία και συ
γκοινωνία. έργα και δίκτυα υποδομής), θέματα άθλησης κα: ψυχαγω
γίας. πολιτιστικά θέματα, θέματα αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας 
και θέματα αξιοποίησης τοπικών πόρων. *

* Αρθρο 148
fΑρθρο 63 Ν. 1270/1982)

Εκλογή και λειτουργία συνοικιακού συμβουλίου.

1. Η εκλογή των συνοικιακών συμβουλίων, γίνεται με άμεσο ή έμ
μεσο τρόπο από τους κατοίκους του δήμου ή της κοινότητας. Όλοι οι 
κάτοικοι έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο συνοικιακό 
συμβούλιο. Η θητεία των συνοικιακών συμβουλίων διαρκεί από ένα έως 
ούο χρόνια.

Άρθρο 149
ΓΑοθρο 111 Ν. 1065/80 - ΆρΘρο 15 παρ. 5 

Ν. 1270/82 - Άρθρο 20 παρ. 1 Ν. 1416/84).

Έξοδα παραστάσεως.

1. Το αξίωμα του δημάρχου, του αντιδημάρχου. του προέδρου κοινό
τητας και του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουΛίου είναι τιμητικό και 
άμισθο.

2. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων έχουν 
δικαίωμα να εισπράττουν από το δήμο ή την κοινότητα έξοδα παραστά
σεως. που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ανάλογα 
με τα ταχτικά έσοδα που πραγματοποιούν οι δήμοι χαι οι κοινότητες. Η 
απόφαση του Υπουργού εχδίδεται τον τρίτο μήνα πριν από την έναρξη 
κάθε οικονομικού έτους, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου 
της Κεντρικής Ενώσεως 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 πρωτεύουσα νομού και για 
τους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες κατοίκους 
μπορεί ο νομάρχης, με απόφασή του. να ορίζει έξοδα παράστασης, αυξη
μένα έως είκοσι στα εκατό, εφόσον διαπιστώνεται η κανονική βεβαίωση 
των εσόδων.

Άρθρο 150

(Άρθρο 112 Ν. 1065/1980 - Άρθρο 15 πας. 5 
Ν. 1270/82 - Άρθρο 20 παρ. 2 και 52'παρ. 1 Ν. '1416/84).

Έξοδα κινήσεως - Έξοδα κηδείας.

1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι. οι πρόεδροι κοινοτήτων και οι δη
μοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται έξω από την 
έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού 
ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να 
μετακινηθεί έξω από την έδρα του ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή ο πρό
εδρος κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις 
περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η 
μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή όχι.

2. Σ αυτούς που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλο
νται τα έξοδα μετακινήσεως. που είναι αποδεδειγμένα ότι έχουν γίνει, 
ύστερα από απόφαση του συμβουλίου, που μπορεί να ορίζει και ημερή
σια αποζημίωση.

3. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου στα οποία συμπεριλαμβάνο- 
νται και οι αντιδήμαρχοι που μετέχουν στις συνεδριάσεις του και τα μέλη 
της δημαρχιακής επιτροπής εκτός από το δήμαρχο, δικαιούνται αποζη
μίωση για κάθε συνεδρίαση και για τρεις το πολύ συνεδριάσεις το μήνα, 
ανάλογη με τον πληθυσμό του δήμου.

Η αποζημίωση αυτή καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτε
ρικών. 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 περισσότερο από πέντε χιλιάδες κατοίκους.

4. Η κηδεία δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων μπορεί να γίνεται 
με δημοτική ή κοινοτική δαπάνη. Το ανώτατο όριο της δαπάνης αυτής 
καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου στην 
αρχή κάθε έτους ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οργανι
σμού και εγγράφεται στον προϋπολογισμό του έτους αυτού.

Άρθρο 153

(Άρθρο 115 Ν. 1065/80 - Άρθρο 17 Ν. 1270/82).

Ασκηση ουσιαστικού ελέγχου από το νομάρχη.
1. Οι πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων πρέπει να 

εγκρίνονται από το νομάρχη, αποκλειστικά και μόνον όταν το ορίζει 
ρητά ο νόμος.

2. Ο νομάρχης ασκεί τον ουσιαστικό έλεγχο, με τρόπο που εξασφαλί
ζει τη συνεργασία του κράτους και των δήμων και κοινοτήτων και δεν 
παρεμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση των δήμων και 
των κοινοτήτων, και αποφασίζει μέσα σε τριάντα ημέρες αφότου έλαβε 
τις πράξεις μαζί με τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νό
μιμη έκδοσή τους, αν θα δώσει ή 6’ αρνηθε: την έγκριση. Αν περάσει η 
προθεσμία αυτή χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση του νομάρχη, θεωρείτο', 
ότι η πράξη έχει εγκριθεί.

3. Με προεδρικά διατάγματα μπορούν να καταργούνται διατάξεις 
του Κώδικα ή άλλων νόμων που προβλέπουν έγκριση των πράξεων των 
δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, δημαρχιακών επιτροπών, διοι
κητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων, νομικών 
προσώπων και συνδέσμων δήμων κα: κοινοτήτων καθώς και αιιιγών 
δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων.



Άρθρο 161
(Άοθρο 123 Ν. 1065/80 - Άοθοο 15 παο. 5 

X. 1270/82)'

Έκπτωση εξαιτιας καταδίκης

1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι. οι πρόεδροι κοινοτήτων και οι δη
μοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξί-

τους: αί αν στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσί- 
5:κτ δικαστική απόφαση, β) αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα

αιιετάκλητη δικαστική απόφαση. γ) αν καταδικαστούν με αμετά- 
χ^.τττ. δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κάποιο κα
κούργημα ή στ * πλημμελήματα της παραχαράςεως. της κιβδιλείας. 
ττς πλαστογραφίας, της ψευδούς βεβαιώσεως. της δωροδοκίας, της εκ- 
3:άσεως. της κλοπής, της υπεςαιρέσεως. της απιστίας, της απάτης, της 
χαταπιέσεως. της αιμομιξίας, της μαστρωπίας. της σωματεμπορίας, 
-η- παραβάσεως της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά ή για το λαθρεμπό
ριο. καθώς και της παραβάσεως καθήκοντος, εφόσον το τελευταίο στρέ
φεται κατά δήμων, κοινοτήτων ή νομικών προσώπων τους. Για την έκ
πτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του νομάρχη

2. Όταν γίνεται παραπομπή για κακούργημα, με αμετάκλητο βού- 
λευμα ή με απευθείας κλήση, καθώς και όταν γίνει παραπομπή για ένα 
πλημμέλημα, από αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη παρά
γραφο. με αμετάκλητο βούλευμα, ο νομάρχης οφείλει να θέσει τον εγκα- 
λοΰμενο σε κατάσταση αργίας, ώσπου να εκδοθεί η απόφαση του ποινι
κού δικαστηρίου.

Άρθρο 168
(Άρθρο 130 Ν. 1065/80 - Άρθρο 20 παρ. 5. Ν. 1270/82)

Αναπλήρωση του προέδρου - απαρτία του διοικητικού 
συμβουλίου.

1. Αναπληρωτής του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου είναι ο 
αντιπρόεδρός του.

2. Το διοικητικό συμβούλιο έχει απαρτία, εφόσον είναι παρδντες ο 
πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και τρία τουλάχιστο μέλη του.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 εφαρμόζονται και 
στην περίπτωση αυτή.

Άρθρο 175
(Άρθρο 137 Ν. 1065/80 - Άρθρο μόνο Π.Δ.

22/82 - Άρθρο 15 παρ. 5 και 21 παρ. 1 
Ν. 1270/82 - ’.Αρθρο μόνο Π.Δ. 331/83 - 

Άρθρο 20 παρ. 4 Ν. 1416/84)

Λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

1. Με απόφαση του Νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση 
του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήαεως. οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συ
ν ιστού ν και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υπάγονται 
στην εποπτεία τους.

2. Στην απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη σύ
σταση του νομικού προσώπου ορίζοντα; το όνομα, ο σκοπός, τα όργανα 
της όιοικήσεως. η θητεία των μελών της. οι πόροι και η περιουσία που 
τυχόν αφιερώνεται σ αυτό.

3. Σκοπός των νομικών αυτών προσώπων είναι η οργάνωση ορισμέ
νης δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας για την καλύτερη ικανοποίηση 
μιας τοπικής ανάγκης (όπως π.χ. συστήματος υθρεύσεως, φιλαρμονι
κής. βιβλιοθήκης, μουσείου, γυμναστηρίου, θεάτρου, νεκροταφείου).

4. Οι διατάξεις του άρθρου 171 κα: των παρ. 1. 3 και 4 του άρθρου 
1 .· 3 εφαρμόζονται και στα. νομικά πρόσωπα αυτά. Τα θέματα τα σχε
τικά με τη διοίκηση και τη διαχείριση του νομικού προσώπου ρυθμίζο
νται με κανονισμούς, που ψηφίζουν τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια.

Άοθοο 177
(Άρθρο 138 Ν. 1065/80 - Άοθρο 21 παρ. 1 Ν. 

1416/84)

Σύσταση.
5. Τα συμβούλια των δήμων και κοινοτήτων που μετέχουν στο σύν- 

οεσμο μπορούν, με απόφαση, που λαμβάνεται όπως ορίζουν οι παράγρ. 
1 και 3. να ευρύνουν το σκοπό ή να παρατείνουν τη διάρκεια του συνδέ
σμου πέρα από τους όρους της συστατικής πράξης. Η συμμετοχή νέου 
οήμου ή κοινότητας σε υοιστάμενο σύνδεσμο ή η αποχώρηση από αυτόν 
μεΛους του επιτρέπεται, αν το αποφασίσει το συμβούλιο του ενδιαφερο
μένου δήμου ή της ενδιαφερόμενης κοινότητας, και δεχθεί την απόφαση

15—

το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου με απόφασή του. που λαμβάνε- 
ται με την απόλυτη πλειοψηφώ του συνολικού αριθμού των μελών του. 
Αν το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου αρνείται αδικαιολόγητα, με 
οποιοδήποτε τρόπο, να αποδεχθεί τη συμμετοχή στο σύνδεσμο ενός δή
μου ή μιας κοινότητας, η συμμετοχή γίνεται υποχρεωτική με απόφαστ. 
του νομάρχη, αν οι ανάγκες των κατοίκων δεν μπορούν να αντιμετωπι
στούν διαφορετικά, και δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση του σκοπού 
του συνδέσμου.

6. Για τη σύσταση συνδέσμου δήμων ή κοινοτήτων ή δήμων και κοι
νοτήτων που υπάγονται στην περιφέρεια περισσότερων νομών, για τη 
συμμετοχή ή αποχώριση μέλους από το σύνδεσμο αυτόν και τη διεύ
ρυνση των σκοπών ή την παράταση της διάρκειας του συνδέσμου αυτού 
και για τον καθορισμό της έδρας του εκδίδεται κοινή απόφαση των νο
μαρχών. στην περιφέρεια των οποίων υπάγονται ot ενδιαφερόμενοι δή
μοι ή κοινότητες. Σε περίπτωση διαφωνίας των νομαρχών, αποφασίζει ο 
Υπουργός Εσωτερικών. Την εποπτεία του συνδέσμου αυτού ασκεί ο νο- 
μάρχης. στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα του.

7. Για τη σύσταση συνδέσμου δήμων ή κοινοτήτων ή δήμων και κοι
νοτήτων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και που υπάγονται στην περιφέ
ρεια. περισσοτέρων, μη όμορων νομών, για τη συμμετοχή ή αποχώ
ρηση μέλους από το σύνδεσμο αυτόν, για τη διεύρυνση των σκοπών ή 
για την παράταση της διάρκειας του συνδέσμου αυτού για τον καθορι
σμό της έδρας του. εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Την 
εποπτεία του συνδέσμου αυτού ασκεί ο Υπουργός Εσωτερικών.

Άρθρο 178
(Άοθρο 139 Ν. 1065/80 - Άρθρο 21 παρ. 2 

Ν. 1416/84).

Διοίκηση.

1. Ο σύνδεσμος διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, την εκτελε
στική επιτροπή και τον πρόεδρό του.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώ
πους του κάθε δήμου ή της κάθε κοινότητας, που υποδεικνύονται από τα 
δημοτικά και κοινοτικά συμβούλιά τους, ανάλογα με τον πληθυσμό 
τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου δήμου ή της μικρότερης 
κοινότητας, που εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο. 0 αριθμός των 
αντιπροσώπων του καθενός από τους λοιπούς δήμους και κοινότητες, 
που μετέχουν στο σύνδεσμο, βρίσκεται με τη διαίρεση του πληθυσμού 
του δια του πληθυσμού του μικρότερου από αυτούς. Αν τυχόν απομένει 
κλάσμα μεγαλύτερο από μισή μονάδα, υπολογίζεται ως μονάδα.

3. Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου, σύμφωνα 
με τον υπολογσμό της προηγούμενης παραγράφου είναι περισσότερα 
από είκοσι πέντε, κάθε δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει αντι
προσώπους για το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου ως εξής: Συμ
βούλια έως επτά μελών εκλέγουν έναν αντιπρόσωπο το καθένα, έως 
έντεκα δύο, έως δεκαπέντε τρία, έως δεκαεννέα τέσσερα, έως είκοσι πέ
ντε πέντε και τα υπόλοιπα έξι αντιπροσώπους το καθένα.

4. Αν. με τον υπολογισμό που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος 
ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου υπερβαίνει τα εβδο
μήντα πέντε, κάθε δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει αντιπροσώ
πους για το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου ως εξής: Τα συμβούλια 
έως δεκαεννέα μελών, από έναν αντιπρόσωπο, και τα υπόλοιπα από δύο 
αντιπροσώπους το καθένα.

5. Σε συνδέσμους δύο έως και τεσσάρων δήμων ή κοινοτήτων, αν ο 
αριθμός των αντιπροσώπων, σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέ
πει η παράγρ. 2, είνα: μεγαλύτερος από είκοσι πέντε ή μικρότερος από 
πέντε, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3. Αν τυχόν, και κατά τον υπολογισμό που προβλέπουν οι δια
τάξεις της παραγρ. 3, ο αριθμός των αντιπροσώπων είναι μικρότερος 
από πέντε, το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου συγκροτείται πάλι 
από πέντε αντιπροσώπους για να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις ορίζεται 
από ένας αντιπρόσωπος των δήμων που έχουν το μεγαλύτερο πληθυσμό 
κατά σειρά. Σε συνδέσμους δύο δήμων ή κοινοτήτων, αν δε συμπληρώ
νεται ο αριθμός πέντε αντιπροσώπων ούτε με τον υπολογισμό αυτόν, το 
συμβούλιο του συνδέσμου συγκροτείται από δύο αντιπροσώπους του δή
μου ή της κοινότητας που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό και από τρεις 
αντιπροσώπους του δήμου ή της κοινότητας που έχει το μεγαλύτερο 
πκηθυσμό.

6. Για όλη τη διάρκεια της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου, τα δη
μοτικά ή κοινοτικά συμβούλια εκλέγουν ως αντιπροσώπους τους στο 
διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου μέλη τους ή το δήμαρχο. Η εκλογή 
γίνεται μέσα σ ένα μήνα από την εγκατάσταση των δημοτικών ή κοινο
τικών αρχών.
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.Στην κεριπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 33, η εκλογή γίνεται. 
μεσαΌεδέχα |itpec από την εγχατάσταση των δημοτικών και κοινοτι
κών αρχών. Η Θητεία των αντιπροσώπων λήγει πάντοτε με την εγκατά
σταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 166 παράγρ. 1 και 3. Σε συνδέσμους 
που συνιστώνται μετά την εγκατάσταση των δημοτικών και κοινοτικών 
αρχών, οι αντιπρόσωποι εκλέγονται μέσα σε δύο μήνες από τη σύσταση 
του συνδέσμου. Αν ο δήμος ή η κοινότητα δεν ορίσουν αντιπροσώπους 
στο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου, ώσπου να γίνει η εκλογή μετέ
χει ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας και. αν οι αντιπρόσωποι 
του ίδιου δήμου ή της ίδιας κοινότητας είναι περισσότεροι, μετέχουν 
σύμβουλοι του εππτυχόντος συνδυασμού, κατά τη σειρά της εκλογής 
τους.

7. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα του συνδέσμου, 
μέσα σε δέκα μέρες από την εκλογή των αντιπροσώπων, ύστερα από 
πρόσκληση του αντιπροσώπου του δήμου ή της κοινότητας της έδρας 
του συνδέσμου και. αν υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόσωποι του δημοτι
κού ή κοινοτικού συμβούλου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε 
περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατα σειρά 
στην απόφαση του δικαστηρίου. Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του και τα 
μέλη της εκτελεστικής επιτροπής για διετή θητεία. Αν κανένας από τους 
αντιπροσώπους της έδρας του συνδέσμου δε συγκαλέσει το διοικητικό 
συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η πρόσκληση γίνεται από 
τον αντιπρόσωπο του δήμου ή κοινότητας μέλους του συνδέσμου που 
έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό και. αν συμπίπτει με την έδρα του συνδέ
σμου. η πρόσκληση γίνεται από τον αντιπρόσωπο του δήμου ή της κοινό
τητας που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό μετά από αυτόν της έδρας. Ο: 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σχετικά με τον 
αντιπρόσωπο που θα υπογράψει την πρόσκληση, εφαρμόζονται ανάλογα 
και στην παραπάνω περίπτωση. Στη συνεδρίαση προεδρεύει αυτός που 
συγκάλεσε το διοικητικό συμβούλιο και αν δεν παρίσταται άλλος αντι
πρόσωπος του ίδιου δήμου και κοινότητας κατά τη σειρά που είναι γραμ
μένοι στην απόφαση του δικαστηρίου, ή ο αντιπρόσωπος του μεγαλύτε
ρου σε πληθυσμό, μετά τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης της έδρας 
του συνδέσμου, δήμου ή κοινότητας, από αυτούς που οι αντιπρόσωποί 
τους παρίστανται στη συνεδρίαση, σύμφωνα με τη σειρά που είναι γραμ
μένοι στην απόφαση του δικαστηρίου. Οι διατάξεις του άρθρου 103 
εφαρμόζονται ανάλογα. Για τη διεξαγωγή της εκλογής, που προβλέπει 
η παράγραφος αυτή, το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου έχει νό
μιμη συγκρότηση, εφόσον έχει οριστεί αριθμός αντιπροσώπων ίσος με τα 
τρία πέμπτα του συνολικού αριθμού των μελών του και έχει περάσει η 
προθεσμία του ενός μήνα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Η 
απαρτία υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των μελών.

8. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του συμβου
λίου του συνδέσμου, ως πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και ένα μέλος, σε συμ
βούλια έως είκοσι πέντε μελών, τρία μέλη σε συμβούλια από είκοσι έξι 
έως πενήντα μελών και πέντε μέλη σε πολυμελέστερα συμβούλια. Στις 
τριμελείς εκτελεστικές επιτροπές εκλέγεται και ένα αναπληρωματικό 
μέλος. Η εκλογή των μελών της εκτελεστικής επιτροπής γίνεται κάθε 
δύο χρόνια, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρα
γράφου 7. και η θητεία τους λήγει με την εγκατάσταση των νέων μελών 

ΤΤ,ς·9. Το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου, εφόσον έχει περισσότερα 
από είκοσι πέντε μέλη, έχει απαρτία, όταν παρίσταται το ένα τρίτο του 
συνοΛίκού αριθμού των μελών του.

Άρθρο 179
ΓΑρθρο 22 παρ. 1 Ν. 1416/1984).

Αρμοδιότητες και λειτουργίες των οργάνων του συνδέσμου.

]. Το διοικητικό συμβουΛίο του συνδέσμου, που έχε: μέχρι έντεκα 
μέλη, έχει τις αρμοδιότητες του κοινοτικού συμβουλίου και ο πρόεδρος 
του τις αρμοδιότητες του προέδρου της κοινότητας. Οι σχετικές διατά
ξεις που αφορούν τις κοινότητες εφαρμόζονται ανάλογα. Η εκτελεστική 
επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες του συμβουλίου που της αναθέτει το ίδιο 
το συμβούλιο. Δε μεταββάζονται οι αρμοδιότητες που προβλέπονται 
στις περιπτώσεις α . β και ζ~ του άρθρου 84 και για τη διάλυση του συν
δέσμου.

2. J ο διοικητικό συμβουΛίο του συνδέσμου, που έχει περισσότερα από 
έντεκα μέλη, έχει τις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου κα: ο 
πρόεδρός του τις αρμοδιότητες του δημάρχου και του προέδρου του δη
μοτικού συμβουλίου. Οι σχετικές δ/ξεις που αφορούν τους δήμους εφαρ
μόζονται ανάλογα. Η εκτελεστική επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες της 
δημαρχιακές επιτροπές κα: όσες αρμοδιότητες της αναθέτει το ίδιο το

συμβούλια. Δε μεταβιβάζονται στην εκτελεστική επιτροπή οι αρμοδιότη
τες που προβλεπσνται στις περιπτώσεις α" και β' του άρόρου 57 και για 
τη διάλυση του συνδέσμου.

3. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση αστικών ή αγροτικών 
ακινήτων ή η σύσταση δουλείας σε βάρος τους, υπέρ συνδέσμων δήμων 
και κοινοτήτων για δημόσια ωφέλεια. Οι διατάξεις που αφορούν την 
απαλλοτρίωση υπέρ δήμων και κοινοτήτων εφαρμόζονται ανάλογα

4. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία του κοινοτικού ή του δη
μοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής εφαρμόζονται ανά
λογα και για τα συλλογικά όργανα των συνδέσμων.

5. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους συνδέσμους, που τα διοικητικά 
τους συμβούλια έχουν μέχρι έντεκα μέλη, εφαρμόζονται οι σχετικές με 
τις κοινότητες διατάξεις, μεταξύ των οποίων και αυτές που αφορούν τη 
διεξαγωγή τη; ταμιακής υπηρεσίας. Στους συνδέσμους που τα διοικη
τικά τους συμβούλια έχουν πάνω από έντεκα μέλη, αν δεν ορίζεται δια
φορετικά, εφαρμόζονται οι σχετικές με τους δήμους διατάξεις, εκτός από 
αυτές που αφορούν τη σύσταση ταμιακής υπηρεσίας.

