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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οι γνώμες για την καταγωγή του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

διίστανται, εξαιτίας του γεγονότος ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είχε την ίδια 

μορφή σε όλη τη διαδρομή του βίου της.

Ο Περ. Αργυρόπουλος1 υποστηρίζει ότι οι κοινότητες ήταν δημιούργημα 

της τουρκοκρατίας και βασίζει τη γνώμη του στο φορολογικό σύστημα που είχε 

αναπτυχθεί εκείνη την περίοδο και στις μεταξύ των κατακτητών και των Ελλήνων 

συνομολογηθείσες συνθήκες. Ο Ν. Μοσχοβάκης υποστηρίζει ότι οι κοινοτικοί 

θεσμοί δημιουργήθηκαν στα τελευταία χρόνια ζωής της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας και απορρίπτει κάθε άλλη προηγούμενη ζωή.2 Ο Κ. Γεραγάς3 και 

διάφοροι Γάλλοι συγγραφείς δέχονται ότι οι δήμοι και οι κοινότητες ήταν θεσμός 

ελληνορωμαϊκός και συγκεκριμένα ο ελληνικός δήμος είχε γεννηθεί πολύ πριν 

από το ρωμαϊκό. Τέλος ο Κων/νος Παπαρρηγόπουλος δέχεται ότι η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση έχει αδιάλειπτη ιστορική συνέχεια από τις πόλεις της αρχαίας 

Ελλάδας.4 Με την άποψη του Παπαρρηγόπουλου συντάχθηκε το μεγαλύτερο 

μέρος των ερευνητών.

Οι απαρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον ελληνικό χώρο βρίσκονται 

στους προϊστορικούς χρόνους, τότε που ο άνθρωπος άρχισε να αναπτύσσει τις 

πρώτες μορφές κοινωνικής οργάνωσης στον αγώνα του για την εξασφάλιση των 

βιοποριστικών μέσων και την αντιμετώπιση των επιδράσεων του φυσικού 

περιβάλλοντος.

1) Περ. Αργυρόπουλου, Δημοτική Διοίκηση εν Ελλάδι, 1843

2) Χρ. Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήνα 1977, σελ. 9

3) Κ. Γεραγά, Σελίδες από τη Διοικητική Ιστορία της Ελλάδος, Αθήνα 1948

4) Χρ. Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήνα 1977, σελ. 10
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Στην εξέλιξή της η Τοπική Αυτοδιοίκηση εμφανίζεται με διάφορες μορφές, 

όπως για παράδειγμα η πόλη-κράτος στους Αρχαϊκούς χρόνους, ο δήμος του 

Κλεισθένη, οι ενώσεις κοινοτήτων κατά τη Βυζαντινή περίοδο και την 

τουρκοκρατία, κ.α.

Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας εμφανίζεται στον ελλαδικό χώρο 

ένας ισχυρός τοπικισμός, τον οποίο ενίσχυε η αυτονομία των κοινοτήτων και 

επαρχιών που απέρρεε από το σύστημα της τοπικής διοίκησης που εφάρμοζε η 

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η επέκταση της επανάστασης είχε σαν συνέπεια να 

καταρρεύσει ο τοπικισμός σαν αίσθημα συλλογικό και σαν ιδεολογία, έτσι ώστε 

στη θέση του να δυναμώσει περισσότερο μια ενιαία πανελλήνια εθνική 

συνείδηση. Τελικά επιβλήθηκε η αρχή του εθνισμού που έγινε επικρατέστερη από 

την τοπική αντίληψη και ιδεολογία, καθώς είχε προβάλλει στο προσκήνιο της 

ιστορίας κατά τον 19ο αιώνα και γινόταν ισχυρότερη όλο και πιο πολύ.

Μέσα σ’ αυτή τη διαπάλη τοπικισμού - εθνισμού, περιφερειακής 

συγκρότησης και ενιαίας εθνικής κυβέρνησης και συνείδησης, η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση των κοινοτήτων και επαρχιών δεν μπορούσε να μείνει αμέτοχη και 

να μην δεχτεί τις επιδράσεις της. Οι νόμοι της ελληνικής πολιτείας κατά την 

επαναστατική περίοδο θεωρούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση σαν μια μονάδα της 

κεντρικής διοίκησης. Η πραγματική Τοπική Αυτοδιοίκηση γεννιέται την περίοδο 

διακυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια και αποτελεί το πρόπλασμα μιας άλλης 

έννοιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαφορετικής από εκείνης των χρόνων της 

τουρκοκρατίας, την οποία θα εγκολπωθεί τελικά ο πρώτος νόμος του 

ανεξάρτητου κράτους για την Τοπική Αυτοδιοίκηση το 1833 υπο τον Όθωνα.