6. Για την απευθείας ανάθεση ή εκτέλεση έργου, εργασίας ή μεταφο- 
ρεάς ή τη διενέργεια προμήθειας από τον πρόεδρο συνδέσμου που έχει 
αρμοδιότητες προέδρου κοινότητας ή από τον πρόεδρο συνδέσμου που 
έχει τις αρμοδιότητες δημάρχου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 237. Για τον πρόεδρο συνδέσμου που 
έχει αρμοδιότητες δημάρχου εφαρμόζονται τα χρηματικά όρια που ισχύ
ουν για τους λοιπού; δήμου;.

Άρθρο 180
(Άρθρο 141 Ν. 1065/1980- 

Άρθρο 22 παρ. 2 Ν. 1416/1984)

Έξοδα παράσταση; και κινήσεω;.
1. 0 πρόεδρο; του συνδέσμου εισπράττει έξοδα παράστασης, που κα

θορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου, εφόσον ο σύνδε
σμο; εκτελεί έργα ή παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει συσταθεί. 
Έξοδα παράστασης εισπράτει και ο αντιπρόεδρος του συνδέσμου, αν οι 
δήμοι και οι κοινότητες που τον απαρτίζουν έχουν συνολικό πληθυσμό 
τουλάχιστον δέκα χιλιάδες κατοίκους, τα έξοδα αυτά ανέρχονται στο 
μισό των εξόδων του προέδρου του συνδέσμου. Τα έξοδα καθορίζονται 
ανάλογα μι την οικονομική κατάσταση του συνδέσμου και την έκταση 
της δραστηριότητας του.

2. Για τις μετακινήσεις, που πραγματοποιούν ο πρόεδρος και τα 
λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, έξω από την έδρα τους για την 
εκτέλεση υπηρεσίας, μπορούν να καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και 
ημερήσια αποζημίωση που καθορίζονται με απόφαση, τού διοικητικού 
συμβουλίου του συνδέσμου.

Άρθρο 1 87
ΓΑρθρο 147 Ν. 1065/1970-Άρθρο 24 Ν. 1416/1984) 

Δαπάνες
1. Οι δαπάνες είναι υποχρεωτικές κα: προαιρετικές. Υποχρεωτικέ; 

δαπάνες είναι: α) οι δαπάνες για την πληρωμή των διαφόρων εξόδων 
διοικήσιω; όπω; είναι π.χ. τα έξοδα παραστάσεως. οι αποδοχές του 
κάθε είδους προσωπικού, η γραφική ύλη, τα έντυπα κα: ββλία τα μι
σθώματα γραφείων που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες των δήμων 
ή των κοινοτήτων, ο: χορηγίες των δημάρχων, οι συντάξεις των υπαλ
λήλων. τα έξοδα βεβαιώσεω; και εισπράξεως, β) οι δαπάνες για την 
εξόφληση των οφειλών, γ) οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων δή
μων και κοινοτήτων και 6) οι επιχορηγήσεις που ορίζουν ο: δήμοι και ο. 
κοινότητες χάριν των ιδρυμάτων και των νοαικών προσώπων που ιδρύει 
κάθε δήμο; ή κοινότητα.

2. Καμία άλλη εισφορά, από αυτές που επβάλλονται από το νόμο ω; 
υποχρεωτικές, για οποιαδήποτε αιτία, δεν είναι υποχρεωτική για του; 
δήμου; και τις κοινότητες χωρίς απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 
που εκδιδεται πριν από την έναρξη του οικονομικό έτους, ύστερα από 
γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων κα. 
Κοινοτήτων της Ελλάδας. Η Κεντρική Ένωση γνωμοδοτεί μέσα σε σα
ράντα πέντε μέρες αφότου έλαβε το σχετικό ερώτημα. Αν η προθεσμία 
περάσει χωρίς να έχει δοθεί η γνώμη, η απόφαση εκδιδεται και χωρίς 
αυτήν.

3. Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τα ταχτικά έσοδα που πραγμα
τοποιήθηκαν το προτελευταίο έτος που αφορά ο προϋπολογισμός.

4. Πιστώσεις, που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμού; 
του προϋπολογισμού του δήμου ή τη; κοινότητας, μπορεί να διατεθούν, 
με απόφαση, του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, για την πληρωμή 
δαπανών, που αφορούν: α) εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδιώς πολι-



Τ'.στικε;. μορφωτικές, ψοχαγωτικές. αθλητικές εκδηλώσεις που τις ορ
γανώνει ο δήμος ή η κοινότητα, β) όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν 
άλλοι φορείς και συμμετέχει ο δήμος ή η κοινότητα, γ) απονομή τιμητι
κών διακρίσεων, αναμνηστικών δώρων και φιλοξενία προσωπικοτήτων 
και αντιπρσωπειών εσωτερικού ή εξωτερικού και δ) τιμητικές διακρί
σεις. αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία φυσικών προσώπων τα οποία συ
νέβαλαν ιδιαίτερα στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του δήμου 
ή της κοινότητας.

Άρθρο 200
(Άρθρο 160 Ν. 1065/1980 - Άρθρο μόνο Π.Δ. 22/82) 

Αναστολές χρεών - διευκολύνσεις οφειλετών.

1. Οι διατάξεις οι σχετικές με την αναστολή της εξοφλήσεως χρεών 
ποος το δημόσιο δεν εφαρμόζονται για χρέη προς δήμους και κοινότη- 
”**»·

2. Εκείνοι που διεξάγουν την ταμιακή υπηρεσία μποοούν να παρέχουν 
στους οφειλέτες των δήμων και των κοινοχρήστων τις διευκολύνσεις που 
επιτρέπονται για τους οφειλέτες του δημοσίου, με εξαίρεση τους οφειλέ
τες βάσει συμβάσεων.

3. Η εξόφληση των χρεών προς δήμους και κοινότητες μπορεί, για 
εξαιρετικούς λόγους, να ορίζεται σε δόσεις ή προθεσμίες. Σύμφωνα με 
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που ελέγχεται από 
άποψη νομιμότητας από το νομάρχη, ο χρόνος για την καταβολή μπορεί 
να υπερβαίνει το χρόνο τον επιτρεπόμενο κατά την προηγούμενη παρά
γραφο.

Άρθρο 203
(Άρθρο 163 Ν. 1065/1980)

Εντάλματα προπληρωμής.
1. Η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής επιτρέπεται μόνον: α) για να 

γίνουν πληρωμές για την εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών έργων και 
για την προμήθεια των υλικών που απαιτούνται γΓ αυτά, εφόσον γίνο
νται χωρός δημοπρασία, και εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο 
όνομα των δικαιούχων καθιστα αδύνατη την εκτέλεση του έργου ή της 
προμήθειας ή β) για την πληρωμή προμηθειών που γίνονται με δημο
πρασία, όταν η προμήθεια γίνεται έξω από την έδρα του δήμου ή της 
κοινότητας απευθείας από το εξωτερικό, και είναι αδύνατη ή επιζήμια η 
χωρίς προπληρωμή προμήθεια.

2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών 
υπαλλήλων.

Άρθρο 183
(Άρθρο 23 Ν. 1416/1986).

Αναπτυξιακοί σύνδεσμοι.
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερι

κών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, που εκδίδεται με 
σύμφωνη γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, μπορούν για αναπτυξια
κούς σκοπούς, να προσδιορίζονται γεωγραφικές ενότητες (περιοχές) με 
βάση της γεωοικονομικές. κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες.

2. Οι δήμοι και οι κοινότητες που περιλαμβάνονται σ’ ςευτήν τη γεω
γραφική ενότητα, μπορούν να συνιστούν αναπτυξιακό σύνδεσμο.

3. Η πρωτοβουλία και η κίνηση της διαδικασίας για τη σύσταση ανα
πτυξιακού συνδέσμου, μπορεί να γίνει από δύο ή περισσότερους δήμους ή 
κοινότητες της γεωγραφικής ενότητας ή το νομαρχιακό συμβούλιο ή τον 
αρμόδιο νομάρχη.

4. Με απόφαση του νομάρχη και μετά από σύμφωνη γνώμη του νο
μαρχιακού συμβουλίου, μπορεί να γίνει υποχρεωτική η συμμετοχή του 
δήμου ή κοινότητας στον αναπτυξιακό σύνδεσμο, εφόσον συμφωνούν για 
τη σύστασή του τουλάχιστον τα δύο τρίτα των οργανισμών τοπικής αυ
τοδιοίκησης της οικείας γεωγραφικής ενότητας και ο πληθυσμός τους 
είναι μεγαλύτερος του πενήντα στα εκατό του πραγματικού πληθυσμού 
της ενότητας.

5. Κατά την κατάρτιση του περιφερειακού προγράμματος δημοσίων 
επενδύσεων, ποοβλέπεται και ειδικό πρόγραμμα για τους αναπτυξια
κούς συνδέσμους. Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται μετά από εισηγή
σεις των νομαρχιακών συμβουλίων.

6. Οι διατάξεις των άρθρων 177 πλην της παρ. 4 έως 182 και του 
νόμου 1188/1981 (ΦΕΚ Α204) ως και κάθε άλλη που αφορά συνδέ
σμους δήμων και κοινοτήτων εφαρμόζονται ανάλογα και για τους ανα
πτυξιακούς συνδέσμους.

7. Επιτρέπεται η επιχορήγηση αναπτυξιακών συνδέσμων από τους 
φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του Νόμου 1256/

1982 για την εκτέλεση έργων, την κάλυψη δαπανών τους και την πλη
ρωμή αποδοχών του προσωπικού τους.

Άρθρο 201
(Άρθρο 161 Ν. 1065/1980 - Άρθρο 25 παρ. 3 

Ν. 1416/1984 ).

Εντοκη κατάθεση εσόδων των δήμων και κοινοτήτων.

1. Edooov η διαχείριση των εσόδων ενός δήμου ή μιας κοινότητας 
έχει ανατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το χρηματικό 
υπόλοιπο που απομένει στα δημόσια ταμεία στο τέλος κάθε έτους κατα
τίθεται εντόκως στο ταμείο αυτό.

Το επιτόκιο μπορεί να είναι κατώτερο από το επιτόκιο των δάνειων 
που χορηγεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά μία μονάδα 
το ποΛύ. Το προϊόν του τόκου εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Με απόφαση του 1 πουργού Εσωτερικών κατανέμεται σε δήμους κοι
νότητες. συνδέσμους αυτών και τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων 
για την εκτέλεση έργων και κάλυψη άλλων αναγκών τους.

Άρθρο 222
(Άρθρο 26 παρ. 3 Ν. 1416/1984).

Αγορά ακινήτων.

Οι διατάξεις του άρθρου 218 εφαρμόζονται αναλόγως για την αγορά 
ιδιωτικών ακ.υήτων εκ μέρους δήμων και κοινοτήτων. Αν από το δημο
τικό ή κοινοτικό συμβούλιο κριθεί ότι μόνο ένα ακίνητο είναι κατάλληλο 
για την εκπλήρωση δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού, το ακίνητο μποοεί 
να αγοραστεί απευθείας με ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου που 
εγκρίνεται από το νομάρχη.

Άρθρο 204
(Άρθρο 164 Ν. 1065/1980 - Υπουργική Απόφαση 

80951/1982 ΦΕΚ Β* 1004/1982)

Πάγια προκαταβολή.
1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να 

παρέχεται πάγια προκαταβολή εις βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού 
του προϋπολογισμού, για την πληρωμή μικρών δαπανών. Με την από
φαση ορίζεται: α) το ποσό της προκαταβολής, που δεν μπορεί να υπερ
βαίνει. για τις κοινότητες, το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) δραχ
μών. για τους δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, θεσ/νίκης. Περιστεριού και 
Πατρέων το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών και για 
τους λοιπούς δήμους το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) 
δραχμών και β) ο δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος, που στο όνομα 
του θα εκδοθεί το ένταλμα και που θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με 
τις έγγραφες εντολές του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας.

2. 0 δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας οφείλει, αφού γίνουν οι 
πληρωμές, να θέσει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά τους υπόψη 
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, για τον έλεγχο και την έγκριση 
της δαπάνης.

Άρθρο 219
(Άρθρο 179 Ν. 1065/80 - Άρθρο μόνο Π.Δ. 22/1982) 

Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες
1. Οι δήμοι και: οι κοινότητες μπορούν, με απόφαση του συμβουλίου 

τους, που ελέγχεται από άποψη νομιμότητας από το νομάρχη, να εκ
ποιούν απευθείας και χωρίς δημοπρασία οικόπεδά τους σε άστεγους και 
οικονομικά αδύνατους δημότες κατοίκους τους. Με άλλη απόφαση οι 
κατηγορίες των δικαιούχων σύμφωνα με γενικά κριτήρια όπως π.χ. εί
ναι το ύψος του ετήσιου εισοδήματος, ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων, η 
κατάσταση της υγείας των μελών της οικογένειας, οι καταστροφές από 
θεομηνίες κλπ. Η επικογή των δικαιούχων και η παραχώρηση των οικο
πέδων γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβούλιου. 
Αν οι όροι είναι ioou γίνεται δημόσια κλήρωση ανάμεσα στους δικαιού- 
χους.

Άρθρο 238
Γ Αρθρο 198 Ν. 1065/80 
•Άρθρο 30 Ν. 1416/84)

Περιορισμοί και όροι για την εκτέλεση έργων 
και εργασιών και τη διενέργεια προμηθειών.

4. Οι μελέτες των έργων, προμηθειών, εργασιών ή μεταφορών κα
ταρτίζονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία του δήμου και αν
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δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία από την τεχνική υπηρεσία δήμων και κοι
νοτήτων της νομαρχίας. Κατεξαίρεση η θεώρηση μελετών έργων αξίας 
πάνω από πενήντα εκατομμύρια και μέχρι εκατό εκατομμύρια δραχμές 
-άνεται από τις αυτές υπηρεσίες μετά από γνωμοδότηση του νομαρχια
κού συμβουλίου δηαοσίων έργων και για όσες έχουν αξία πάνω από 
εκατό εκατομμύρια δραχμές γίνεται από την τεχνική υπηρεσία του 
Υπουργείου Εσωτερικών, μετά από γνωμοδότηση του συμβουλίου δτΓ 
αοτικών και κοινοτικών έστων και θεώρησης μελετών του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

5. Η θεώρηση των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων 
εργασιών και των συγκριτικών πινάκων έργων γίνεται από τα όργανα 
της παραγράφου 4. χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συμβουλίου έρ
γων και εφαρμόζεται και σε έργα που έχουν δημοπρατηθεί ή ανατεθεί 
χωρίς διαγωνισμό πριν από την ισχύ του νόμου αυτού.

Άρθρο 244
(Άρθρο 203 Ν. 1065/80 - Άρθρο μόνο Π.Δ. 22/1982

Άρθρο 82 πας. 3 Ν. 1416/84 - Κοινή Υπουργική Απόοαστ. 
32489/82 ΦΕΚ Β 213/82)

Κήρυξη τη; απαλλοτριώσεως και σύσταση δουλείας
1. Η κήρυξη της απαλλοτριώσεως ή η σύσταση δουλείας γίνεται με 

πράξη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που ελέγχεται από 
άποψη νομιμότητας από το νομάρχη.

2. Σε περίπτωση που το ακίνητο που απαλλοτριώνεται ή το δικαίωμα 
δουλείας βρίσκεται έξω από τη διοικητική περιφέρεια του δήμου ή της 
κοινότητας που ζητά την απαλλοτρίωση, ο νομάρχης γνωστοποιεί την 
πράξη απαλλοτριώσεως στο συμβούλιο του δήιιου ή της κοινότητας, 
όπου βρίσκεται το ακίνητο ή το δικαίωμα δουλείας που πρέπει να απαλ- 
λοτριωθεύ ώστε αυτό να εκφέρει την αιτιολογημένη γνώμη του μέσα σ’ 
ένα μήνα. Αν η προθεσμία αυτή περάσει χωρίς να έχει εκφέρει γνώμη το 
συμβούλιο, η διαδικασία της απαλλοτριώσεως γίνεται και χωρίς αυτή 
τη γνώμη.

3. Για να εκδοθεΐ απόφαση που κηρύσσει αναγκαστική απαλλοτρί
ωση απαιτούνται: α) κτηματολογικό διάγραμμα που εικονίζει την 
απαλλοτριωτέα έκταση και τις επί μέρους ιδιοκτησίες που περιλαμβάνο
νται σ' αυτόν, β) κτηματολογικός πίνακας, στον οποίο φαίνονται οι εικα
ζόμενοι ιδιοκτήτες των ακινήτων που θα απαλλοτραοθούν, το εμβαδόν 
κάθε ακινήτου καθώς και όλα τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των κα
τασκευών που βρίσκονται επάνω σ' αυτά.

4. Η πράξη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που κηρύσσει την 
απαλλοτρίωση κοινοποιείται σε απόδειξη σε αυτούς κατά των οποίων 
στρέφεται αν είναι γνωστοί. Αν αυτοί είναι άγνωστου η κοινοποίηση γί
νεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονο- 
μϊας.

Περίληψη της πράξης αυτής δημοσιεύεται με φροντίδα του δήμου ή 
της κοινότητας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Οι διατάξεις του βασικού νόμου περί αναγκαστικών απαλλοτριώ
σεων ισχύουν και για τις απαλλοτριώσεις που γίνονται υπέρ των δήμων 
και κοινοτήτων, εφόσον οι διατάξεις του Κώδικα δεν θίγουν τις διατά
ξεις αυτές.

ΑρΘρο 245
(Άρθρο 204 Ν. 1065/80 - Άρθρο 33 παρ. 2 Ν. 1416/84)

Λοιπές επεμβάσεις στην ιδιοκτησία

1. Οι κύριοι ή κάτοχοι ακίνητων κτημάτων υποχρεούνται να ανέχο
νται τη διενέργεια δοκιμαστικών γεωτρήσεων και εκσκαφών μέσα στα 
κτήματά τους από το δήυο ή την κοινότητα ή τις δημοτικές και κοινοτι
κές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, όταν προβλέπεται τούτο 
από τεχνική ή γεωλογική μελέτη ή έκθεση για την ανεύρεση υΟατων. 
την καλλιέργεια υφισταμένων πηγών ή την τοποθέτηση σωλήνων 
ύδρευσης, άρδευσης κα: αποχέτευσης. Η μετατόπιση των σωλήνων 
ύδρευσης, άρδευσης κα. αποχέτευσης, που τοποθετούνται, γίνεται 
ύστερα από αίτηση του κυρίου ή του κατόχου του ακινήτου, με απόφαση 
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκοίδεται μέσα σε είκοσι 
ηιχέρες. Στην περίπτωση αυτή η σχετική δαπάνη επιβαρύνει το δήμο ή 
την κοινότητα. Επίσης, οι κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων κτημάτων υπο- 
χσεούνται να ανέχονται την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων, για την 
κυκλοφορία και την ονοαατοθεσία οδών κα: πλατειών, καθώς και τη 
στήριξη φωτιστικών σωιιατων.

Άρθρο 246
(Άρθρο 2Q5 Ν. 1065/80 - Άρθρο 35 Ν. 1416/84)

Σύσταση και νομική ©ύση
1. Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συνιστούν δικές τους επιχει

ρήσεις ή να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνιστούν μαζί με άλλα νομικά 
ή φυσικά πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν: α) για την εκτέ
λεση έργων που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και για 
την οικονομική εκμετάλλευση των εργουν αυτών, β) για την παραγωγέ, 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του 
κοινού, γ) για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την 
πραγματοποίηση εσόδων.

2. Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή κοινότητες ή δήμοι και κοινότητες 
μπορούν να συνιστούν κοινές δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις και να 
συμμετέχουν σε υφιστάμενες δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις.

3. Η σύσταση δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε 
τέτοια επιχείρηση γίνεται ύστερα από πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη με 
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με την απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών του και απόφαση του Υπουργού Εσωτερι
κών.

4. Στην απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου για τη 
σύσταση δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ορίζονται η επωνυμία, ο 
σκοπός, η διάρκεια και η έδρα της επιχείρησης, τα περιουσιακά στοιχεία 
που διατίθενται c αυτή και το αρχικό κεφάλαιο, τα σχετικά με τη διά
λυση κα: εκκαθάριση της επιχείρησης και κάθε αναγκαία, κατά την 
κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, λεπτομέρεια.

5. Οι παραπάνω δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις αποτελούν νο
μικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τους κανόνες της 
ιδιωτικής οικονομίας εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από αυτόν το 
νόμο.

Άρθρο 247
(Άρθρο 36 Ν. 1416/84)

Διοίκηση

1. Οι δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό 
συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως έντεκα μέλη, τα οποία ορίζο
νται μαζί με αναπληρωτές από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από 
τα μέλη αυτό τουλάχιστον, δύο είναι αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου ή 
της κοινότητας, ένας είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχεί
ρηση. αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους και 
ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα 
μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του δήμου ή της κοινότητας που έχουν 
πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

2. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικη
τικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. Με απόφαστ 
του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προσλαμβάνεται διευθυ
ντής της ή ορίζεται ως διευθυντής ένα από τα μέλη του. Στον κανονισμό 
προσωπικού της παραγράφου 2 του άρθρου 251 καθορίζονται τα προ
σόντα. που πρέπει να έχει ο διευθυντής της επιχείρησης.

3. Στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου για 
τις υπηρεσίες που παρέχουν στην επιχείρηση μπορεί να καταβάλλεται 
αποζημίωση, που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμ
βουλίου. ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρη
σης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση στα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου· για τη συμμετοχή τους στις συνεδριά
σεις του.

4. Όπου στις κεαιενες διατάξεις αναφέρεται «επιτροπή* ως όργανο 
διοίκησης των επιχειρήσεων στο εξής νοείται το διοικητικό συμβούλιο.

5. Τα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων που συ στήθηκαν σύμ
φωνα με τις διατάξεις του νόμου 1065/1980. θα συνεχίσουν να λει
τουργούν με την ίδια σύνθεση μέχρις ότου προσαρμοστούν οι συστατικές 
τους πράξεις στις διατάξεις αυτού του Κώδικα, σύμφωνα με τη διαδικα
σία του άρθρου 246.

ΆρΘρο 252
(Άρθρο 39 παρ'. 2 Ν. 1416/84)

Κανονισμοί

1. Οι κανονισμοί που συντάσσονται από το διοικητικό συμβούλιο της 
επιχείρησης και εγκρίνσνται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εί
ναι: α) ο εσωτερικός κανονισμός υπηρεσιών με τον οποίο καθορίζονται η 
οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της επιχεί
ρησης και το ανώτατο όριο του αριθμού του προσωπικού κα: β) ο κανο
νισμός διαχείρισης.
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2. Από το διοικητικό συμβούλιο συντάσσεται κανονισμός προσωπι
κού. που καθορίζει τους κανόνες που διέπουν την πρόσληψη, τα προσό
ντα του προσωπικού και το πειθαρχικό του δίκαιο. Με απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συντάσσονται και άλλοι κανονισμού 
που χάνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία της επιχείρησης.

3. Η εογασιακή σχέση του προσωπικού των επιχειρήσεων διέπεται 
από τις διατάζεις της εργατικής νομοθεσίας.

4. Στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειοήσεις γίνονται αποσβέσεις με 
τα ποσοστά που ορίζει η φορολογική νομοθεσία.

Άρθοο 253
ΓΑρθρο 212 Ν. 1065/1980)

Διάλυση

Οι επιχειρήσεις διαλύονται με τον τρόπο που έχουν συσταθεί και η πε
ριουσία τους περιέρχεται στο δήμο ή στην κοινότητα που τις έχει συστή
σει.

Άρθρο· 266
(Άρθρο 72 Ν. 1416/84)

Ειδική άδεια για την άσκηση καθηκόντων των αιρετών 
οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

1. Στους δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων που είναι και υπάλ
ληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημόσιων επιχειρήσεων 
και οργανισμών κοινής ωφελείας χορηγείται από τις υπηρεσίες τους ει
δική άδεια μέχρι εξήντα μέρες κάθε έτος για να διευκολυνθούν στην 
εκτέλεση των καθηκόντων του αξιώματος τους.

2. Η άδεια αυτή χορηγείται και τμηματικά ύστερα από αίτηση των 
δικαιούχων σε εργάσιμες μέρες και ώρες, οι οποίες δεν μπορούν να 
υπερβούν αθροιστικά τις εξήντα εργάσιμες μέρες το έτος.

3. Η παραπάνω άδεια θεωρείται χοόνος πραγματικής υπηρεσίας για 
όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική, εργασιακή και 
ασφαλιστική τους σχέση.

4. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται και για τους αντιδή- 
μαρχους στους οποίους χορηγείται άδεια μέχρι τριάντα μέρες κάθε έτος.

Άρθοο 267
(Άρθρο 73 Ν. 1416/1984)

Αδελφοποίηση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
1. Η αδελφοποίηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με αντί

στοιχους οργανισμούς ξένων χωρών γίνεται με απόφαση του δημοτικού 
ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου 
Εξωτερικών.

2. Οι ανταλλαγές αποστολών και άλλες εκδηλώσεις των αδελφοποι- 
ημένων και μη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με αντίστοιχους ξέ
νων κρατών και οι ανταλλαγές ή μετακλήσεις πολιτιστικών και καλλιτε
χνικών συγκροτημάτων γίνονται μέσα στα πλαίσια των διεθνών ή διμε
ρών συμφωνιών που έχει υπογράψει η χώρα μας με τα άλλα κράτη ή 
διεθνείς οργανισμούς και με την αρχή της αμοιβαιότητας ύστερα από 
γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών.

3. Οι δαπάνες που αποφασίζονται από τα δημοτικά και κοινοτικά 
συμβούλια για την υλοποίηση των σκοπών της αδελφοποίησης και για 
τις μετακλήσεις πολιτιστικών ή καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, βαρύ
νουν τους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων οργανισμών τοπικής αυ
τοδιοίκησης.

Άρθοο 275
(Άρθρο 228 Ν'. 1065/1980)

Αμοιβή πληρεξουσίων δικηγόρων

1. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από δήμο ή κοινότητα, 
αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων που 
ισχύουν κάθε φορά. Η αμοιβή τους μπορεί να ελαττωθεί με απόφαση του 
δικαστηρίου που δικάζει πίνακα αμοιβών τους, έως το πενήντα τοις 
εκατό των κατωτάτων ορίων που ορίζονται στον Κώδικα αυτόν, ύστερα 
από εκτίμηση της οικονομικής καταστάσεως του δήμου ή της κοινότη
τας. που έχει διορίσει το δικηγόρο.

2. Τα δικαστήρια μπορούν να καθορίζουν το ποσό της δικαστικής δα
πάνης που επιδικάζεται σε βάρος ή υπέρ δήμων και κοινοτήτων, σε ποσό 
που φθάνει έως τα πενήντα τοις εκατό των κατωτάτων ορίων που ορίζο
νται από τον Κώδικα περί Δικηγόρων.

2. Π.Δ.28/1980.
Άρθρο 3

8. Αι μέχρι τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δοαχμών μελέται δύνα-

νται να μη περιλαμβάνουν τα εν παρ. 1ε και στ του παρόντος άρθοου 
στοιχεία. Ποοκειμένου πεοί μελετών έργων συντηρήσεως και επισκευών 
μέχοι διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών προϋπολογισμού, ουτος 
ούναται να περιλαμβάνη την δαπάνην εις ημερομίσθια, υλικά και μετα
φορικά μέσα. Το αυτό ισχύει και προκειμένου περί έργου συντηρήσεως 
και επισκευών εκτελουμένου δια προσωπικής εργασίας, ες όσον αι 
εκτός των δωοεάν ημερομισθίων δαπάναι δεν υπερβαίνουν τας εκατόν 
χιλιάδας (100.000) δραχμάς.

Άρθρο 18

4. Εις πάσχας τας δημοπρασίας οι συναγωνιζόμενοι παρίστανται αό- 
νον αυτοπροσώπως. Αι ανώνυμοι εταιρείαι εκπροσωπούνται υπό μέλους 
του διοικητικού αυτών συμβουλίου, πρσερχομένου αυτοπροσώπως. Ού- 
τος καταθέτει κατά την δημοπρασίαν πρακτικόν του διοικητικού συμ
βουλίου της Εταιρείας, εγκρίνοντος την συμμετοχήν ταύτης εις τον συ
ναγωνισμόν προς ανάλη6ιν του δημοπρατουμένου έργου ή προμήθειας 
και ορίζοντος τον εκπροσωπούντο ταύτην.

3. Ν.Δ. 309/1974.
Άρθρον 1

1. Διά την προμήθειαν εφοδίων υδρεύσεως, αναγκαιούντων εις τους 
δήμους, τας κοινότητας και τους συνδέσμους αυτών, συνιστάται. παρά 
τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, λογαριασμός υπό τον τίτλον 
«Υπουργείον Εσωτερικών - Εφόδια Υδρεύσεως·.

2. 0 λογαριασμός ουτος πιστούται με τας καταθέσεις, υπό των δή
μων. των κοινοτήτων και των συνδέσμων αυτών, του αντιτίμου των 
προμηθευομένων εφοδίων υδρεύσεως και χρεούται δι εντολών του 
Υπουργείου Εσωτερικών, προς πληρωμήν των οικείων προμηθευτών 
εφοδίων υδρεύσεως και των επί των εν γένει δαπανών λειτουργίας της 
υπηρεσίας εφοδίων υδρεύσεως. λοιπών δικαιούχων.

3. Το κατά την εκκαθάρισιν του εφ’ εκάστης εντολής χορηγήσεως 
εφοδίων, υδρεύσεως εις τους δικαιούχους οργανισμούς τοπικής αυτο- 
διοικήσεως επί μέρους λογαριασμού, παραμένον τυχόν υπόλοιπον, υπέρ 
του λογαριασμού του οικείου δήμου ή της κοινότητος, μέχρι του ποσού 
των διακοσίων (200) δραχμών, δεν επιστρέφονται.

Άρθρον 7
Δι ομοιας αποφάσεως. δύναται να συσταθή παρά τω Ταμείω Παρα

καταθηκών και Δάνειων και λογαριασμός, δια την ομαδικήν προμή
θειαν οχημάτων, μηχανημάτων και παντός είδους εφοδίων και υλικών, 
προς κάλυψιν αναγκών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως. εφ* 
ου εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του παρόντος.

4. ΝΟΜΟΣ ΥΠ* ΑΡΙΘ. 716/1977
Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών.

Άρθρον 2 
Ορισμοί

Εν τω παρόντι Νόμω νοούνται ως:
«Μελέτη*: Πάσα επιστημονική και τεχνική εργασία και έρευνα απο- 

βλέπουσα εις την κατασκευήν ή μη τεχνικού έογου ή εις τον σχεδιασμόν 
και την απεικόνισιν προγραμμάτων και μεθόδων αναπτύξεως του ευρυ- 
τέρου χώρου δια της κατασκευής ή μη τεχνικών έργων.

2. -Εργοδότης*: Το Δημόσιον. Ν.Π.ΛΆ.. Οργανισμοί Τοπικής Αυττ- 
διοικήσεως. Δημόσια: Επιχειρήσεις και λοιποί Οργανισμοί Δημοσίου εν
διαφέροντος οι οποίοι αναθέτουν την μελέτην.

3. «Μελετητής»: Επιστήμων, διπλωματούχος ανώτατης σχολής 
ημεδαπής ή ομοταγούς ανεγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής, ασχο
λούμενος με εκπόνησιν μελετών και επιβλέψεις τεχνικών και άλλων έρ
γων και νομίμως ασκών το επάγγελμα εν Ελλάοι.

4. «Γραφείον Μελετών*. Ενιαία μονός εκπονήσεως μελετών, συ
γκροτούμενη εξ ενός ή περισσοτέρων Μελετητών υπό οιανδήποτε εταιρι
κήν μορφήν και αποκλειστικόν σκοπόν την εκπόνησιν μελετών και την 
επίβλεψιν έργων, της αυτής ή πλειόνων ειδικοτήτων, αντιστοίχων προς 
τας κατηγορίας των αναλαμβανόμενων μελετών. Απόντες οι συμμετε- 
χοντες εις τας ως άνω Εταιρείας δέον όπως κατέχουν πτυχίον μελετη- 
του κα: όεν όύνανται να αναλαμβάνουν ατομικώς μελετάς. Αι ως άνω 
εταιρείαι όεν όύνανται να συμμετέχουν εις ετέρας εταιρείας.

5. «Συμπράττοντα Γραφεία»; Συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών τα 
οποία εκουσίως από κοινού αναλβάνουν και εκπονούν μελετάς. Η ως 
ανω συνεργασία πραγματοποιείται κατά την εκδήλωσιν ενδιαφέρο
ντος.
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6. «Ανάδσχος»; Μελετητής ή Γραφείον Μελετών ή Συμχράττοντα 
Γραφεία Μελετών εις τα οποία ανετέθη η εκπσνησις μελέτης δια της 
υπογραφής σχετικής συμβάοεως.

7. «Μητρώον Μελετητών». Πίνας των μελετητών περιλαμβάνων την 
εκάστοτε κατάταξιν έκαστου, από απόψεως κατηγορίας μελετών και 
τον καθορισμόν του δυναμικού αυτου. χαθ εκάστην κατηγορίαν μελε
τών.

8. «Μητρώον Γραωείων Μελετών*: Πίνα; των Γραφείων Μελετών 
περιλαμΒάνων την εκάστοτε κατάταξιν έκαστου, από από6εως κατηγο
ρίας μελετών και τον καθορισμόν του συνολικού δυναμικού του ι ρα
φείου. ανά κατηγορίαν μελετών.

9. «Ωτυχίον Μελετητού»: Βεβαιωτικόν έγγραφον εμφαίνον την εις το 
Μητρώον Μελετητών εμφανιζομένην εκάστοτε κατάστασιν έκαστου Με
λετητού.

10. «Πτυχίον Γραφείου Μελετών»: Βεβαιωτικόν έγγραφον απειχονί- 
ζον την εις το Μητρώον Γραφείων Μελετών εμφανιζομένην εκάστοτε 
κατάστασιν εκάστου Γραφείου Μελετών.

11. «Διευθύνουσα Υπηρεσία*: Η Υπηρεσία του εργοδότου ή υπό των 
κειμένων διατάξεων προβλεπομένη ή παρ' αυτού εξουσιοδοτούμενη 
προς άσχησιν εποπτείας ελέγχου και διοικήσεως εν γένει επί της ανατε- 
θείσης μελέτης.

12. «Επιβλέπων της Μελέτης*: Ο υπό εργοδότου οριζόμενος διπλω
ματούχος ανώτατης σχολής, ο ασκών τας υπό εκείνου μεταβιβαζόμενα; 
αυτώ αρμοδιότητας επί της ανατεθείσης μελέτης.

13. «Σύμβασις*: Το συμφωνητικόν το υπογραφόμενον υπό του εργο
δότου και του αναδόχου. δια την εκπόνησιν της μελέτης. Εις της έννοιαν 
της συμβάοεως περιλαμβάνονται και άπαντα τα συνοδεύοντα αυτήν 
τεύχη, ως και τυχόν παραρτήματα αυτής.

14. «Αρμόδιον Συμβούλων»: Το κατά τας κειμένας διατάξεις αρμό
διον συμβούλων, το οποίον γνωμοδοτεί κατά περίπτωσιν, δια την έκδο- 
σιν αποφάσεων υπό του εργοδότου.

5. Π.Δ. 171/1987

Άρθρο 12
Περιορισμοί και όροι για την εκτέλεση έργων

1. Δεν επιτρέπεται, κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού του Δή
μου ή της Κοινότητας ή ύστερα από αναμόρφωσή του, η αναγραφή κα- 
τατμημένων πιστώσεων που προορίζονται για εκτέλεση έργων της αυ
τής κατηγορίας, εκτός αν πρόκειται για έργα που θα εκτελεσθούν σε δια
φορετικούς οικισμούς ή τοποθεσίες ή θέσεις.

Επίσης απαγορεύεται να κατατμηθεί ένα έργο που έχει γραφτεί στον 
προϋπολογισμό ως ενιαίο, ή έχει ποοϋπολογισθεί ως τέτοιο μι την τε
χνική του μελέτη, εκτός αν διαπιστωθεί με απόφαση του Δημοτικού ή 
Κοινοτικού Συμβουλίου ειδικά αιτιολογημένη ότι υπάρχει οικονομική 
αδυναμία για την περάτωσή του και προσδιοριστεί, ακριβώς το τμήμα 
που μπορεί να εκτελεστεί ως αυτοτελές έργο, οπότε, στην περίπτωση 
αυτή συντάσσεται για το τμήμα αυτό ειδικός προϋπολογισμός, ο οποίος 
θεωρείται ανάλογα με το ύψος του από τα αρμόδια όργανα. Η διακή
ρυξη της δημοπράτησης ή η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου γί
νεται με βάση τα τεχνικά στοιχεία της μελέτης.

2. Η θεώρηση των Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και των Σ.Π. έργων, γίνεται από 
τα αρμόδια όργανα που θεώρησαν την αντίστοιχη μελέτη του έργου ή 
τον ειδικό προϋπολογισμό αυτού. Σε όσες περιπτώσεις η θεώρηση της 
μελέτης έχει γίνει από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουρ
γείου Εσωτερικών ή εάν η δαπάνη που προκύπτει από τον Σ.Π. του έρ
γου (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών των υλικών που ενσωμα
τώνονται στο έργο) υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (} 00.000.000) 
δραχμές, χωρίς να υπολογίζεται η έκπτωση της δημοπρασίας, η θεώ
ρηση των Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. κα: του Σ.Π. και όλων των επομένων γίνεται 
από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου αυτού. Στην 
περίπτωση έργων των Δήμων Αθηναίων. Πειραιώς και Θεσσαλονίκης 
το ανωτέρω ποσό διπλασιάζεται. Τα Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Συγκριτικοί 
Πίνακες που έχουν θεωρηθεί από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, σε όσες περιπτώσεις τούτο απαιτείται, 
επιστρέφονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και κοινοποιούνται από αυτήν 
στον ανάδοχο. με αποδεικτικό. Για τις κατά τα ανωτέρω θεωρήσεις της 
παραγράφου αυτής δεν απαιτείται γνωμοδότηση συμβουλίου έργων.

Π.Δ. 1.118/1981

Άρθρον 1
1. Τα χρηματικά όρια των εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων (1 50.000] 

δραχμών, τα αναφερόμενα εις την παρ. 5 του άρθρου 1. την παρ. 3 του 
άρθρου 6. την παρ. 10 του άρθρου 62. το εδάσιον α της παρ. 3 του άρ

θρου 63 και την παρ. 14 του άρθρου 64 του Π.Δ. 28/1980 «περί εχτε- 
λέσεως έργων και προμηθειώνΟργανισμώνΤοπικής Αυτοδιοιχήσεως*. 
τα οποία ηυξήθησαν δια του άρθρου μόνου του οπ' apt6. 530/1981 
Π.Δ/τος (ΦΕΚ 138/28.5.1986 τ.Α') εις διαχοσίας πεντήκοντα χιλιά
δας (250.000) δραχμάς αυξάνονται εις τριακοσίας χιλιάδας (300.0001 
δραχμάς.

6. Νόμος 1.080/1980

Άρθρον 38

Εις το άρθρον 9του Προεδρικού Διατάγματος 197/1978. προστίθε
νται παράγραφοι 3 και 4 έχουσαι ούτω:

«3. Ειδικώς δια τας Τοπικας Ενώσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης επι
τρέπεται η δι αποφάσεως της διοικούσης επιτροπής αυτών πρόσληψις 
μέχρι πέντε ιδιωτών εν συνόλω εχόντων τουλάχισον απολυτήριον γυ
μνασίου (εξαταξίου) ή λυκείου νέου τύπου επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου.

4. Η διάταξις του άρθρου 13 παρ. 9 του Προεδρικού Διατάγματος 
197/1978. ισχύει και δια τας τοπικάς ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, 
της αρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών ασκουμένης υπό του νο
μάρχου».

7) Νόμος 1188/1981

Άρθρον 12
Οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας —

Συγκρότησις υπηρεσιών

1. Δια του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας ορίζονται η συ·νκρότη- 
σις των υπηρεσιών των ΟΤΑ. η εσωτερική διάρθρωσις. αι αρμοδιότητες 
αυτών, αι θέσεις xat η διαβάθμισα αυτών επιφυλασσόμενων των διατά
ξεων του άρθρου 38.

2. Ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας των δήμων πληθυσμού άνω 
των 50.0000 και των παρ' αυτοίς ιδρυμάτων και νομικών προσώπων, 
ψηφίζεται υπό του δημοτικού συμβουλίου ή του αδελφάτου ή του διοικη
τικού συμβουλίου και εγκρίνεται οι αποφάσεως του Υπουργού Εσωτε
ρικών. δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

3. 0 οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας των δήμων πληθυσμού μέχρι 
.50.000. των κοινοτήτων, των παρ αυτοίς δημοτικών και κοινοτικών 
νομικών προσώπων και ιδρυμάτων, ως και των συνδέσμων, ψηφίζεται 
υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή αδελφάτου ή διοικητικού 
συμβουλίου και εγκρίνεται, μετά σύμφωνον γνώμην του κατά το άρθρον 
5 υπηρεσιακού συμβουλίου οι αποφάσεως του νοειάρχου δημοσιευόμε
νης κατά την παρ. 2.

4. Οι υπάλληλοι επί βαθμώ 1ω ή αναπληρωτού γενικού διευθυντού, 
προΐστανται υπηρεσιών συγκροτούμενων εξ υπηρεσιακών μονάδων επι
πέδου διευθύνσεων ή ανεξαρτήτων τμημάτων ή γραφείων, ή κατανομή 
δε τούτων ενεργείται δι αποφάσεως του δημάρχου.

5. Δια τον οργανισμόν εσωτερικής υπηρεσίας των ιδρυμάτων και νο
μικών προσώπων, απαιτείται και σύμφωνος γνωμοδότησις του οικείου 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

6. Οι οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας δε δύναται να τροποποιηθούν 
προ της παρελεύσεως διετίας από της εκδόσεως της κατά τας παρ. 2 και 
3 αποφάσεως ή μεταγενεστέρας τροποποιήσεως αυτών, επιφυλασσόμε
νης της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 258. 317. 318. 320. 
331 και 334 του παρόντος. Δι αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών 
δύναται να επιτρέπεται η τροποποίησις των οργανισμών εσωτερικής 
υπηρεσίας των ΟΤΑ και προ της παρελεύσεως διετίας, προς αντιμετώ
πισή αναγκών συνέπεια αναθέσεως εις τούτους της ασκήσεως νέων αρ
μοδιοτήτων.

7. Αι κατά τας παραγράφους 2 και 3 αποβάσεις του Υπουργού Εσω
τερικών και του νομάρχου, εκδίδονται εντός εξήκοντα ημερών από της 
εις το Υπουργείον ή την νομαρχίαν περιελευσεως αντιστοίχως της απο
φάσεως του συμβουλίου ή της γνωμοδοτήσεως του υπηρεσιακού συμ
βουλίου.

Άρθρον 236 

Θέσεις.

Τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα και οι σύνδεσμοι ΟΤΑ 
δύνανται δια τας χ^ά^κας των υπηρεσιών αυτών και αναλογώ; της οι
κονομικής δυνατότητάς των να ουνιστούν μία ή πΑείονας θέσεις διοικη
τικών υπαλ/.τμων ο: αποφάσεως του συμβουλίου των. εγκρινομένης 
υπό του νομάρχου.

Άρθρον 241

Γ ενικοί γραμματείς δήμων.

1. Εις δήαους οι οποίοι έχουν πληθυσμόν άνω των 100.000. ούνα-



ντα·. να συνιστάται. δια του οργανισμού εσωτεοιχης υττηρεσϊας. θέοις με
τακλητού γενικού γραμματέως δήμου, επί μισβώ αντιστοιχώ προς τον 
εκάστοτε καταληκτικόν βαβμόν της εχούσης την μεγαλυτέραν διαβάβ- 
ιεισιν θέσεως μονίαου υπαλλήλου του οικείου δήμου μετά των πόσης ού- 
σ=ωτ τακτικών επιδοαάτων των υπαλλήλων του Λ Μέρους του παρό
ντος.

Αρθρον 245,

Δικηγόροι δήμων και ιδρυμάτων.
1. At θέσεις των επί μηνιαία αντιμισθία δικηγόρων των δήμων και 

ιδουιιάτων αυτών συνιστώνται δια του οργανισμού εσωτερικής υπηρε
σίας. Η ποόσληψις ενεργείται δι" αποφάσεως του αρμοδίου προς 6topt- 
σαόν οοτάνου του οικείου ΟΤΑ. οι δε προσλαμβανόμενοι συνδέονται 
ιεετά του οικείου οργανισμού δια σχέοεως εντολής.

2. Εις τους Δήμους Αθηναίων. Πειραιώς και Θεσσαλονίκης δύναται 
να συσταθουν θέσεις δικηγόρων μέχρι εξ δια τον Δήμον Αθηναίων, μέχρι 
τέσσαοες δια τον Δήμον Πειραιώς και μέχρι τέσσαρες δια τον Δήμον 
Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρετούντων εις τούτο 
νομικού συμβούλου και βοηθών αυτού. Ομοίως κατά την διαδικασίαν 
της παοαγράοου 1 δύναται να συνιστώνται μέχρι δύο θέσεις δικηγόρων 
εις δήμους πληθυσμού άνω των 100.000 και τα παρ' αυτοίς ιδρύματα 
εις δι τους λοιπούς δήμους και ιδρύματα μία μόνον θέσις εφ’ όσον συ- 
ντοέχει υπηρεσιακή ανάγκη, ή δε οικονομική κατάστασις αυτών επιτρέ
πει τούτο. Οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος υπηρετούντες 
πέρα του ανωτέρω αριθμού θέσεων διατηρούνται μέχρι της καθ' οιονδή- 
ποτε τρόπον εξόδου των εκ της υπηρεσίας.

Αρθρον 300 

Αποζημίωσες.
1. Επιφυλασσόμενων των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του 

παρόντος άρθρου η αποζημίωσες λόγω απολύσεως ή καταγγελίας της 
συμβάσεως εργασίας υπό της υπηρεσίας καθορίζεται, ως ακολού
θως:

α) Δια το προσωπικόν το οποίον έχει συνεχή υπηρεσίαν από ενός 
έτους μέχρι τριών ετών αι αποδοχαί ενός μηνός, άνω των τριών ετών 
και μέχρι εξ ετών, αι αποδοχαί δύο μηνών, άνω των εξ xat μέχρις οκτώ 
ετών, αι αποδοχαί τριών μηνών και άνω των οκτώ και μέχρι δέκα ετών 
αι αποδοχαί τεσσάρων μηνών.

β) Η αποζημίωσες της ανωτέρω περιπτώσεως .προσαυξάνεται κατά 
το ποσόν των αποδοχών ενός μηνός δι' έκαστον συμπεπληρωμένον έτος 
υπηρεσίας, πέραν των δέκα και μέχρις τριάκοντα ετών.

2. Ο υπολογισμός της αποζημιώσεως γίνεται βάσει των ταχτικών 
αποδοχών του τελευταίου μηνός υπό καθεστώς πλήρους απασχολή- 
σεως. Κατά τον υπολογισμόν της αποζημιώσεως αι μηνιαίαι αποδοχαί 
δεν λαμβάνονται υπ όψιν κατά το ποσόν το οποίον υπερβαίνουν το οκτα
πλάσιον του ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου, πολλαπλασιαζόμενον 
επί τον αριθμόν τριάκοντα.

3. Το προσωπικόν του παρόντος τμήματος συμπληρούν τας προς λή- 
ιύιν πλήρους συντάξεως γήρατος προϋποθέσεις, δύναται να αποχωρή εκ 
της υπηρεσίας λαμβάνον το μεν επικουρικούς ησφαλμένον το 40%. το δε 
μη ησφαλισμένον επικουριχώς το 50% της υπό της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου οριζομένης αποζημιώσεως. Εις το προσωπικόν τούτο 
απολυόαενον κατά τας διατάξεις των άοθοων 293. 294, 295. 296 και 
297 του παρόντος κώδικος, εφ οσον κατά τον χρόνον της απολύσεως 
δικαιούται συντάξεως υπό ΟΤΑ εξ ιδίας υπηρεσίας, καταβάλλεται απο
ζημίωσα; ίση προς το ήμισυ της υπό της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου οριζομένης, εξαιρέσει των περιπτώσεων α. β και γ της παραγρά
φου 1 του άρθρου 298 Οι ας ουδεμία αποζημίωσις οφείλεται. Της αυτής 
αποζημιώσεως και υπό τας αυτός προϋποθέσεις δικαιούται και το κατά 
το άρθρον 235 απολυόμενον προσωπικόν.

4. Εάν η αορίστου χρόνου σύμβασις εργασίας διήρκησεν υπέρ το εν 
έτος και λυθή δια θανάτου του προσληφθέντος καταβάλλεται εις τους 
κατά τας διατάζεις του Αστικού Κώδιχος αναγκαίους κληρονόμους τού
του. εξαιρέσει των ενηλίκων τέκνων, το ήμισυ της ως άνω οριζομένης 
αποζημιώσεως. Της αποζημιώσεως ταύτης δικαιούνται και τα ενήλικα 
τέκνα εφ' όσον φοιτούν εις δημοσίαν ή ανεγνωρισμένην σχολήν ή ανώτα- 
τον εκπαιδευτικόν ίδρυμα και δεν έχουν υπερβή το 25ον έτος της ηλι
κίας των. Τα θήλια τέκνα δικαιούνται της κατά τα άνω αποζημιώσεως 
ανεξαρτήτως ηλικίας εφ' όσον είναι άγαμα και δεν εργάζονται.

5. Αι παράγραφοι 1-4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως 
και επί σχέσεως εργασίας.

6. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων έχουν αν άλογον 
εφαρμογήν και επί των κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετού

ντων μισθωτών επι σχέσει εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν ανή
κουν εις το ειδικόν επιστημονικόν τεχνικόν ή βοηθητικόν προσωπικόν, 
περί του οποίου το άοθρον 258 του παρόντος.

Άρθρον 312
Σύστασις λογαριασμού πληρωμής αποδοχών 

κοινοτικών υπαλλήλων

1. Παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων συνιστάται ίδιος 
χρηματικός λογαριασμός υπό τον τίτλον «πληρωμαί αποδοχών κοινοτ- 
κών υπαλλήλων παρά του οποίου καταβάλλονται αι αποδοχαί των τα
κτικών υπαλλήλων των κοινοτήτων.

2. Εις πίστωσιν του κατά την παράγραφον 1 λογαριασμού κατατίθε
νται:

α) Τα υποχρεωτικώς εις τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των 
κοινοτήτων των οποίων το προσωπικόν υπάγεται εις τας διατάξεις του 
πρώτου μέρους του παρόντος, δια την πληρωμήν των αποδοχών των 
τακτικών υπαλλήλων αυτών, αναγραφόμενα χρηματικά ποσά.

β) Τα υποχρεωτικώς εις τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των 
κοινοτήτων των οποίων το προσωπικόν υπάγεται εις τας διατάξεις του 
δευτέρου μέρους του παρόντος, δια την πληρωμήν των αποδοχών των 
τακτικών υπαλλήλων αυτών αναγραφόμενα χρηματικά ποσά τα οποία 
δεν δύνανται να είναι ήσσονα των κατά το έτος 1980 εγγεγραμμένων 
τοιούτων. Το ποσόν τούτο δύναται να αυξομειώνεται κατ' έτος Οι απο
φάσεως του Υπουργού Εσωτερικών.

γ) Το υπό του άρθρου 313 του πσοόντος προβλεπόμενον χρηματικόν 
ποσόν.

5) Το προϊόν υποχρεωτικής εισφοράς εν επί τοις εκατόν (1%). επι
βαλλόμενης επί των υπό των κοινοτήτων κατά το προηγούμενον έτος 
πραγματοποιουμένων τακτικών εσόδων των οποίων το προσωπικόν 
υπάγεται εις τας διατάξεις του δευτέρου μέρους κατά τα δι' αποφάσεως 
του Υπουργού των Εσωτερικών κατ' έτος εκδιδομένης οριζόμενα.

Άρθρον 313
Κρατική οικονομική ενίσχυσις δια την μισθοδοσίαν κοινοτικών 

γραμματέων του δευτέρου μέρους.
1. Εκ του προϋπολογισμού του Κράτους διατίθεται ετησίως και από 

του έτους 1980 και εφ εξής ποσόν διακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων 
δραχμών, προς τακτικήν οικονομικήν ενίσχυσιν των κοινοτήτων, των 
οποίων οι γραμματείς υπάγονται εις τα διατάξεις του δευτέρου μέρους, 
αποκλειστικώς δια την καταβολήν των αποδοχών αυτών.

8) Νόμος 1416/1984 

Άρθρο 67
Γενικοί γραμματείς, δικηγόροι, προσωπικό εποχιακών 
αναγκών, ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και 

επιστημονικοί συνεργάτες.
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 241 του νόμου 1188/1981 αντικα

θίσταται ως εξής:
«1% Σε δήμο με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κα

τοίκους και οικονομική δυνατότητα, μπορεί με τον οργανισμό εσωτερι
κής υπηρεσίας του να συνιτάται θέση μετακλητού γενικού γραμματέα. 
Οι αποδοχές του γενικού γραμματέα καθορίζονται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών σε ποσοστιαία συνάρτηση 
με τις αποδοχές των υπαλλήλων ειδικών θέσεων α' βαθμού, χωρίς να 
θίγονται οι διατάξεις του νόμου 1256/1982*.

4. Συνιστώνται στο δήμο Αθηναίων μέχρι τρεις θέσεις, στους δήμους 
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης μέχρι δύο και στους λοιπούς δήμους με 
πληθυσμό πάνω από εβδομήντα χιλιάδες κατοίκους από μία. ειδικών 
συμβούλων ή επιστημονικών συνεργατών. Επίσης μπορεί να συνιστάται 
με τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας από μία θέση ειδικού συνερ
γάτη σε δήμους που έχουν πληθυσμό πάνω από δέκα χιλιάδες κατοί
κους ή είναι πρωτεύουσες νομών.

Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι
καίου αορίστου χρόνου και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις 
των επόμενων παραγράφων.

Άρθρο 71
Προσωπικό των ΤΕΔΚ και της ΚΕΔΚΕ.

1. Το δεύτερο εδάφω της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του προεδρι
κού διατάγματος 197/1978 αντικαθίσταται ως εξής:

-Επιτρέπεται η πρόσληψη με απόφαση της διοικούσας επιτροπής της 
τοπικής ένωσης δύο υπαλλήλων με απολυτήριο τουλάχιστο λυκείου ή 
εξατάξιου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου σχολείου με σχέση εργασίας ιδι-
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ωτικού δικαίου και μηνιαίες αποδοχές όχι ανώτερες του βασικού μισθού 
και των -πάγιων επιδομάτων διοικητικού δημοτικού υπαλλήλου με So 
βαθμό».

2. Στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: ο. Επίσης 
επιτρέπεται η πρόσληψη με απόφαση της διοικούσας επιτροπής που 
εγκρίνεται από το νομάρχη του αναγκαίου επιστημονικού προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι αποδοχές του προσωπικού αυ- . 
τού καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάζεις του νομοθετικού διατάγμα
τος 1198/1972».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του προεδρι
κού διατάγματος 197/1978 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Επιτρέπεται η πρόσληψη του αναγκαίου επιστημονικού, υπαλλη
λικού και λοιπού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η 
πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού ενεργείται με απόφαση του διοι
κητικού συμβουλίου που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και 
οι αποδοχές του καθορίζονται κατά τις διατάξεις του νομοθετικού δια
τάγματος 1198/1972».

9) Π.Δ. 197/1978 

Άρθρον 13
(Άρθρον 15 παρ. ] Ν.Δ. 2189/1952. άρθρον 73 παρ. 2 Ν.Δ. 
4260/1962. άρθρον 5 παρ. 2 έως και 9 Α.Ν. 477/1968 και 

άρθρον 7 Ν. 215/1975)

Κατάστημα - Προσωπικόν.

1. Η κεντρική ένωσις δήμων και κοινοτήτων στεγάζεται εις το 
δημοτικόν κατάστημα του Δήμου Αθηναίων, εν ελλείψει δε επαρ

κούς χώρου εν αυτώ εις μισθούμενα δι* αποφάσεως της εκτελεστι
κής επιτροπής ίδια γραφεία.

2. Αι θέσεις του προσωπικού της ενώσεως είναι αι εξής:
α) μία (1) θέσις διευθυντού επί μισθώ υπαλλήλου 3ου έως 2ου 

βαθμού,
β) δύο (2) θέσεις τμηματαρχών επί μισθώ υπαλλήλου 5ου έως 

4ου βαθμού.
γ) επτά (7) υπαλλήλων επί μισθώ υπαλλήλου 11ου έως 6ου βαθμού, 
δ) μιας (1) δακτυλογράφου επί μισθώ υπαλλήλου 11 ου έως 6ου 

βαθμού, και
ε) ενός κλητήρος επί μισθώ υπαλλήλου 12ου έως 8ου βαθμού, 
στ) Επίσης επιτρέπεται η σύστασις: α) Μέχρι δύο θέσεων δικηγό

ρων επί μηνιαία αντιμισθία μέχρι του βασικού μισθού δημοτικού 
υπαλλήλου επί βαθμώ 3ω δια τας ανάγκας της ΚΕΔΚΕ. Ούτοι δύ- 
νανται να παρίστανται εις τα δικαστήρια του κράτους δ: υποθέσεις 

δήμων και κοινοτήτων κατόπιν αποφάσεως του προέδρου της 
ΚΕΔΚΕ και εφ' όσον κατά τας κειμένας διατάξεις δίδεται υπό τού
των εις αυτούς τοιαύτη εντολή. Οι προσλαμβανόμενοι συνδέονται 

μετά της ΚΕΔΚΕ δια σχέσεως εντολής και β) δύο θέσεων υπαλλή
λων επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου γνωριζόντων απταίστως την Αγ
γλικήν ή την γαλλικήν γλώσσαν προσηκόντως διαπιστουμένην και 
κεκτημένων πτυχίον Νομικής Σχολής ή Ανωτάτης Σχολής Οικονο
μικών και Εμπορικών Επιστημών ή Παντείου Ανωτάτης Σχολής 

Πολιτικών Επιστημών ή Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής ή άλλης 
ισοτίμου ανωτάτης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δια την 

αντιμετώπισιν των διεθνών επαφών κα: σχέσεων της ΚΕΔΚΕ μετά 
των πάσης φύσεως διεθνών οργανισμών δια θέματα τοπικής αυτο- 

Οιοικήσεως.
Η πρόσληψις ενεργείται of αποφάσεως της εκτελεστικής επιτρο

πής. εγκρινομένης υπό του Υπουργού των Εσωτερικών. Κατά τον 
αυτόν τρόπον ενεργείται κα: η απολύεις. Αι αποδσχαί των καθορί

ζονται κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 1198/1972.
Τα της κατανομής και των αρμοδιοτήτων του προσωπικού καθο

ρίζονται δια του εσωτερικού κανονισμού, περί ου το άρθρον 34 του 
παρόντος.

3. Ο μισθός κα: τα πάσης φύσεως επιδόματα του προσωπικού 
δεν δύνανται να υπερβαίνουν τον μισθόν κα: τα επιδόματα δημοτι

κών υπαλλήλων αντιστοίχου βαθμού.
4. Η μισθολογική προαγωγή των υπαλλήλων της ενώσεως ενερ- 

γείτα: μέχρι της μισθολογικής βαθμίδας του 9ου βαθμού επί τη συ
μπληρώσει τριετούς ευδόκιμου υπηρεσίας εις εκάστην βαθμίδα, πέ
ραν δε της μισθολογικής βαθμιδος του 9ου βαθμού επί τη συμπλη
ρώσει τετραετούς υπηρεσίας.

Η μισθολογική ποοαγωγή του κλητήρος ενεργείται επί τη συ
μπληρώσει πενταετούς ευδόκιμου υπησεαίας εις την προηγουμένην 

βαθμίδα.
5. Η πλήρωσή των εκάστοτε κενών θέσεων ενεργείται δ:* απο- 

οάσεως της εκτελεστικής επιτροπής, υποκειαένης εις την έγκρισιν

του Υπουργού των Εσωτερικών. Κατά την αυτήν διαδικασίαν ενερ- 
γούνται και αι χάσης φύσεως μισθολσγικαί μεταβολαΐ του προσωπι

κού (μισθολογική προαγωγή, χορήγησις επιδομάτων xJw-π.). Τα 
των λοιπών θεμάτων, των αναφερομένων εις την εν γένει υπηρεσια
κήν κατάστασιν του προσωπικού της ενώσεως (οροί εργασίας, πει
θαρχική δίωξις. απόλυσις κ.λ.π.). ρυθμίζονται δια του κανονισμού 

εσωτερικής υπηρεσίας
6. Επιτρέπεται η πρόσληψη του αναγκαίου επιστημονικού, υπαλ

ληλικού και λοιπού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι
καίου. Η πρόσληψη του παοαπάνω προσωπικού ενεργείται μι από
φαση του διοικητικού συμβουλίου που εγκρίνεται από τον Υπουργό 
Εσωτερικών και οι αποδοχές του καθορίζονται, κατά τις διατάξεις 
του νομοθετικού διατάγματος 1198/1972. Επίσης επιτρέπεται η
πρόσληψις γλωσσομαθούς υπαλλήλου δια μεταφράσεις εργασιών 

αφορωσών εις την τοπικήν αυτοδιοίκησιν. δι αποφάσεως του διοι
κητικού συμβουλίου εγκρινομένης υπό του Υπουργού των Εσωτερι

κών.
7. Το προσωπικόν της ενώσεως υπάγεται εις την υποχρεωτικήν 

ασφάλισιν του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων, εφαρμοζόμενων αναλογώ; των περί ασφαλίσεως των 

δημοτικών υπαλλήλων διατάξεων.
Η παρά τη Κεντρική Ενώσει προϋπηρεσία του προσωπικού της 

ενώσεως υφ* οιανδήποτε ιδιότητα διανυθείσα δύναται να αναγνωρι- 
σθή ως χρόνος ασφαλίσεως εξαγοραζομένη κατά τας οικείας διατάξεις.

8. Το προσωπικόν της ενώσεως ως κα: τα μέλη της οικογένειας 
αυτού υπάγονται εις την ασφάλισιν του Κλάδου Ασθένειας των δη
μοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων εφαρμοζόμενων αναλογώς των 

επί δημοτικών υπαλλήλων ισχυουσών διατάξεων.
9. Εις εξαιρετικά; περιπτώσεις δύνανται δι' αποφάσεως του διοι

κητικού συμβουλίου υποκείμενης εις την έγκρισιν του Υπουργού
των Εσωτερικών, να ανατίθηται η μελέτη ζητημάτων αφορώντων 
εις την τοπικήν αυτοδιοίκησιν εις ειδικούς επιστήμονας ανεγνωρι- 
σμένου κύρους, αμειβομένους δι* ιδιαιτέρας συμφωνίας, εις βάρος 

του προϋπολογισμού της ενώσεως.

10) Π.Δ. 37.α*/1987

I. ΑΔ1ΑΒΑΘΜΙΣΤ01 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΟΤΑ.

Άρθρο 27
1. Τα δημοτικά και κοινοτικό νομικά πρόσωπα και οι σύνδεσμοι 

ΟΤΑ δύνανται. για τις ανάγκες των υπηρεσιών τους και ανάλογα 
με την οικονομική δυνατότητά τους, να συνιστούν μία ή και περισ
σότερες θέσεις διοικητικών, βοηθητικών και τεχνικών υπαλλήλων

με απόφαση του συμβουλίου των. που εγκρίνεται από το νομάρχη.
2. Όσον αφορά τις κοινότητες παρέχεται η δυνατότητα έκτασης 

θέσεως βοηθητικών και τεχνικών υπαλλήλων κατά τη διαδικασία
και προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

3. Τυπικά προσόντα διορισμού στις θέσεις των προηγουμένων 
παραγράφων ορίζονται τα προσόντα που αναφέροντα: στα άρθρα 5 
(κλάδου ΔΕΙ), 6. 8 (κλάδου ΥΕ2), 13. 15. 18 (κλάδου ΔΕ 7, 8 

και 32). 21 (κλάδου ΔΕ35) και 25 του Διατάγματος.

11} ΝΌΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1622/1986

Άρθρο 1
Συνένωση δήμων κα: κοινοτήτων.

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
1987. με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος. 
Χωροταξίας κα: Δημοσίων Έργων και ύστερα από γνώμη του νο
μαρχιακού συμβουλίου, προσδιορίζονται σε κάθε νομό γεωγραφικές 
περιοχές (ενότητες) με βάση τις συγκοινωνιακές, πληθυσμιακές. γε
ωγραφικές. οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και δημογραφικές 
συνθήκες. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών. Εθνικής Οικο
νομίας και Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που

εκδίδετα: μέχρ: 31 Δεκεμβρίου 1986. εξειδικεύονται τα κριτήρια 
του πρώτου εδαφίου.

2. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι κα: κοινότητες), 
που περιλαμβάνονται στις περιοχές αυτές, συνενώνονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Δηαοτικού 
και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.. π.δ. 76/1985. ΦΕΚ 27) κα:

αποτελούν δήμο, ανεξάρτητα από το συνολικό πληθυσμό τους. Ο: 
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που δε συιιπεριλαμβά-
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ναν-raci στις ν«ωγραφικές ενότητες της παραγράφου 1 παραμένουν 
δήμοι και κοινότητες.

3 Η συνένωση των Ο.Τ.Α. της ζωγραφικής ενότητας της πα- 
-y^sacsou 1 δίνεται επίσης, αν ζητήσουν τη συνένωση τα 3/5 του
λάχιστον των Ο.Τ.Α. της ενότητας, εφόσον αυτοί αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον το του πληθυσμού της. Το κλάσμα που προκύ

πτει κατά τον υπολογισμό των 3/5 στρογγυλοποιείται στην αμέσως 
απαλότερη ακέραιη μονάδα.

4. Για τη συνένωση εκόίδεται προεδρικό διάταγμα με πρόταση 
του Υπουργού Εσωτερικών. Το όνομα και η έδρα του νέου δήμου 
ορίζεται με το ίδιο διάταγμα, ύστεοα από γνώμη των δημοτικών 

και κοινοτικών συμβουλίων των Ο.Τ.Α. που ανήκουν στη γεωγρα
φική ενότητα της παρ. 1. Για την παροχή της γνώμης αυτής ορίζε
ται από το νομάρχη τρίμηνη προθεσμία. Αν η προθεσμία αυτή πα- 

τελθει άπρακτη. η έλλειιIrr, της γνωμοδότησης δεν εμποδίζει την έκ
δοση του προεδρικού διατάγματος.

5. Οι εκλογές vta την ανάδειξη αρχών στους δήμους των παρα- 
-^τάφων 2 και 3 γίνονται μέσα σε τρεις μήνες από την αναγνώριση 
τους. Η ημερομηνία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη τρί-
μηνο. με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η εγκατάσταση των αρχών του 
νέου δήμου γίνεται μέσα σε τρεις μήνες από τη διενέργεια των 

εκλογών και σε μέρα που ορίζεται από το νομάρχη.
6. Από τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι δήμοι που 

περιλαμβάνονται στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και θεο- 
σαΛΟνίκης.

Άρθρο 2 
Κίνητρα

1. Στους νέους δήμους που προκύπτουν από τη συνένωση του 
άρθρου 1 εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τα κίνητρα που

προβλέπονται από τις παραγράφους 8. 9 και 11 του άρθρου 4 του 
Δ.Κ.Κ. για μια τριετία από την έναρξη της λειτουργίας τους. Στους 
δήμους αυτούς εφαρμόζονται και ot διατάξεις της παραγράφου 12 
του άρθρου 4 του Δ.Κ.Κ. Κατά την κατάρτιση του νομαρχιακού 
προγράμματος δημόσιων επενδύσεων προβλέπεται για μια τριετία 
ειδικό πρόγραμμα για τις αναπτυξιακές ανάγκες των δήμων που 
συνενώνονται κατά το άρθρο 1. Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται 

ύστερα από εισηγήσεις των νομαρχιακών συμβουλίων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατανέμεται στους 

Ο.Τ.Α. που συνενώνονται κατά το άρθρο 1 ~οσό μέχρι 1/2 του
όλου εσόδου από το φόρο ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) του ν. 

1249/1982 (ΦΕΚ 43) και τουλάχιστον ισόποσο χρηματικό ποσό 
από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Τα έσοδα από τις πηγές 
αυτές διατίθενται αποκλειστικά για:

α. Κάλυψη αναγκών οργάνωσης και μηχανοργάνωσης, 
β. Προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού.

γ. Κάλυψη της ίδιας συμμετοχής των Ο.Τ.Α. σε επιχειρήσεις 
που συνιστούν ή μετέχουν.

δ. Κάλυψη υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν μι προγραμματικές 
συμβάσεις.

ι. Εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων 
ανάπτυξης.

στ. Κάλυψη δαπανών από συμμετοχή τους σε στεγαστικά προ
γράμματα.

ζ. Κάλυψη δαπανών για πρόσληψη επιστημονικού και τεχνικού 
προσωπικού.

3. Το υπόλοιπο ποσό του Φ.Α.Π. κατανέμεται στους δήμους 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1249/1982.

4. Τα κίνητρα των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται μόνο 
στους Ο.Τ.Α. που συνενώνονται μέχρι 31.12.1989.

Άρθρο 18

Ιδρύματα, νοαικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, σύνδεσμοι Ο.Τ.Α.

1. Οι νέοι δήμοι, που συνιστώνται με τις διατάξεις του άρθρου I του 
νόμου αυτού, υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας 
τους σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δήμων ή κοινοτή
των που καταργούνται ως προς:

α) Τα νομικά πρόσωπα και τα ιδρύματα του άρθρου 175 του Δ.Κ.Κ.. 
που έχουν συσταθεί από τους συνενούμενους Ο.Τ.Α., β) τις αμιγείς δη
μοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί από τους συνε
νούμενους Ο.Τ.Α., γ) τις διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις, 
στις οποίες συμμετέχουν οι καταργούμενοι Ο.Τ.Α., κατά το ποσοστό 
συμμετοχής κάθε καταργούμενου Ο.Τ.Α. που συνενώνεται σε νέο δήμο.

6) τις λοιπές επιχειρήσεις, κατά το ποσοστο συμμετοχής των Ο.Τ.Α. 
που συνενώνονται σε δήμο.

2. Τα ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 175 του Δ.Κ.Κ. κα; 
οι αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από 
δήμο ή κοινότητα που κατασγείτα: και ενώνεται σε νέο δήμο ανήκουν 
αυτοδικαίως στο νέο δήμο.

Άρθρο 23

Αρμοδιότητες κατα τομείς

6. Στον τομέα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας και δασών οι αρμο
διότητες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης είναι η κατάρτιση ετήσιων κα. 
πολυετών προγραμμάτων ανάπτυξης της γεωργίας, κτηνοτροφίας, 
αλιείας και δασών στα πλαίσια του προγραμματισμού του Υπουργείου 
Γεωργίας και η εκτέλεση των σχετικών έργων.

Άρθρο 24

Όργανα και σύνθεση

1. Όργανα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης είναι το νομαρχιακό 
συμβούλιο, η νομαρχιακή επιτροπή και ο πρόεδρος του νομαρχιακού 
συμβουλίου.

2. Το νομαρχιακό συμβούλιο αποτελείται από 27 μέλη για τις νο
μαρχιακές αυτοδιοικήσεις που έχουν πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους. 
33 για όσες έχουν από 50.001 έως 100.000 κατοίκους. 39 για όσες 
έχουν από 100.001 έως 150.000 κατοίκους. *5 για όσες έχουν από 
150.001 έως 300.000 κατοίκους, και 51 για όσες έχουν περισσότε
ρους από 300.000 κατοίκους.

3. Η νομαρχιακή επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του νομαρ
χιακού συμβουλίου και 4 μέλη όταν το νομαρχιακό συμβούλιο έχει έως 
27 μέλη, 6 όταν έχει έως 39 μέλη και 8 όταν έχει έως 51 μέλη.

Άρθρο 35

Αρμοδιότητες και λειτουργία της νομαρχιακής επιτροπής.
1. Η νομαρχιακή επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες που προβλέποντα. 

από το νόμο αυτόν ή τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται κατ 
εξουσιοδότησή του, καθώς και εκείνες που τις αναθέτει το νομαρχιακό 
συμβούλιο.

2. Η νομαρχιακή επιτροπή προετοιμάζει τις υποθέσεις πριν να εισα- 
χθούν για συζήτηση στο νομαρχιακό συμβούλιο και παρακολουθεί την 
εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων των νομαρχιακών αυτοδιοική
σεων από τις νομαρχιακές υπηρεσίες.

Άρθρο 37.

Εκλογή προέδρου και νομαρχιακής επιτροπής 
Αναπλήρωση προέδρου

1. Το νομαρχιακό συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την 
εγκατάστασή του εκλέγει τον πρόεδρο και τα μέλη της νομαρχιακής επι
τροπής.

2. Πρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου εκλέγεται με μυστική ψη
φοφορία ένα από τα μέλη του που έχουν εκλεγεί με καθολική, άμεση και 
μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 54

Έργα και προμήθειες
1. Για την εκτέλεση των έργων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων 

εοαομόζσνται οι διατάξεις του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23) και του π.5. 
609/1985 (ΦΕΚ-223).

2. Για τις προμήθειες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων εφαρμόζο
νται αναλόγως οι διατάξεις της νομοθεσίας που αφορά τις προμήθειες 
των δήμων και κοινοτήτων.

Άρθρο 65

Σύσταση θέσεων — Διορισμός
1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται θέση μετακλητού γενικού γραμμα

τέα με βαθμό 1ο*των ειδικών θέσεων.
2. Ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας διορίζεται και παύεται με 

προεδρικό διάταγμα, που εκόίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερι
κών. ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

3. Σε κάθε περιψέρεια συνιστώνται δύο ενιαίες θέσεις ειδικών συμβου
λών και ειδικών συνεργατών, οι οποίοι όιέπονται από τις σχετικές δια
τάξεις του ν. 1320/1983.
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4. Tta την εξυπηρέτηση των γενικών γραμματέων, στην άσκηση των 
καθηκόντων τους, αποσπωνται μ£ απόφασή τους, μέχρι τρεις υπάλλη
λοι από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 
διάταξης και χωρίς χρονικό περιορισμό της απόσπασης.

Άρθρο 66

Αρμοδιότητες γενικού γραμματέα περιφέρειας

1. 0 γενικός γοαμματέας είναι άμεσος εκπρόσωπος της Κυβέρνησης 
και υπεύθυνος για την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής για τα θέ
ματα που αφορούν την περιφέρεια.

2. 0 γενικός γραμματέας περιφέρειας είναι προϊστάμενος όλων των 
πολιτικών, αστυνομικών και λιμενικών υπηρεσιών περιφερειακού επιπέ
δου.

3. Οι αρμοδιότητες, που έχουν μεταβιβαστεί στις διανομαρχιακού 
επιπέδου υπηρεσίες, ανήκουν αποκλειστικά στο γενικό γραμματέα της 
περιφέρειας, ο οποίος μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στα καθ ύλην 
αρμόδια περιφερειακά όργανα των υπουργείων την εξουσία να υπογρά
φουν «Με εντολή γενικού γραμματέα», αποφάσεις, έγγραφα, εντάλματα 
ή άλλες πράξεις της αρμοδιότητάς του.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97) εφαρμό
ζονται αναλόγως και όταν πρόκειται για πράξεις του γενικού γραμμα
τέα της περιφέρειας.

Άρθρο 67

Υπηρεσιακή κατάσταση γενικού γραμματέα
1. Η μετάθεση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας γίνεται μι 

προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Εσωτερικών.

2. Ο γενικός γραμματέας για τα θέματα που αναφέρονται στην υπη
ρεσιακή του κατάσταση υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ για 
τα επιμέρους θέματα που χειρίζεται, υπάγεται στο κατά περίπτωση αρ
μόδιο υπουργείο.

3. Οι γενικοί γραμματείς της περιφέρειας λαμβάνουν τις αποδοχές 
και τα έξοδα παράστασης των γενικών γραμματέων των υπουργείων, 
καθώς και κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης για τις εκτός έδρας μετακινή
σεις τους. Τα τελευταία καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσω
τερικών και Οικονομικών.

.4. Για την αποζημίωση του προέδρου και των μελών του περιφερεια
κού συμβουλίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1505/
1984 (ΦΕΚ 194).

12) Νόμος 3200/1955 

Άρθρο 11.

Αιρετά μέλη νομαρχιακού συμβουλίου.
1. Εκάστη επαρχία εκπροσωπείται εις το κατά το άρθρον 10 Νομαρ

χιακόν Συμβούλιον δι ενός αιρετού μέλους, εκτός εάν ο πληθυσμός αυ
τής υπερβαίνει τας 100.000. ότε εκπροσωπείται δια δύο μελών.

Προκειμένου περί νομού αποτελουμένου εκ μιας μόνον επαρχίας, ο 
αριθμός των αιρετών μελών του συμβουλίου ορίζεται εις δύο.

2. Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον μέλη του συμβουλίου 
εκλέγονται επί διετεί θητεία αρχομένη την 1 Ιουλίου του πρώτου και 
τρίτου έτους εκάστης δημοτικής και κοινοτικής περιόδου.

3. Εκλογείς των κατά την παράγραφον ] του παρόντος μελών είναι 
εν εκάστη επαρχία πάντες οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί και κοινοτικοί 
σύμβουλοι των εν τη περιφερεία αυτής δήμων και κοινοτήτων. Η άσκη- 
σις υπό τούτων του εκλογικοί, δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

4. Λύναται να εκλεγή μέλος του συμβουλίου πας μόνιμος κάτοικος 
και δημότης δήμου ή κοινότητας του νομού έχων συμπεπληρωμένον το 
2 5ον έτος της ηκιχίας του και την νόμιμον ικανότητα του εκλέγειν κατά 
τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας. Βουλευ
τής. δήμαρχος, δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος δεν ούναται να 
εκλεγή μέλος του συμβουλίου.

5. Δια Β. Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού των 
Εσωτερικών θέλουν καθορισθή τα της εκλογικής εν γένει διαδικασίας, 
τα της εξελέγξεως της εκλογής, τα της απαιτούμενης πλειούηφιας δια 
την εκλογήν, παν θέμα αναγόμενον εις την κατά το παοόν άοθρον εκλο
γήν. ως και πάσα εν γένει λεπτομέρεια αυτής.

6. Η εκλογή θεωρείται ματαιωθείσα εν τινι επαρχία εάν ο αριθμός 
των εγκύρων ψηφοδελτίων δεν υπερβαίνη το ήμισυ του νομίμου αριθμού 
των εκλογέων της επαρχίας. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο Νομάρχης προ
βαίνει δι αποφάσεώς του εις τον διορισμόν των μελών άτινα θέλουν εκ

προσωπεί την επαρχίαν εν τω συμβουλίω. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμο
γήν και εις ην κερΐπτωσιν ουδε'ις εκτεθή υποψήφιος εϊς τινα επαρχίαν

7. Τα αιρετά μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου προ της αναλήψεως 
των καθηκόντων των ομνύουν ενώπιον του νομάρχου ή της υπ αυτου 
οριζόμενης αρχής τον όρκον του δημοσίου υπαλλήλου.

8. Αν προ της λήξεως της θητείας κενωθή θέσις αιρετού μέλους του 
συμβουλίου ένεκα παραιτήσεως. θανάτου, εκπτώσεως ή δι οιανδήποτε 
άλλην αιτίαν, αύτη πληρούται δια διορισμού ενεργουμένου δι αποφά- 
σεως του Νομάρχου.

9. Τα κατά την παράγραφον } του παρόντος μέλη οφείλουν να προ- 
σέρχωνται τακτικώς εις τας συνεδριάσεις του συμβουλίου, εν περιπτώ- 
σει δε απουσίας εις δύο συναπτάς συνόδους αυτού εκπίπτουν του αξιώ
ματος. της εκπτώσεως απαγγελλόμενης δι αποφάσεώς του Νομάρχου.

10. Τα αιρετά μέλη, πλην των εν τη έδρα του νομού διαμενόντων. 
λαμβάνουν αποζημίωσιν κατά τας ημέρας συνεδριάσεως του Νομαρχια
κού Συμβουλίου, οριζομένην δια κοινής αποφάσεώς των Υπουργών Οι
κονομικών και Εσωτερικών.

11. Αι διατάξεις των άρθρων 132 και 133 του Δημοτικού και Κοινο
τικού Κώδικος έχουν ανάλσγον εφαρμογήν και επί νομαρχιακών συμ
βούλων.

12. Αι πειθαρχικαί και ποινικαί διατάξεις του νόμου «περί εκλογής 
βουλευτών- εφαρμόζονται αναλόγως και επί εκλογής νομαρχιακών 
συμβούλων.

13) Π.Δ. 416/1982 

Άρθρο 11.
1. Η εξέλεγξη και εκδίκαση των κατά το παρόν διάταγμα εκλογών, 

κατά του κύρους των οποίων υποβλήθηκαν ενστάσεις που αναφέρονται 
είτε σε εκλογικές παραβάσεις για την ενέργεια αυτών, είτε για έλλειψη 
προσόντων ανατίθεται στην κατά το άρθρο 9 εφορευτική επιτροπή.

2. Η κατά το άρθρο 9 εφορευτική επιτροπή εκδικάζουσα τας ενστά
σεις αποφαίνεται για το κύρος της εκλογής και ανακηρύσσει μέλη του 
νομαρχιακού συμβουλίου τους σχετικώς πλειοψηφίσαντες όπως και 
εκείνους που σε ισοψηφία ευνοήθηκαν από την κλήρωση. Η κλήρωση 
ενεργείται από την εφορευτική επιτροπή και γίνεται γι’ αυτό μνεία στο 
πρακτικό της εκλογής.

3. Η απόφαση της εφορευτικής επιτροπής εκδίδεται μέσα σε δύο ημέ
ρες από τη λήξη της κατά το άρθρο 10 προθεσμίας, δημοσιεύεται αυθη
μερόν με επικόλληση έξω από το νομαρχιακό κατάστημα και ανακοινώ
νεται συγχρόνως στο νομάρχη με την επιμέλεια του οποίου κοινοποιείται 
στους ανακηρυχθέντες μέχρι την 31η Ιανουάριου του έτους της εκλο-

4. Η κατά το άρθρο 9 εφορευτική επιτροπή αποφαίνετααι ότι είναι 
άκυρη η εκλογή: αι για έλλειψη κατά την ημέρα της εκλογής των νομί
μων προσόντων του εκλεγέντος νομαρχιακού συμβούλου, β) για παρά
βαση των διατάξεων των νόμων και εν γένει για πλημμέλλειες της 
εκλογής. .Αλλά στην ευρύτερη αυτή περίπτωση η εφορευτική επιτροπή 
αποφαίνεται ότι η εκλογή είναι άκυρη για ένα ή περισσότερους εκλεγέ- 
ντες και για όλους ή μερικούς δήμους και κοινότητες μόνον όταν γεννά- 
ται αμφιβολία περί του αν το ολικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα ήταν 
το ίδιο χωρίς τα ελαττώματα της εκλογής για την ύπαρξη των οποίων 
πείθεται η εφορευτική επιτροπή.

5. Εάν βεβαιωθεί απλώς λάθος γύρω από την αρίθμηση των ψήφων 
η εφορευτική επιτροπή δεν αποφαίνεται άκυρη την εκλογή αλλά αναχη- 
ρύσσει ως επιτυχόντα τον κατά την όλη απαρίθμηση των ψήφων πλειο- 
ψηφήσαντα.

6. Ο: κατά το παρόν άρθρο αποφάσεις της εφορευτικής επιτροπής δεν 
υπόκεινται σε κανένα ενδικοφανές μέσο.

Άρθρο 22.

Ο εκπρόσωπος των επιστημόνων εκλέγεται υποχρεωτικά από τα 
μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Η εκλογή, 
για κάθε νομό, ενεργείται από τη διοικούσα επιτροπή του Περιφερειακού 
Τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, στο οποίο υπάγεται ο νομός.

14) Νόμος 1235/1982.

Άρθρο 5.

Λειτουργία Νομαρχιακού Συμβουλίου.
] . Η θητεία των υπο στοιχ. γ'Σ και ε' της -ας. 4 του άρθρου 3 του 

παρόντος αιρετών μελών του Νομαρχιακού Συμβουλίου είναι διετής, με 
τις επιφυλάξεις των διατάξεων του άρθρου ] 4 του παρόντος νόμου, που 
αναφερε ,α. στη λειτουργία του υφιστάμενου Νομαρχιακού Συμβου
λίου.
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o. To Νομαρχιαχό Συμβούλιο συνεδριάζω, με πρωτοβουλία του Προ- 
ioso-j του. τσυκαχιστον μία φορά το μήνα. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο 
ανακαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρό του. μετά από έγγραφη αΐ- 
ττ.ση τουλάχιστον του ενός τρίτου των μελών του.

3. 0 Νοαασχης αναπληρώνεται από το νοαιμο αναπληρωτή του.
4. 0 Δήμαρχος ή ο βοηθός Δήμαρχου της Πρωτεύουσας του νομού 

αναπληρώνεται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα.

5. Προϊστάμενοι των υπηρεσιών της Νομαρχίας και των υπηρεσιών 
περιφερειακής ανάπτυξης παίρνουν μέρος στις εργασίες του Νομαρχια
κού Συμβουλίου για θέματα της αρμοδιότητας τους ως εισηγητές, χω-

ψήφο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου. Κατά 
τον ίδιο τρόπο μπορούν να παραστούν και εκπρόσωποι των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι 
Ν.Π.Δ.Δ. ή κοινωφελών οργανισμών ή επιχειρήσεων ή υπάλληλοι των 
Ο^^ανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον η παρουσία τους κριθει 
από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου αναγκαία για την διευκόλυνση του έρ- 
**Όυ του Συμβουλίου.

0. Όλα τα άλλα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Νομαρχια
κού Συμβουλίου, καθορίζονται από Κανονισμό, που καταρτίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

15) Νόμος 1599/1986.

Άρθρο 3.

Στοιχεία δελτίου ταυτότητας.
1. Τα δελτία ταυτότητας εκτός από τον Ε.Κ.Α.Μ. περιέχουν τα επό

μενα στοιχεία του κατόχου:
α. φωτογραφία.
β. επώνυμο και κύριο όνομα.
γ. επώνυμο και κύριο όνομα του πατέρα και της μητέρας, 
δ. επώνυμο και κύριο όνομα συζύγου, 
ε. χρονολογία της γέννησης (ημέρα, μήνα. έτος), 
στ. τόπο γέννησης,
ζ. το δήμο ή την κοινότητα, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμ

μένος και τον αύςοντα αριθμό της οικογενειακής του μερίδας,
η. το δήμο ή την κοινότητα στο μητρώο αρρένων του οποίου είναι 

γραμμένος,
θ. την εκπλήρωση ή μη των στρατολογικών υποχρεώσεων, 
ι. την ομάδα αίματος,
ια. την εκλογική υποδιαίρεση (περιοχή) δήμου ή κοινότητας, 
ιδ. το θρήσκευμα.
2. Τα στοιχεία που περιέχονται στο δελτίο ταυτότητας σύμφωνα με 

την προηγούμενη παράγραφο καταχωρούνται υποχρεωτικά, πλην του 
στοιχείου του θρησκεύματος. Το στοιχείο αυτό καταχωρείται εφόσον ζη
τηθεί από τον ενδιαφερόμενο.

Άρθρσν 5.

Προσωρινό δελτίο ταυτότητας.

1. Μέσα σε δέκα μέρες από την καταχώριση του Ε.Κ.Α.Μ. στο ειδικό 
αρχείο του Ε.Κ.Α.Μ. οι αρμόδιες διευθύνσεις εσωτερικών των νομαρ
χιών και των διαμερισμάτων της Νομαρχίας Αττικής χορηγούν προσω
ρινό δελτίο ταυτότητας σε κάθε ανήλικο που δεν έχει συμπληρώσει το 
δωδέκατο έτος της ηλικίας του με βάση τα στοιχεία της ληξιαρχικής 
πράξης γέννησής του.

2. Το προσωρινό δελτίο ταυτότητας ισχύει έως ότου εκδοθεϊ δελτίο 
ταυτότητας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 και 
περιέχει τα επόμενα στοιχεία του κατόχου:

α. τον Ε.Κ.Α.Μ.
β. το επώνυμο και το κύριο όνομα.

γ. το επώνυμο και το κύριο όνομα του πατέρα και της μητέρας.
δ. τη χοονολογία της γέννησης (ημέρα, μήνα. έτος).
Με φροντίδα ενός εκ των γονέων ή εκείνου που έχει τη επιμέλεια του 

προσώπου ή του επιτρόπου του ανηλίκου συμπληρώνεται από την αρμό
δια αρχή το κύριο όνομα σε περίπτωση που δεν είχε αναγραφεί στο προ
σωρινό δελτίο ταυτότητας κατά την έκδοσή της.

3. Η έκδοση του προσωρινού δελτίου ταυτότητας από τις αρμόδιες 
αρχές αρχίζει από την 1.7.1987. Για τους ανηλίκους που έχουν γεννη
θεί πριν από την 1.7.1987 και δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι τότε το

δωδέκατο έτος της ηλικίας τους το προσωρινό δελτίο ταυτότητας εκδί- 
δεται ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων ή εκείνου που έχει την επι
μέλεια του προσώπου ή του επιτρόπου του ανηλίκου, η οποία υποβάλλε
ται υποχρεωτικά στις αρμόδιες αρχές έως την 31.7.1988. Η προθε
σμία αυτή μπορεί να παοαταθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι
κών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται ο τύπος του 
προσωρινού δελτίου ταυτότητας, η διαδικασία έκδοσης και κάθε άλλτ 
λεπτομέρεια.

Άρθρο 19.
Κανόνες λειτουργίας συλλογικών οργάνων.

10. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για τα συλλογικά 
όργανα της κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης, των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη
σης.

Άρθρο 31.
Νομαρχίες και νομαρχιακά συμβούλια νομού Αττικής.

1. Γα διαμερίσματα του νομού Αττικής (ν.ο. 1147/1972. ΦΕΚ 66 
μετατρέπονται σε νομαρχίες με το όνομα του αντίστοιχου διαμερίσμα
τος. Σ αυτές προΐσταται μετακλητός νομάρχης με βαθμό α των ειδι
κών θέσεων, ο οποίος ασκεί τις κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότη
τες των νομαρχών.

Όπου σε νόμο αναφέρεται πρωτεύουσα νομού, εννοείται για τις νο
μαρχίες αυτές η έδρα τους.

2. Στην έδρα κάθε νομαρχίας της προηγούμενης παραγράφου συνι- 
στάται νομαρχιακό ταμείο που-έχει την εδαφική περιφέρεια και το όνομα 
της αντίστοιχης νομαρχίας και διέπεται από τις διατάξεις που ισχυουν 
κάθε φορά και για τα υπόλοιπα νομαρχιακά ταμεία.

3. Σε κάθΓ νομαρχία του νομού Αττικής συνιστάται νομαρχιακό συμ
βούλιο που αποτελείται από:

α) Το νομάρχη ως πρόεδρο.
β) Το δήμαρχο της έδρας της νομαρχίας ή τον οριζόμενο από αυτόν 

ανπδήμαρχο.
γ) Τους προβλεπόμενους από τις διατάξεις του άρθρου 1 1 του ν. 

3200/1935 (ΦΕΚ 97) αιρετούς νομαρχιακούς συμβούλους της περι
φέρειας της οικείας νομαρχίας.

δ) Δύο εκπροσώπους της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων 
του νομού Αττικής του προτείνονται μαζί με τους αναπληρωτές τους 
από τη Διοικούσα Επιτροπή τους και οι οποίοι εκλέγονται σε οργανι
σμούς τοπικής αυτοιδιοίκησης της περιφέρειας της οικείας νομαρχίας. 
0 ένας από αυτούς εκπροσωπεί υποχρεωτικά τις κοινότητες εφόσον 
υπάρχουν στην περιφέρειά τους.

ε) Από εκπροσώπους επαγγελματικών, συνεταιριστικών επιστημονι
κών και συνδικαλιστικών οργανώσεων ή επιμελητηρίων που εδρεύουν 
στην οικεία νομαρχία. Αν δεν υπάρχουν σ' αυτή τέτοιες οργανώσεις οι 
εκπρόσωποι αυτοί εκλέγονται από αντίστοιχες οργανώσεις και επιμελη
τήρια που εδρεύουν στο νομό Αττικής.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατ' αναλογία και στις νομαρχίες 
του νομού Αττικής οι σχετικές διατάξεις του ν. 1235/1982 (ΦΕΚ 26). 
όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

5. Όταν προβλέπεται εκλογή μελών ομαρχιακών συμβουλίων του 
άρθρου 4 του ν. 1235/1982 εφαρμόζονται και για τις νομαρχίες του 
νομού Αττικής οι διατάξεις του π.δ/τος 416/1982 (ΦΕΚ 76).

6. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α’ της παραγρ. 1 του άρθρου 4 
του ν. 1235/1982. ποοστίθεται και έχει αναδρομική ισχύ από τη δημο
σίευση του νόμου αυτού εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση που στο νομό δεν υπάρχει επιμελητήριο οι τοπικοί εκ
πρόσωποι αυτού στο νομαρχιακό συμβούλιο ορίζονται από το αρμόδιο 
επιμελητήριο που εδρεύει εκτός του νομού*.

7. Για τον προγραμματισμό, την έγκριση, την κατάρτιση και την τρο
ποποίηση προγραμμάτων έργων δημοσίων επενδύσεων, που υπάγοντα. 
στην αρμοδιότητα του νομαρχιακού.

16) Νόμος 1250/1982 

Άρθρο 7.
1. Γόμοι που έγιναν στο εξωτερικό πριν από τη δημοσίευση του πα

ρόντος νόμου, ανάμεσα σε πρόσωπα που το ένα τουλάχιστον ήταν Έλ
ληνας και σύμφωνα με τον τύπο που προβλεπόταν από τη νομοθεσία της 
χώρας όπου έγινε ο γάμος, θεωρούνται υποστατοί από τη στιγμή που 
έγιναν, εκτός αν ο ένας από τους συζύγους ετέλεσε νέο γάμο έγκυρο.
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£. Αν στην περίπτωση της προηγούμενης παοα-ραφου οι σύζυγοι 
βρίσκονται σε διάσταση από τρία τουλάχιστον χρόνια ή αν εξαιρετικές 
περιστάσεις χάνουν ιδιαίτερα οχληρή για τον ένα από τους συζύγους την 
αναδρομική αναγνώριση του γάμου ως υποστατο - ο γάμος θεωρείται 
άκυρος.

3. Σε χάθε περίπτωση. έστω κι αν ο γάμος δεν θεωρείται υποστατός, 
εφαρμόζεται το άρθρο 1382 του Αστικού Κώδικα χα: τα παιδιά από το 
γάμο θεωρούνται γνήσια

4 Αποοάσεις ξένων δικαστηρίων που έλυσαν γάμο θεωρούμενο ως 
ανυπόστατο κατά το προηγούμενο δίκαιο δημιουργούν δεδιχααμένο 
κατά το άρθρο 323 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

5. Γάμοι που τελέσθηκαν παρά την ύπαρξη των κωλυμάτων που χα- 
ταογούνται με τον παρόντα νόμο θεωρούντο ι έγκυροι εφ" όσον η ακυρό
τητα τους δεν έχει αναγνωρισθεί με αμετάκλητη απόφαση πριν από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. Δίκες που εκχρεμούν για την αναγνώ
ριση της ακυρότητας αυτών των γάμων χαταργο-ύνται.

17) Νόμος 1438/1984

Άρθρο 7.
Μεταβατικές διατάξεις.

1. Αλλοδαπή, που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια λόγω του γάμου 
της με Έλληνα και διατηρεί την ιθαγένεια που είχε πριν από την τέλεση 
του κόμου, αποβάλλει την ελληνική ιθαγένεια αν δηλώσει τη σχετική 
βούλησή της. μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1986. στον Υπουργό Εσωτερικών ή 
στο νομάρχη ή στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου της κατοικίας 
της ή της διαμονής της.

2. Ελληνιδα που απέβαλε την ελληνική ιθαγένεια λόγω του γάμου 
της με αλλοδαπό την ανακτά αν δηλώσει τη σχετική βούλησή της μέχρι 
3 1 Δεκεμβρίου 1986 στον Υπουργό Εσωτερικών ή στο νομάρχη ή στην 
ελληνική προξενική αρχή του τόπου της κατοικίας της ή της διαμονής
—r - 
* »*»

3. Η αναγνώριση ως υποστατών των γάμων. που προβλέπει η παρ. 
1 του άρθρου 7 του Ν. 1230/1982 -για την καθιέρωση του πολιτικού 
γάμου», δεν έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ
νειας από την αλλοδαπή σύζυγο του Έλληνα

18) Ν.Δ. 3030/1934.
Άρθρ. 79.-1. Ζημίας ες αδικημάτων κατά των αγροτικών κτημά

των ποσού ουχ'ι μεϊζονος των δραχ. 130 εκτιμά μόνος ο αγροφύλαξ. δυ
νάμει του εφάπαξ όρκου της υπηρεσίας του. — 2. Δια τας περιπτώσεις 
ζημιών ποσού μεϊζονος. ο αγρονόμος διορίζει εν εκάστη περιοχή ανάλο- 
-νον προς την έκτασιν αυτής αριθμόν πραγματογνωμόνων. οίτινες δί- 
δουσι τον όικον του δημοσίου υπηρέτου ενώπιον αυτού εφ απλού. Πε
ραιτέρω εφαρμόζονται τα εν τω άρθρω 116 § 2α ορφιζόμενα. — 3. Η 
έκθεσις πραγματογνωμοσύνης αποδεικνύει μέχρις αποδεϊςεως του ενα
ντίου. — 4. Οι πραγματογνώμονες ενεργούσι μόνον εν τη περιοχή, δι ην 
διωρίσθησαν. η δε αμοιβή αυτών κανονίζεται δια γενικής διατιμήσεως, 
κατά λόγον των αποστάσεων, εκδιόομένης δι αποφάσεως του αγρονο- 
μικού συμβουλίου, και καταψηφίζεται αυτεπαγγέλτως υπό του εκδικό- 
ζοντος το σχετικόν αδίκημα δικαστηρίου εις βάρος του καταδικασθέ- 
ντος. βεβαιουμένη και εισπραττομένη υπέρ του πααγματογνώμονος 
όπως κα: η εις τον ζημιωθέντα επιδικαζόμενη αποζημίωσες (άρθρον 
129 § 1). Εάν οι πραγματογνώμονες κληθώσι τη αιτήσ: του παθόντος. 
δικαιούνται να ζητήοωσ: παρ’ αυτού προκαταβολήν της αμοιβής των. 
οπότε επιπροστϊθεται αύτη εις την κατά το άρθρον 126 επιόικαζομένην 
υπέρ του παθόντος αποζημίωσιν. - 5. Οι πραγματογνώμονες παύονται 
δι αποφάσεως του αγρονόμου κατα το όοκοϋν αυτώ.

Άοθρ. 97. - 1. Η κλοπή ή η υπεξαίρεσις κα: η φθορά αγροτικού 
κατά την έννοιαν του παρόντος Ν.Δ. κτήματος, εάν η εκ των πράξεων 
τούτων προελθούσα θετική ζημία δεν υπερβαίνη τας 300 δραχαάς. ως 
κα: πάσα δια ζώων ή πτηνών σθοοά οιιοίου κτήματος, ως η έννοια των 
αδικημάτων τούτων καθορίζεται εν τοις άρθροις 98-100 του παρόντος, 
διώκονται κα: τιμωρούνται κατά τπς διατάξεις αυτού. Υπό τον όρον 
-αγροζημίαι» νοούνται εν τω παρόντι Ν.Δ. τα αδικήματα ταύτα. - 2. 
Κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν.Δ. διώκονται και τιμωρούνται κα: 
α: κατά τα άρθρο 103-109 αυτού αγροτικά: και σγρονομικα: παραβά
σεις. - 3. Α: αγροζημίαι. «ι αγροτικοί και αι αγρονομικαί παραβάσεις 
φέρονται εν τω παρόντι Ν.Δ. υπό τον όρον «αγροτικά αδικήματα». - 4. 
Όπου του παρόντος Ν.Δ. ανασέρεται -κράτηοις- ή -πρόστιμον-, αι ποι- 
ναί αύται νοούνται κατά τα εν τοις άρθροις 55 και 3 . §§ 1-2 του ποιν. 
νόμου οριζόμενα.

Αγροτική κλοπή και υπεξαίρεσις
Άοθρ. 98. — 1. Όστις. εξαιρούμενων των περιπτώσεων των άρθρων

374. 375 § 2 και 380 του κη. νόμου, κλεπτει κατά το άρθρον 372 § 1 
του νόμου τούτου ξένον (εν όλω ή εν μέρει) ή κοινόχρηστον αγροτικόν 
κινητόν κτήμα ή υπεξαιρεί κατά το άρθρον 375 § 1 του αυτού νομού ξέ
νον (εν όλω ή εν μέρει( αγροτικόν κινητόν κτήμα, τιμωρείται δια κρατή- 
σεως μέχρι 3 μηνών ή δια προστίμου, εάν η αξία του κλαπέντος ή υπε- 
ξαιρεθέντος δεν υπερβαίνη τας 500 δραχμας. - 2. Δια την απόδειξιν της 
διακατοχής ή φυλάξεως του υπεξαιρεθέντος κτήματος επιτρέπονται πά
ντοτε μάρτυρες. - 3. Η τυχόν απόδοσις του πράγματος ή η ικανοποίησες 
του ζημιωθέντος δεν εξαλείφει το αξιόποινον, λαμβάνεται όμως υπ όψιν 
εν τη επιμετρήοει της ποινής.

Αγροτική φθορά.

Άρθρ. 99. - 1. Όστις. εξαιρουμένων των εν τω άρθρω 382 στοιχ. γ' 
του ποιν. νόμου περιπτώσεων, καταστρέφει ή βλάπτει κατά τους όρους 
του άρθρου 381 του νόμου τούτου παντός είδους ξένον (εν όλω ή εν μέ- 
ρει) ή κοινόχρηστον ακίνητον ή κινητόν αγροτικόν κτήμα ή άλλως πως 
καθιστά ανέφικτον την χρήσιν αυτού ή διαταράσσει καθ' οιονδήποτε τρό
πον την κανονικήν ροήν αρδευτικών υδάτων. τιμωρείται δια κρατήσεως 
μέχρι 3 μηνών ή δια προστίμου, εάν η εκ της καταστροφής κλπ. ή εκ της 
διαταράξεως προξενηθείσα ζημία δεν υπερβαίνη τας 500 δραχμάς. - 2. 
Επί κοινοχρήστων ή δια την προξενηθείσαν ζημίαν αποζημίωσις επιδι
κάζεται υπέρ της οικείας κοινότητος. του κοινοτικού συμβουλίου ιιπο- 
χρεουμένου εις την αποκατάσταοιν των πραγμάτων. - 3. Η αποχατά- 
σταοις του φθαρέντος πράγματος ή η ιχανοποίηοις του ζημιωθέντος δεν 
εξαλείφει το αξιόποινον, λαμβάνεται όμως υπ’ όψιν εν τη επιμετρήοει 
της ποινής.

Φθορά δια ζώων.
Αρθρο. 100. — 1. Οστις δια ζώων ή πτηνών καταστρέφει ή βλάπτει 

εκ προθέσεως παντός είδους ξένον (εν όκω ή εν μέρει) ή κοινόχρηστον 
ακίνητον ή κινητόν αγροτικόν κτήμα άνευ της προηγουμένης συγκατα- 
θέσεως του έχοντος δικαίωμα, τιμωρείται δια κρατήσεως μέχρι 3 μη
νών ή δια προστίμου, ασχέτως του ποσού της εκ της πράξεως ταύτης 
ζημίας. - 2. Εάν η εν τη προηγούμενη παραγράφω πράξις εγένετο εξ 
αμελείας. επιβάλλεται πρόστιμον ή κράτηοις. - 3. Η διάταξις της § 3 
του άρθρου 99 εφαρμόζεται και επί του κατά την § 1 αδικήματος, εάν δε 
η εν τη § 1 πράξις εγένετο εξ αμελείας. ισχύουσι τα εν τοις άρθροις 101- 
104 οριζόμενα. - 4. Η κατά την § 1 συγκατάθεοις αποδειχνύεται μόνον 
δ: εγγράφου, γνωστοποιουμένου εις το οιχείον όργανον πάντως προ της 
πράξεως. - 5. α ) Εις πρόοωπα χαταδιχασθέντα δις επί Tivt των εν §§ 1 
ή 2 αδικημάτων δύναται δια της χαταδιχαστιχής αποφάσεως της χη- 
ρυττούσης αυτά εκ τρίτου ένοχα δια τοιουτον αδίκημα, πραχθέν εντός 
έτους από των προηγουμένων, ν' απαγορευθή η επιτήρησες ή η οδητ-ία 
ζώων επί χρονικόν διάστημα ενός μηνός μέχρις ενός έτους.-β’) Εάν δι’ 
αδικήματα των §§ 1 κα. 2 τελεσθέντα εν τη αυτή αγροτική περιοχή και 
εντός έτους δια ποιμνίου ή αγέλης ζώων εξεδόθησαν τρεις καταδικαστι- 
καί αποφάσεις, ανεξαρτήτως αν δια τούτων χατεδιχάσθη ο εξουσιαστής 
ή ο έχων την φύλαξιν. δια της τρίτης τούτων δύναται να διαταχθη και η 
εφ’ ωρισμένον χρόνον, μη υπερβαίνοντα τους ες μήνας, βίαια απουιά- 
κρυνσις του ποιμνίου ή της αγέλης εκ της....

Αοθρ. 1 03. Η εξ αμελείας φθορά δια ζώων ή πτηνών δεν καταμηνύ- 
εταί. ούτε διώκεται, εάν α) η εκ ταύτης ζημία δεν υπερβαίνη τας δραχ
μάς 150 και εν ταυτώ β) ο παθών εντός 15 ημερών από της πράξεως 
εδήλωσεν εις το οικειον όργανον ή εις τον αγρονόμον εγγράφους ότι έτυ- 
χεν αποζημιώσεως ή ότι παρητήθη από ταύτης ή ο παθών απεποιήθη 
την εντός 15 ημερών από της πράςεως δοθεισαν αυτω πΛηρη αποζημι- 
ωσιν.

Άρθρ. 104. Αι διατάξεις των άρθρων 101-103 δεν εφαρμόζονται: 
,α | προ κείμενου περί ζημιών εις φυτείας δένδρων ή αμπέλων, β") εάν ο 
•δράστης επανεικημμένως πρότερον υπέπεσεν εις το αδίκημα της φθοράς 
δια ζώων ες αμελείας ή εχ προθέσεως.

Εάν δεν κατε5λήόη το πρόστιμον.
εχτϊεται κράτηοις.

Apbpo 1 i 1
1. Εις πάσαν περίπτωαιν. χαθ ην επεβλήθη επ' αγροτικώ αδιχήματι 

noivfj ποοστίμου. ορίζεται εν τη διχαστική αποφάσει. ότι. αν τούτο οεν 
καταβληθή ες οιουδήποτε λόγου, εχτϊεται υπό του χαταδικασθέντος 
ποινή κρατήσεως και αν έτι προς απότισιν του προστίμου δεν υπόκειται 
ούτος εις προσωπικήν κράτησιν. Δια τον υπολογισμόν των ημερών κρα
τήσεως 15 δραχμα: προστίμου ή κλάσμα ισοδυναμούσι προς μιαν ημέ
ραν κρατήσεως - 2. Και μετά την έναρςιν της εκτελέσεως της κατ' αντι
κατάστασή κρατήσεως ο καταδικαστείς. καταβάλΛων το μετ αραίρεσιν 
του εις την εκτιθείσαν κράτησιν αναλογούντος ποσού (15 δραγ^ια·. δι 
εκάστην ημέραν εκτιύείσης κρατήσεως i απομένον υπόλοιπον προστίμου, 
δύναται ν’ απολυθή. εάν δεν πρέπη να κράτηθή προς απότισιν των δικά-



στικών 1560ων και τελών και των μετά τούτων συνεισποαττομένων ή δ: 
άλλην τινά νόμιμον αιτίαν, υποχρεουμένου του όεσμοούλακος ν' από
λυση τούτον επί τη προσαγω·νΎ) διπλοτύπου καταβοκής. μη απαιτουμέ- 
νης πσος απόλυσιν διαταγής τινός.- 3. Περί των εν $§ ] και 2 του παρό
ντος άσθρου γίνεται μνεία εν τη αποφασει του δικαστηρίου.- 4. Ποό- 
στιαα. βεβαιωθέντα εν τω ταμείω. μετατραπέντα δε εις κράτησιν εκτι- 
θεισαν. παύουν να οοείλωνται. εφ ω και διαγράφονται υπό του όιευθυ- 
ντού του ταμείου, παρ' ω εισί βεβαιωμένα, ευθύς ως προσαχθή αυτώ 
βεβαίωσις εφ' απλού του δεσμοφύλακος μνημονεύουσα τα αναγκαία 
πτος διαγραφήν στοιχεία, μη απαιτουμένης προς διαγραφήν άλλης τί
νος διατυπώσεως.

Άρθρο 116
1. Οι αγροφύλακες και οι αρχιφύλακες οΦείλουσι. ευθύς ως αντιλη- 

φθώσιν ή πληροφοοηθώσι την τέλεσιν αγροτικού αδικήματος εν τη περι
φέρεια των. να ποοβαίνωσιν εις την άμεσον εξακρίβωσή της πράςεως, 
του πράςαντος και των άλλων τυχόν ποινικώς ή αστικώς υπευθύνων, 
ως και του ποσού της προςενηθείσης ζημίας - 2. α') Προς εκτϊμησιν του 
μεγέθους της ζημίας, ομού μετά του αγροφύλακος ή του αρχιφύλακος. 
συμπράττει και εις τουλάχιστον των εν τη περιοχή διωρισμένων πραγ- 
ματο^ωμόνων ή αγροφυλακών, εν ανάγκη δε δύο τουλάχιστον έμπει
ροι μάρτυρες, συντασσομένης κοινής εκθέσεως, ήτις αποστέλλεται μετά 
της μηνύσεως εις τον αγρονόμον. Εάν πρόκειται περί ζημίας ουχι μείζο- 
νος των 150 δραχμών, δύναται να καθορίζη ταύτην και μόνος ο αγρο- 
φύλαξ ή ο αρχιφύλαξ. αναφερόμενος εες τον εφ’ άπας όρκον της υπηρε
σίας του. γνωστοποιών όμως τούτο εις τους ενδιαφερομένους, οίτινες 
δύνανται πάντοτε να ζητήσωσι την εκτίμησιν της ζημίας δια συμπρά- 
ςεως και πραγματογνώμονος εκ των διωρισμένων. της τοιαύτης αιτή- 
σεώς των ούσης υποχρεωτικής δια τον αγροφύλακα. Εάν εις την εκτί- 
μησιν συνέπραξε πρόσωπον μη διωρισμένον ως πραγματογνώμων. κα
λείται τούτο εις το ακροατήριον και εξετάζεται ως μάρτυς. β') Ζημίαν 
δύναται να εκτιμήση. δυνάμει του εφ* άπαξ όρκου της υπηρεσίας του. 
και κρατικός γεωπόνος εντολή του προϊσταμένου του. προς όν απευθύ
νεται ο αγρονόμος, συντάσσων περί τούτου έκθεσιν. ην αποστέλλει εις 
τον αγρονόμον, και μη καλούμενος εις την δίκην, εκτός αν άλλως δια- 
τάςη το δικαστήριον.

Έκθεσισς προς τον αγρονόμον.

Άρθρο 117.
1. Δια παν αγροτικόν αδίκημα πραχθέν εν τη περιφέρεια του οφείλει ο 

αγροφύλας ή ο αρχιφύλαξ: α') να γνωστοποιή αυτό το ταχύτερον. το 
πολύ δε εντός τριών ημερών αφ ης έλαβε γνώσιν αυτού, εις τον άδικη- 
θέντα ή τον αντιπρόσωπον αυτού και εις τους υπαιτίους του αδικήματος 
και άλλους ποινικώς ή αστικώς υπευθύνους, της τοιαύτης γνωστοποιή- 
σεως δυναμένου να γίνη καθ' οιονδήποτε ασφαλή τρόπον, και προφορι- 
κώς έτι. και β ) να συντάσση εντός τριών το πολύ ημερών αφ* ης έλαβε 
γνώσιν αυτού έκθεσιν, εν η ν' αναφέρη το αδίκημα, τον δράστην και πά
ντα άλΛον ποινικώς ή αστικώς υπεύθυνον, το ποσόν της προξενηθείσης 
τυχόν ζημίας και πάσα άλλην χρήσιμον λεπτομέρειαν, και ν’ αποστέλλη 
ταύτην άνευ αναβολής μετά των εγγράφων της τυχόν ενεργηθείσης υπ 
αυτού προανακρίσεως, ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή κατ' άλλον 
ασφαλή τρόπον εις τον otxiiov αγρονόμον, μη απαιτουμένης εκθέσεως 
εγχειρίσεως - 2. Τας αυτός εν § 1 υποχρεώσεις υπέχει το όργανον και 
όταν ο δράστης του αδικήματος παραμένη άγνωστος, οφείλον και μετά 
την υποβολήν της εκθέσεως να συνέχιση την έρευναν αυτού. Παράβασις 
των ανωτέρω επάγεται απόλυσιν. μετ απόφασιν του οικείου υπηρεσια
κού συμβουλίου, εις ο παραπέμπεται υποχρεωτικώς ο παραβάτης.

Λοιπά κατά των. αγροτικών κτημάτων αδικήματα.

Δίωξις εξ επαγγέλματος.

Άρθρο 133.
Η ποινική δίωξις των κλοπών ή φθορών, η εξ ων ζημία υπερβαίνει 

τας 500 όρχ.. του εμπρησμού, της πλημμύρας και των άλλων αδικημά
των κατά των αγροτικών κτημάτων κινείται πάντοτε εξ επαγγέλμα
τος.

Άρθρο 135.

Οι αγροφύλακες και τα λοιπά όργανα της αγροφυλακής, λαβόντα 
καθ' οιονδήποτε τρόπον γνώσιν αδικήματος του άρθρου 133, οφείλου- 
σιν επί ποινή απολύσεως να αναφέρωσιν αμελλητί τούτο εις τον αγρονό
μον εγγράφως. να ειδοποιώσιν αμέσως τον τυχόν άλλον πλησιέστερον 
ανακριτικόν υπάλληλον και να λαμβάνωσι συγχρόνως πάντα τα προς

εξασφάλισιν της βεβαιώσεως της πράξεως και του ποάξαντος ενόεικνυ- 
όμενα μέτρα. Εάν το αδίκημα κατελήφθη επ αυτοφώρω. εφασμόζονται 
τα εν τω άρθρω 138 $2 οριζόμενα.

Υποχρεώσεις αγρονόμων.

Άρθρο 136.
1. Οι αγρονομοι υποχρεούνται. λαβόντες οπωσδήποτε ^ώσιν αδική

ματος εκ των εν τω άρθρω 133 αναφερομένων. να αναοέοωσιν άνευ 
αναβολής περί τούτου εις τον διοικητήν - 2. Πάντα τα εν τω άσθοω 
133 αναφερόμενα αδικήματα, ων έλαβε -*νώσιν καθ οιονδήποτε τρό
πον. εκ των αγροτικών δε αδικημάτων τα του άρθρου 11 7 §2 ορείλει ο 
αγρονόμος να καταχωρίζη εν ειδικοϊς βιβλίοις ως ειδικώτερον θέλει ορί
σει διαταγή του Υπουργού.- 3. Παρόλειψις εγγραφής εν τω βιβλίω αδι
κήματος εκ των εν τη $2 συνεπάγεται πειθαρχικήν ποινήν διακοπής τον 
προς προαγωγήν δικαιώματος από ενός μέχ^ρι δύο ετών, τρίτη δε εντός 
έτους τοιαυτη παοάλειψις. και μη κολασθείσα. συνεπάγεται πειθαρχικήν 
ποινήν υποβιβασμού. Αι ως άνω ποιναί επιβάλλονται μετ' απόφασιν του 
οικείου κατά τον νόμον 1811 /195 1 υπηρεσιακού συμβουλίου, εις ο πα- 
ραπεμπεται υποχρεωτικώς ο παραλείψας την εγγραφήν αγρονόμος.

Άρθρο 153.

Τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια δικαιούνται όπως εκθέτωσιν 
εις τας αρμοδίας κατά τον νόμον τούτον αρχάς περί του τρόπου λειτουρ
γίας της Αγροφυλακής, ως και περί των κατά την κρίσιν των ληπτέων 
μέτρων, όσον αφορά την οικείαν αγροτ. περιοχήν, των αρχών υποχσεου- 
μένων εις σύντομον ενέργειαν.

19) Νόμος 1735/1987 

Άρθρο 18.
Πολιτικά δικαιώματα.

1. Η ελευθερία της έκφρασης των πολιτικών φιλοσοφικών και θρη
σκευτικών πεποιθήσεων αποτελεί δικαίωμα των δημόσιων πολιτικών 
υπαλλήλων και τελεί υπό την εγγύηση του Κράτους. Καμία otducotor 
δεν επιτρέπεται να γίνεται στους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους 
λόγω των πεποιθήσεών τους.

2. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή χρησιμοποιώντας την 
ιδιότητά τους οι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι δεν επιτρέπεται να διαδί
δουν τις πολιτικές, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές τους πεποιθήσεις ούτε να 
κάνουν διακρίσεις σε όφελος ή βάρος των πολιτών εξαιτίας των οποιων- 
δήποτε πεποιθήσεών τους.

3. Οι εκδηλώσεις και η δράση των δημόσιων πολιτικών υπαΛλήλων 
υπέρ πολιτικών κομμάτων κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους κα
θηκόντων απαγορεύεται.

4. Η υπηρεσιακή κατάσταση των δημόσιων πολιτικών υπαλλήλων 
δεν επηρεάζεται από τη συμμετοχή και τη δράση τους και από τις θέσεις 
που υποστήριξαν σε επιτροπές, συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα συ- 
νεστημένα στην κεντρική ή περιφερειακή διοίκηση ή σε οργανισμούς το
πικής αυτοδιοίκησης εφ' όσον δεν συμμετέχουν με υπηρεσιακή ιδιότητα.

5. Δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, που παραιτούνται υποχρεωτικά 
σύμφωνα με την ισχύουσα κατά περίπτωση εκλογική νομοθεσία για να 
ανακηρυχθούν υποψήφιοι σε οποιεσδήποτε εκλογές, επανέρχονται στην 
ενεργό υπηρεσία μετά ένα έτος από την υποβολή της παραίτησής τους, 
αν δεν εκλεγούν, ή από τη λήξη της θητείας τους για οποιοδήποτε λόγο, 
εκτός αν η εκλογική νομοθεσία προβλέπει ευνοϊκότερη ρύθμιση. Η επά
νοδος συντελείται αυτοδικαίως με μόνη την υποβολή σχετικής αίτησης 
από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία από την οποία είχε παραιτηθεί. 
Αν η υπηρεσία αυτή δεν υφίσταται κατά το χρόνο της επανόδου, η αί
τηση υποβάώλεται στην υπηρεσία όπου έχουν μεταφερθεί οι υπάλληλοι 
της υπηρεσίας εκείνης. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία ενός μήνα από την πάροδο του έτους. Αν δεν υπάρχει κενή 
θέση, ο υπόιλληλος επανέρχεται ως υπεράριθμος και καταλαμβάνει αυ
τοδικαίως την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον κλάδο του.

6. Η υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων που επανέρχονται δεν 
επηρεάζεται από τη δραστηριότητα και τις γνώμες που εξέφρασαν κατά 
την προεκλογική περίοδο ή κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

7. Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 ισχύουν και για τους δημόσιους πο
λιτικούς υπαλλήλους, που παραιτήθηκαν για να ανακηρυχθούν υποψή
φιοι κατά τις τελευταίες πριν την ισχύ του νόμου αυτού βουλευτικές, ευ- 
ρωβουλευτικές ή δημοτικές και κοινοτικές εκλογές ή εξελέγησαν βου
λευτές κατά τις προτελευταίες βουλευτικές εκλογές, εφ όσον δεν έχουν 
επανελθεί στην υπηρεσία τους. Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης 
αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στους τακτικούς
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υπαλλήλους των ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και στο προοωπιχό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού- δικαίου του Δημοσίου. τευν ν.π.δ.δ. και 
Ο.Τ.Α. που κατέχει ο στανικές θέσεις.

9. Υπάλληλοι που αποκαθιστανται σύμφευνα με τις διατάξεις του ν.δ.
76/1974 (ΦΕΚ 266) χαίτου ν. 193/1975 (ΦΕΚ 223) σε συνδυασμό 
με το άρθρο 12 του ν. 1232/1982 (ΦΕΚ 22). εφ'όσον πατά την κοινο
ποίηση της σχετικής απόφασης αποκατάστασης είναι εκλεγμένοι δή
μαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων ή δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλου εμ
φανίζονται στην υπηρεσία μέσα σε εςήντα (60) ημέρες από τη ληξη της 
θητείας τους. Ο χρόνος της θητείας τους ως δημάρχων ή προέδρων κοι
νοτήτων η δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων δεν προσμετρείται στο 
χρόνο υπηρεσίας που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο 
πάνω νομοθετημάτων.

20) Π .Δ. 152/1985.
Διατάξεις της Εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ. 152/1985). που αναφέ- 

ρονται στο άρθρο 45 του σχεδίου νόμου -Τροποποιήσεις και συμπληρώ
σεις της νομοθεσίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Αποκέντρωση 
και άλλες διατάξεις*.

Άρθρο 25
(Άοθρο 25 παρ. 3 εδάφ. α. Πρ. Δ. 164/1984 και άοθρο 14 ν. 1516/

1985)
Αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών εκτύπωσης κ.λ.π. εκλογικών 

καταλόγων.
1..................................................................................................................

2. Για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην προηγού
μενη παράγ. μπορεί να εγκρίνεται από τον Υπουργό των Εσωτερι
κών η χοησιμοποίηση και ιδιωτών, με καταβολή ειδικής αποζημίωσης 
που καθορίζεται με απόφασή του,

Άρθρο 121
-(Άρθρο 121 Πρ. Δ. 164/1984)

Προμήθειες εκλογικών ειδών
1. α) γ) η χρησιμοποίηση εργατών και κάθε ειδικότητας τεχνιτών.

Άρθρο 123
(Άρθρο 31 ν. 1516/1985)

Ειδικές αποζημιώσεις
1..................................................................................................................

3. 0 Υπουργός Εσωτερικών μπορεί, κάθε φορά να προσλαμβάνει για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρ. ] μέχρι πενήντα ιδιώτες, με 
καταβολή ειδικής αποζημίωσης, που καθορίζεται με απόφασή του.

21) Π.Δ. 666/1978
Πρ. Δ. 666 της 12/16.9.78 (Α 148). Περί τροποποιήοεως ενίων 

διατάξεων του Οργανισμού του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων 1 παλλή- 
λων.

Άρθρο 1 - 1. Το εδάφιον α' τη; παρ. 1 του άρθρου 4 του Β.Δ/τος τη; 
3/13.7.1936 (ΦΕΚ 285/1936 -..AT ως.ετροποποιήθη. συνεπληρώθη 
και αντικατεστάθη μεταγενεστέρως υπό των διατάξεων του άρθρου 10
του Α.Ν. 2045/1952 (ΦΕΚ Α/93/1952). του άοθοου 6 του Ν.Δ. 
3020/1954 (ΦΕΚ Α7224/1954). του Β.Δ. τη; 27.2.57 (ΦΕΚ .47 
30/1957). του άοθοου 5 του Α.Ν. 212/1967 (ΦΕΚ Α7217/1967). 
του άρθρου 1 του Β.Δ. 48/197) (ΦΕΚ Α/27/1971). του άρθρου 1 
του Β.Δ. 309/1972 (ΦΕΚ .4/70/1972) και του ομόρου 1 του Π.Δ/ 
το; 670/76 (ΦΕΚ .47242/976) τροποποιείται ως ακολούθως:

-1. α. Ασφαλίζονται υπσχοεωτικώς παρά τω Ταμεία πάντε; οι Δη
μόσιοι Πολιτικοί υπάλληλοι (τακτικού μόνιμου δόκιμου έκτακτοι και 
επί θητεία) οι εκ του Δημοσίου Ταμείου και εις βάρος αυτού μισθοδοτού
μενοι επί μηνιαίω μισθώ πλην: α) των μελών του Υπουργικού Συμβου
λίου. Υφυπουργών και Γ ενικών Διοικητών και βΐ των μη μισθοδοτούμε
νων δια μηνιαίου μισθού.

Κατ εξαίρεσιν οι ημερομίσθιοι ω; και οι επί συμβάσει υπάλληλοι του 
Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δηυοοιου Δικαίου ή Οργανισμών, ων 
το προσωπικόν υπάγεται εις την αοφάλισιν του Ταμείου, μονιμοποιού
μενο: θεωρούνται και καθίσταανται ησφαλισμένοι αφ η; προοελήφθη- 
σαν η αφ. ης κατηρτίσθη η σύμβασις. υποχοεούμενοι εις αναγνώριοιν 
της υπό την ανωτέρω ιδιότητα παρασχεθείσης προϋπηρεσία; των κατ 
εξαγοράν αυτής κατά τας διατάξει; του Οργανισμού του Ταμείου·.

2. Η παρ. 3 του ίδιου άρθρου καταργείται. η δε παρ. 4 τίθεται ω; 
παρ. 3.

22) Νόμος 1746/1988.

Άρθρο 18.

Καταργήσεις συγχωνεύσεις - Αυτοτελή επιμελητήρια
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουρ

γών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εμπορίου α) ιδρύονται επιμελητή
ρια. μετά από αίτηση τουλάχιστον εκατόν προσώπων της παρ. 4 του άρ
θρου 1, στους νομούς όπου δεν υπάρχουν και β) συγχωνεύονται ή κα- 
ταργούνται επιμελητήρια, σε περίπτωση διοικητική; αναδιάρθρωση; 
της Χώρα;. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται θέματα που 
αφορούν την περιουσία των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων επιμε
λητηρίων. την κατάσταση των υπαλλήλων τους καθώς και το διορισμό 
προσωρινών διοικήσεων τους. Σε περιπτώσεις συγχώνευση; επιμελητη
ρίων δεν επώάλλεται φόρο; ή τέλος.

Β) ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑ!

1) Π.Δ. 76/1985 (Δ.Κ.Κ.)

Άρθρο 102.
(Άοθρο 101 Ν. 1065/1980 - Άρθρο 14 παε. 3 

Ν. 1270/1982 - Άρθρο 19 παρ. 3 Ν. 1416/1984).

Αρμοδιότητες της δημαρχιακής επιτροπής.

1. Η δημαρχιακή επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συ
ντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου, β) προελέγχει τον απολογισμό, 
γ) αποφασίζει για τη διάθεση των εξειδικευμένων πιστώσεων που είναι 
γραμμένες στον προϋπολογισμό, δ) με την επιφύλαξη τη; παραγράφου 
3 του άρθρου 225 καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διε
ξάγει και κατακυρώνει όλες τι; δημοπρασίες. Για τη διεξαγωγή των 
δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί 
επιτροπές, από μέλη τη; ή ειδικού; επιστήμονες, δημοτικούς ή δημό
σιους υπαλλήλους, ε) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει 
τους όρους του; xat κάνει σχετική εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, 
στ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων Βοηθηιιάτων και των 
ενδίκων μέσων καθώς κα: για την επιβολή, την αντεπιβολή ή τη δόση 
όρκου, ζ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών σης διοικητικέ; αρ
χές. η) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για 
την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του. σε όσου; δήμους είτε δεν 
έχουν προσληφθεί νομικοί σύμβουλοι και δικηγόροι με μηνιαία αμοιβή, 
είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σι 
ανώτατα ή ανώτερα δικαστήρια, θ) αποφασίζει για το συμβιβασμό ή τον 
κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έω; ενός εκατομμυρίου 
(1.060.000) δραχμών, ι) αποφασίζει για την αποδοχή, κληρονομιών, 
κληροδοσιών και δωρεών, ια) αποφασίζει για τη διάθεση πιστώσεων πο
σού μέχρι 200.000 δραχμών από αυτές που είναι γραμμένες στον 
προϋπολογισμό.

Άρθρο 202.
( Αρθρο 162 Ν. 1065/1980 - Αοθρο 18 παο. 6 

Ν.1270/1982)

Πληρωμή εκκαθαρισμένη; απαιτήσεως.

1. Αν ο δήιιαρχος ή ο πρόεδρο; της κοινότητας αρυείτα: να εκδώσε: 
εvTav.ua για την π/.ηοωαη μιας εκκαθαρισμένης απαιτήσεως. που προ- 
βλέπετα: στον προϋπολογισμό, ο δικαιούχο; έχει δικαίωμα, δέκα μέρες 
αφότου επιδόθηκε με απόδειξη αίτησή του στο δήμαρχο ή στον πρόεδρο 
τη; κοινότητας να υποβάλει αναφορά προς το νομάρχη.

2. Ο νομάρχης, με αιτιολογημένε, απόφαση,, διατάζει να εκδοθεί το 
ένταλμα μέσα σε ορισμένη, προθεσμία.

3. Αν δεν προβλέπεται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό, το δη
μοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο οφεί/au μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο 
νομάρχης, να τροποποιήσει με απόφασή του τον προϋπολογισμό, ώστε 
να εγγράφει η αναγκαία πίστωση και να εκδοθε: αμέσως το σχετικό 
ένταλμα.

4. Αν η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγρ. 2 περάσει, χωρίς 
να έχει εκδοθεί το ένταλμα, ο νομάρχη; το εκδίδει απευθείας. Στην περί
πτωση, της πασαγρ. 3. τροποποιεί τον προϋπολογισμό και συγχοόνω; 
εκδίδει το ένταλμα απευθείας. Οι πασαλείφεις αυτές του δημάρχου ή 
του ποοέδοου κοινότητα; και των υπαίτιων δημοτικών ή κοινοτικών 
συμβούλων μπορούν να επιφέρουν την ποινή της αργίας.
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Άοθρο 255.
('Αρθρο 41 N. 1416/19841.

Μικρές επιχειρήσεις.

Κάθε δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να 
• J-ύίΐ μικοές επιχειρήσεις. Τη διοίκησή τους ασκεί το δημοτικό ή κοινο- 
-κό συμβούλιο ή η δημαρχιακή επιτροπή. Τα έσοδα και τα έξοδα αυτών 
-ων επιχεισήσεων ε-ργράφονται σε ιδιαίτερα κεφάλαια και κωδικούς 
α'ΐόυούς του δημοτικού ή κοινοτικού προϋπολογισμού. Με απόφαση 
-ου Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- 
δεεντ.σεως. ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο της όιοίχη- 

διαχείριση. και τον τρόπο λειτουργίας των μικτών επιχείρη
σών. τα σχετικά με τις αναγκαίες προμήθειες και πωλήσεις και κάθε 
^va^xaia Λεπτομέρεια.

2) Ν.Δ. 3030/1954 

Ιδιωτικοί αγροφύλακες.

Άρθρο 22.
1. Εξουσιασταί. μισθωταί ή αγρολήπται ακινήτων αγροτικών κτη

μάτων. ως και οι αγορασταί ηρτημένων καρπών, δύναται να διατηρώ- 
οιν ιδιωτικόν αγροφύλακα κατά μόνας ή από κοινού, αμεφόμενον υπό 
τούτων κατά την μεταξύ των συμφωνίαν.

2. Οι διατηρούντες ιδιωτικόν αγροφύλακα δεν απαλλάσσονται της 
κατά το άρθρον 84 του παρόντος νόμου εισφοράς.

3 . Τα εν τω άρθρω 11 § 1 στοιχ. α*. 5’ και ζ" οριζόμενα εφαρμόζονται 
και ως προς τους ιδιωτικούς αγροφύλακας.

4. Οι ιδιωτικοί αγροφύλακες διορίζονται, επί τη αιτήσει των ενδιαφε
ρομένων. υπό του αγρονόμου, ενώπιον του οποίου και ομνύουσι τον όρ
κον του δημοσίου υπηρέτου. Ο αγρονόμος δΰναται να αρνηθή τον διορι
σμόν προσώπου τινός προτεινομένου ως ιδιωτικού αγροφύλακος δι’ ητο- 
λογημένης αποφάσεώς του.

5. Ο ιδιωτικός αγροφύλαξ έχει, πλην μόνον δια τα κτήματα δια διω- 
ρίσθη. πάσας τας αρμοδιότητας των αγροφυλάκων, προς ους εςομοιού- 
ται κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας του, Οεν δΰναται όμως να επιδίδη 
ποινικά δικόγραφα, ουδέ να εκτιμά τας γενομένας ζημίας.

6. Αι διατάξεις του άρθρου 20 εφαρμόζονται και ως προς τους ιδιωτι
κούς αγροφύλακας. Ο νομάρχης δΰναται να απολύση ιδιωτικόν αγροφύ
λακα άνευ διατυπώσεων εάν ήθελε πεισθή ότι εις την συγκεκριμένην πε
ρίπτωσή η διατήρησις τοιούτου δεν έχει ως αποκλειστικόν σκοπόν την 
φύλαξιν του κτήματος.

7. Οι ιδιωτικοί αγροφύλακες δύνανται να οπλοφορώσι μόνον κατόπιν 
άδειος της οικείας αστυνομικής αρχής.

8. Επί κτημάτων, δι α έχει διορισθή ιδιωτ. αγροφύλαξ. ασκοΰσι πά
σας τας αρμοδιότητας αυτών οι αγροφύλακες της οικείας αγροτικής πε
ριοχής.

9. Αι περαιτέρω λεπτομέρειαι ορίζονται δια διατάγματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Ασφάλισις κατά των υπ αγνώστων τεκουμένων 
αδικημάτων.

Ασφάλισις - περιπτώσεις - ποσόν αποζημιώσεως.

Άρθρον 74.

1. Εις περίπτωσιν αδικήματος κατ' αγροτικού κτήματος, εάν εκ τού
του προήλθε ζημία και ο δράστης δεν ανεκαλύφθη, ο παθών δικαιούται 
πποξημιώσεως εις βάρος του λ/σμού. περί ου το άρθρον 82 του παρό
ντος. Τα δια τας αποζημιώσεις ταύτας υπό του λ/σμού αγροφυλακής 
καταβαλλόμενα δεν δΰναται να υπερβαίνωσι καθ’ έκαστον οικον. έτος 
“s 3Q των εντός του προηγούμενου οικ. έτους πραγματοποιηθεισών 
υπέρ του-λ/σμού εισπράξεων εκ της υπέρ αυτού εισφοράς του άρθρου 
84. του ποσού δε τούτου τυχόν μη επαρκούντος αι επιδικασθείσαι απο
ζημιώσεις περικόπτονται συμμετρως κατά τα δι’ αποφάσεων του 
^ πουργού των Εσωτερικών οριζόμενα.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον ασφάλισις νοείται δια παν 
αδίκημα κατ' αγροτ. κτήματος, εξαιρέσει της περιπτώσεως του άρθρου 
125 § 3 του παρόντος, εφ' όσον α) η εκ του αδικήματος προξενηθείσα 
εις το κτήμα θετική ζημία υπερβαίνει τας δρχ. 200 και β) ο δράστης πα
ραμένει άγνωστος ή ο καταταμηνυθείς ως δράστης απηλλάγη υπό του 
αρμοδίου ποιν. δικαστηρίου.

3. Λεν εφαρμόζονται αι περί ασφαλίσεως διατάξεις του παρόντος κε
φαλαίου προκειμένου περί αδικημάτων κατά συγκεκομισμένων προϊό

ντων. Τα προϊόντα λογίζονται συγκεκομισμένα και αν ταύτα. μετά τον 
θερισμόν, τον τρυγητόν ή την συλλογήν των. κείνται εισέτι εις τον τόπον 
της συγκομιδής.

4. Η αποζημιωσις συνϊσταται εις μόνα τα 2/3 του ποσού της θετικής 
ζημίας, εν ουδεμία όμως περιπτώσει επιδικάζεται αποζημιωσις μείζων 
των δρχ. 5.000 ή. εάν οι εκ του αυτού αδικήματος παθόντες είναι πλείο- 
νες των 10. μείζων των δρχ. 50.000 εν συνόλω.

Διαδικασία.
"Αρθρ. 75. 1. Προς αποζημίωσίν του ο παθών απευθύνεται προς τον ει
ρηνοδίκην δι αιτήσεώς του εγχειριζομένης εντός 30 το πολύ ημεοών 
αφ ης έλαβε χώραν το αδίκημα, εάν ο δράστης παραμένη άγνωστος, ή 
εντός 15 το πολύ ημερών αφ' ης εξεδόθη η περί απαλλαγής του κατα- 
μηνυθέντος απόφασις του δικαστηρίου. 2. Ομού μετά της αιτήσεώς 
υποβάλλεται εις τον ειρηνοδίκην έκθεσις του αγρονόμου βεβαιούσα το 
αδίκημα, τον χρόνον καθ' ον ετελέσθη τούτο, το ποσόν της εκ του αδική
ματος προξενηθεισης θετικής ζημίας και πάσαν άλλην αναγκαίαν λε
πτομέρειαν. ταύτα πάντα μετ' αυτοψίαν, ενεργουμένην υπό του αγρονό
μου. περί ης όέον να γίνηται ρητή μνεία εν τη εκθέσει. Τοιαύτη έκθεσις 
δεν υποβάλλεται εάν ματεμηνύθη τις ως δράστης του αδικήματος και ο 
καταμηνυθείς απηλλάγη υπό του δικαστηρίου. Εις την περίπτωσιν ταϋ- 
την πέμπεται εις τον ειρηνοδίκην η σχετική δικογραφία. 3. 0 ειρηνοδΐ- 
κης κρίνει και αποφασίζει τελεσιδίκως, επί τη βάσει της αιτήσεώς και 
της εκθέσεως του αγρονόμου ή της δικογραφίας, ακολουθουμένης της 
διαδικασίας επί των μικροδιαφορών. Ο ειρηνοδίκης δΰναται να εξετάση 
και μάρτυρας ή πραγματογνώμονας εκ των προτεινομένων υπό του πα- 
θόντος ή υπό του αγρονόμου ή εκ των υπ* αυτού προκρινόμενων προς 
μόρφωσιν γνώμης.

Καταβολή αποζημιώσεως.
Αρθρ. 76. Αντίγραφον της αποφάσεώς του ειρηνοδίκου μετ' εξοολη- 

τικής αποδείξεως. υποκείμενης εις τέλος χαρτοσήμου 107^ επί του πο
σού της αποζημιώσεως. υποβάλλονται υπό του παθόντος προς έκδοσιν 
υπέρ αυτού του σχετικού χρηματ. εντάλματος πληρωμής, εις βάρος του 
λ/σμού του άρθρου 82. κατά τα ειδικώτερον δια δ/τος ορισθησόμενα.

Λοιποί διατάξεις.
Άρθρ. 77. 1. Εξαιρέσει της εν τω άρθρω 76 εξοφλητικής αποδεΐ- 

ξεως, πάντα τα λοιπά έγγραφα δεν υπόκεινται εις τέλος χαρτοσήμου, 
της όλης κατά το παρόν κεφάλαιον διαδικασίας διεξαγόμενης ατελώς. 
2. Δια διατάγματος τη προτάσει του Υπουργού των Εσωτερικών δυνα
τοί να αυξομειώνται τα εν άρθρων 74 § §2 και 4 αναφερόμενα ποσά 
δραχμών.

Αρθρ. 78. Αι διατάξεις των άρθρων 74-77 εφαρμόζονται δια τα από 
1 Ιανουάριου 1956 και εοεξής τελούμενα αδικήματα του άρθρου 74 
§2-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Αλλαι τινές διοικητιχαί διατάξεις.
Π ραγματογνώμονες.

Άρθρ. 79.1. Ζημίας εξ αδικημάτων κατά των αγροτικών κτημάτων 
ποσού ουχί μείζονος των δρχ. 150 εκτιμά μόνος ο αγροφύλαξ, δυνάμει 
του εφάπαξ όρκου της υπηρεσίας του. 2. Δια τας περιπτώσεις ζημιών 
ποσού μείζονος. ο αγρονόμος διορίζει εν εκάστη περιοχή ανάλσγον προς 
την έκτασιν αυτής αριθμόν πραγμτογνωμόνων, οΐτινες όίδουσι τον όρ
κον του δημοσίου υπηρέτου ενώπιον αυτού εφ' απλού. Περαιτέρω εφαρ
μόζονται τα εν τω άρθρω 116 §2α' οριζόμενα. 3. Η έκθεσις πραγματο
γνωμοσύνης αποδεικνύει μέχρις αποδείξεως του εναντίου. 5. Οι πραγ- 
ματογνώμονες ενεργούσι μόνον εν τη περιοχή, δι ην διωρΐσθησαν. η οε 
αμοιβή αυτών κανονίζεται δια γενικής διατιμήσεως. κατα λόγον των 
αποστάσεων, εκδιδομένης δι αποφάσεώς του αγρονομία ου συμβουλίου, 
και καταψηφίζεται αυτεπαγγέλτως υπό του εκδικάζοντος το σχετικόν 
αδίκημα δικαστηρίου εις βάρος του καταδικασθέντος. βεβαιουμένη και 
εισπραττομένη υπέρ του πρσγματογνώμονος όπως και η εις τον ζημιω- 
θέντα επιδοκαζομένη αποζημίωσης (άρθρον 129 §1). Εάν οι πραγμα- 
τογνώμονες κληθώσι τη αιτήσει του παθόντος. δικαιούνται να ζητήσωσι 
παρ’ αυτού προκαταβολήν της αμοιβής των. οπότε επιπροστίθεται αύτη 
εις την κατά το άρθρον 126 επιδικαζομένην υπέρ του παθόντος αποζη- 
μίωσιν. 5. Οϊ πραγματογνώμονες παύονται δι' αποφάσεώς του αγρονό
μου κατά το δοκούν αυτώ.

Σύλληψις ζώων - σύλληπτρα - εκπλειστηρίασις και θανάτωσις ζώων.

Άρθρ. 80. 1. Διά διατάγματος ορισθήσονται τα περί συλλήψεως 
ζώων ή πτηνών παρανόμως βοσκόντων ή περιπλανωμένων άνευ οδη-
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•τού και τα 7itpi εχπλχιιίηριασεως αυτών *ες m hta του διατάγματος τού
του ορισθησομένας περιπτώσεις. 2. α*) Δια διατάγματος ορισθήσονται 
επίσης τα τιερΐ συλλήπτρων, τα περί εξόδων φυλάξεως και διατροφής 
των συλλαμβανομένων ζώων και τα περί τρόπου εισπράξεως τούτων. 
Τα σύλληπτρα δεν δύναται να υπερβαΐνωσι τας δρχ. 5 κατά κεφαλήν μι
κρού και τας δρχ. ΙΟ κατά κεφαλήν μεγάλου ζώου δΓ εκάστην περί- 
τττωσιν Τα δε έξοδα φυλάςεως και διατροφής τας δραχ. 10 και 25 αντι- 
στοίχως. δΓ εκάστην ημέραν, β’) Τα σύλληπτρα εισπράττονται υπέρ του 
κατά το άρθρον 82 λογαριασμού αγροφυλακής. Τα όργανα αγροφυλα
κής δεν δικαιούνται εις είσπραςιν συλλήπτρων, γ } Δια 5/τος δύναται να 
αυξομειώνται τα εν τω εδ. α οριζόμενα ποσά δραχμών. 3. Επιτρέπεται 
εις τους αγροφύλακας να θανατώσωσι πτηνά μέχρι 3. κύνας απεριορί
στους, χοίρους ή αίγας μόνον ένα. εάν ταύτα κατελήφθησαν εντός εσπαρ- 
μένων ή πεφυτευμένων αγροτικών κτημάτων, εις α ηδύνατο να προξε- 
νήσωσι ζημίαν, κατά τα ειδικώτερον δια διατάγματος ορισθησόμενα. Δ: 
αποφάσεως του αγρονομικού συμβουλίου δύναται ν απαγορευθή η 6α- 
νάτωσις χοίρων ή αιγών.

Αρμόδιον δικαστήριον.

Άρθρ. 121. 1. Αρμόδιον δικαστήριον δια τα αγροτικά αδικήματα εί
ναι το πταισματοδικειον. 2. Τα έργα του δημοσίου κατηγόρου ασκεί ο 
αγρονόμος. 3. Τον πταισματοδίκην. ως δικαστήν των αγροτικών αδι
κημάτων. δύναται. κατόπιν ειδικώς ητιολογημένης παραγγελίας του ει- 
σαγγελέως. να αναπληρώση και ο αγρονόμος εις ωρισμένην πε ρίπτω- 
otv, οπότε το πταισματοδικειον συγκροτείται άνευ παραστάσεως δημο
σίου κατηγόρου. Περαιτέρω εφαρμόζονται τα εν τω άρθρων 131 §§2-4 
του -αρόντος οριζόμενα. 4. Έργα γραμματέως του πταισματοδικείου, 
δικάζοντος αγροτικά αδικήματα, δύνανταυ εν απουσία ή κωλύματι του 
γραμματέως του πταισματοδικείου και των αρμοδιωτέρων τούτου ανα
πληρωτών. να εκπληρώση παραγγελία του εισαγγελέως και ο γραμμα- 
τεύς του αγρονόμου ή εγγράμματον όργανον αγροφυλακής, οριζόμενον 
υπό του αγρονόμου.

Εκδίκασις υπό των αγρονόμων.
Ανάθεσις και άρσις της αρμοδιότητος.

Άρθρ. 130. 1. ΔΓ αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών, μετά 
γνωμοδότησιν του οικείου πλημμελειοδίκαις εισαγγελέως. δύναται να 
ανατίθηται εις τον αγρονόμον, όπου ενδεικνυται τούτο δι οιονδήποτε 
λόγον, η εκδίκασις των αγροτικών και των αγρονομικών παραβάσεων, 
ως και των αγροζημιών η εξ ων ζημία δεν υπερβαίνει τας 500 δραχμ.. 
άμα δε και η εκδίκασις των εξ αυτών απορρεουσών ιδιωτικών απαιτή
σεων. 2. ΔΓ ομοίας αποφάσεως. εκδιδομένης και άνευ της γνώμης του 
εισαγγελέως, δύναται να αίρηται η αρμοδιότης αύτη του αγρονόμου, η 
δοθείσα αυτώ κατά την §1. 3. Η διάταςις της §2 εφαρμόζεται και ως 
προς τους αγρονόμους, εις ους έχει ήδη ανατεθή η εκδίκασις των αγρο
τικών αδικημάτων κατ’ εφαρμογήν προγενεστέρων του νόμου τούτου 
διατάξεων.

Πως και που δικάζει ο αγρονόμος, 
τίνας ποινάς επιβάλλει κλπ.

Άρθρο 131.-1.0 αγρονόμος δικάζει τη συμπράξει του παρ’ αυτώ 
γραμματέως. της ποινικής αγωγής ως και οκών των αρμοδιοτήτων και 
έργων του δημοσίου κατηγόρου ασκουμένων υπ αυτού. Δύναται δε να 
συνεΟριάζη οπουδήποτε τη; περιφέρειας του ήθελε κρίνει σκόπιμον εις 
καθωρισμένους χώρους συνεδριάσεως ή και αλλαχού και κασ οιανδή- 
ποτε ημέραν και ώραν, άνευ περιορισμών ή διατυπώσεων ως προς τι 
τον τόπον και τον χρόνον. Ελλείποντος. απόντος ή κωλυόμενου του 
γραμματέως. αναπληροΐ τούτον όργανον αγροφυλακής οριζόμενου υπό 
του αγρονόαου. -2.0 αγρονόμος δύναται να επιβάλλη πάσας τας δια 
τα αγροτικά αδικήματα προβλεπομένας εν τω παρόντι νόμω ποινάς. -
3. Αι υπό του αγρονόμου εκόιδόμεναι αποφάσεις υπόκεινται πάσαι εις 
έφεσιν ενώπιον του μονομελούς πλημμελειοδικείου. Μόνον η εμπροθέ- 
σμως και προσηχόντως ασκηθείσα έφεσις έχει ανασταλτικήν δυναμιν. 
αλλ ουχί και η προς άσκησιν της εφέσεως προθεσμία. — 4. Αι διατάξεις 
του άρθρου 117 της ποινικής δικονομίας εφαρμόζονται και ως προς την 
εν τω ακοοατηρίω διαρκούσης της συνεδριάσεως εξύβρισιν ή δυσφήμη- 
σιν του δικάζοντος αγρονόμου.

Τελική όσον αφορά τα αγροτικά αδικήματα 
διαταξις.

Άρθρο 132. Οι περί των πταισμάτων και της επί τούτων διαδικασίας 
ορισμοί του ποινικού νόμου και της ποινικής δικονομίας ισχυουσι και επί 
των αγροτικών αδικημάτων, και όταν έτι ταύτα δικάζωνται υπό των 
αγρονόμων, εφ* όσον δεν ωρίσθη άλλως εν τω παρόντι νόμω.

Διοικητικά! κυρώσεις.
Άρθρο 137. - 1. Εις το φύλλον ποιότητος εκάστου των αγρονόμων 

σημειούται καθ έκαστον έτος ο αριθμός των αδικημάτων του άρθρου 
133. ως και των άρθρων 98-100. ων ο δράστης δεν ανεκαλύφθη. τούτ’ 
αυτό δε εφαρμόζεται και δια τους αρχιφύλακας και τους αγροφύλακας 
προκειμένου περί των εν τη περιφερεία των πραττομένων υπ" αγνώστων 
αδικημάτων. - 2. Δεν λογίζεται ευδόκιμος η υπηρεσία αγρονόμου, αρ- 
χιφύλακος ή αγροφύλακος. ούτινος το φύλλον ποιότητος βαρύνει έλλει- 
ψις. και αναίτιος έτι. προσηκούσης επιδόσεως εις ό,τι αφορά την εξιχνία- 
σιν των υπ αγνώστων πραττομένων αδικημάτων του παρόντος νόμου, 
εισάγεται δε ούτος υποχρεωτικώς εις το οικείον υπηρεσιακόν συμβού
λων προς απόλυσιν λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας.

Εκτόπισις αγροζημιωτών.
Αρθρο 140. Εις τας περί εκτοπίσεως των επικινδύνων δια την δημο

σίαν ασφάλειαν διατάξεις υπάγονται και οι καθ’ υποτροπήν καταδικα- 
σθέντες επί αγροτικώ αδικήματ: και εν γένει επί κλοπή ή φθορά εις 
αγροτικά κτήματα.

3) Π.Δ. 197/1978 

Άρθοον 9.
(Άρθρον 10 Ν.Δ. 2189/1952. άρθρον 73 Ν.Δ. 4260/1962. άρθρον 

2 Ν. 215/1975 και άρθρον 1 Ν. 715/1977).
Κατάστημα - Προσωπικόν τοπικών ενώσεων.
1. Εκάστη τοπική ένωσις στεγάζεται εις το δημαρχιακόν κατάστημα 

της έδρας αυτής, εν ελλείψει δε επαρκούς χώρου εν αυτώ εις μισθούμενα 
δΓ αποφάσεως της διοικούσης επιτροπής αυτής ίδια γραφεία.

2. Η υπηρεσία εκάστης τοπικής ενώσεως διεξάγεται υφ' ενός ή 
πλειόνων υπαλλήλων του δήμου ένθα η έδρα ταύτης. οριζομένων δΓ 
αποφάσεως του δημάρχου και απασχολούμενων παραλλήλους προς τα 
εις τον δήμον κύρια καθήκοντα αυτών.

Επιτρέπεται η πρόσληψη με απόφαση της διοικούσας επιτροπής της 
τοπικής ένωσης δύο υπαλληΛων με απολυτήριο τουλάχιστο λυκείου ή 
εξατάξιου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου σχολείου με σχέση εργασίας ιδι
ωτικού δικαίου και μηνιαίες αποδοχές όχι ανώτερες του βασικού μισθού 
και των πάγιων επιδομάτων διοικητικού δημοτικού υπαλλήλου με 5ο 
βαθμό.

3. Ειδικώς δια τας Τοπικάς Ενώσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης επι
τρέπεται η Οι αποφάσεως της διοικούσης επιτροπής αυτών πρόσληψις 
μέχρι πέντε ιδιωτών εν συνόλω εχόντων τουλάχιστον απολυτήριον γυ
μνασίου (εξαταξίου) ή λυκείου νέου τύπου επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου.

4. Η διάταξις του άρθρου 13 παρ. 9 του Προεδρικού Διατάγματος 
] 9 < / } 9 < δ. ισχύει και δια τας τοπικάς ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, 
της αρμοδιότητος του 1 πουργού Εσωτερικών ασκούμενης υπό του νο
μάρχου.

5. Επίσης επιτρέπεται η πρόσληψη με απόφαση της διοικούσας επι
τροπής που εγκρίνεται από το νομάρχη του αναγκαίου επιστημονικού 
προσωπικού μ* σχέση εσ>·ασ1ας ιδιωτικού δικαίου. Οι αποδοχές του 
προσωπικού αυτού καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθε
τικού διατάγματος 1198/1972.

(Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 αντικαταστά- 
θηκε με το άρθρο 71 παρ. 1 του .V 1416/84. Με τη νέα διάταξη επι
τρέπεται η πρόσληψη χωρίς την προϋπόθεση αδυναμίας διεξαγωγής 
της υπηρεσίας της τοπικής ένωσης από δημοτικούς υπαλλήλους και ο: 
αποδοχές καθορίζονται όχι ανώτεσες του βασικού μισθού και των πά
γιων επιδομάτων διοικητικό δημοτικού υπαλλήλου με 5ο βαθμό, ενώ 
προηγούμενα ορίζετο μηνιαία αποζημίωση όχι ανώτερη του βασικού μι
σθού δημοτικού υπαλλήλου με 7ο βαθμό, χωρίς επιδόματα.

Οι παρ. 3 και -ί έχουν προστεθεί με το άρθρο 38 του Ν. 1080/80 και 
η παράγραφος 5 με το άρθρο 71 παρ. 2 του Ν. 1416/84).