Ακολουθεί περίοδος πολιτικών ζυμώσεων και ανακατατάξεων και μετά 

αρχίζει ο αγώνας της συνταγματικής κατοχύρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο 

«δήμος» του 1833 δίνει τη θέση του στους «δήμους και τις κοινότητες» του 1912. 

Συνεχείς αγώνες καταξίωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναδεικνύουν το
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μεγάλο της ρόλο ως βασικού μοχλού για τη λειτουργία της αληθινής 

δημοκρατίας. Η πλήρης δικαίωσή της συνειδητοποιείται σαν χρέος της πολιτείας 

αλλά και των πολιτών.

5



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΤΗΝ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Ο άνθρωπος, ζώντας στην αρχή νομαδικό βίο ανακάλυψε, ότι η μόνιμη 

εγκατάσταση παρείχε εγγυήσεις καλύτερης διαβίωσης και περισσότερης 

ασφάλειας έναντι των εχθρών του. Με την πάροδο του χρόνου αναπτύχθηκε 

μεταξύ των ανθρώπων κοινή αντίληψη για τις έννοιες του καλού και κακού, του 

δίκαιου και άδικου. Η συνειδητοποίηση της σημασίας αυτών των εννοιών υπήρξε 

και η αψορμή της εξέλιξης της πρώτης ανθρώπινης κοινότητας.

Οι πρώτες κοινωνικές ομάδες ζούσαν σε μόνιμους οικισμούς με 

συγκεκριμένη αρχιτεκτονική οργάνωση και με κεντρική εξουσία τον άρχοντα που 

ήταν υπεύθυνος για τη συμπεριφορά των κατοίκων και την παραγωγική 

διαδικασία. Όταν έπρεπε να λυθούν διαφορές που αφορούσαν τη γη και άλλα 

ζητήματα, οι άνθρωποι κατέφευγαν σε συμβούλια που αποτελούσαν κυρίως 

γέροντες. Στα συμβούλια αυτά οι αποφάσεις λαμβάνονταν έπειτα από 

συνεννόηση και γενικώς υπήρχε ένα συναίσθημα που καθιστούσε περιττό 

οποιοδήποτε κοινωνικό μηχανισμό για την άσκηση της εξουσίας.

Ακόμα στις πρώτες κοινωνίες ήταν αναπτυγμένο ένα σύστημα κοινοτικής 

ιδιοκτησίας που αντικαταστάθηκε αργότερα από ένα ευρύτερο σύστημα 

ανταλλαγών με γειτονικές κοινότητες.

Όλα τα παραπάνω συνέβαιναν στη λίθινη εποχή. Η διάδοχος εποχή του 

χαλκού, κατά την οποία αναπτύχθηκαν και οι πρώτοι μεγάλοι Ελληνικοί 

πολιτισμοί, δε βελτίωσε μόνο τις συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας των 

πρώτων κοινωνιών, αλλά δημιούργησε νέα διοικητικά πρότυπα, τις «πόλεις» και 

τις «πόλεις-κράτη». Στην πόλη τα κεντρικά όργανα ασκούσαν ολόκληρη την
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εξουσία, ενώ στην πόλη-κράτος η κεντρική εξουσία άφηνε περιθώρια ανάπτυξης 

έστω και περιορισμένης αποκεντρωμένης διοίκησης.

1) Το Μινωικό Κράτος

Την οργανωμένη διοίκηση των κοινοτήτων και των πρώτων πόλεων 

ασκούσαν οι τοπάρχες, οι οποίοι ασκούσαν έλεγχο και στην οικονομική ζωή της 

περιοχής τους. Αργότερα με την ακμή των μεγάλων πόλεων, η εξουσία του 

τοπάρχου πέρασε στα χέρια του Βασιλιά. Ο Μίνωας, ο ισχυρότερος βασιλιάς, 

έγινε κύριος της Κρήτης, αφού καθυπέταξε πς πόλεις-κράτη της νήσου. Ο 

Μίνωας ασκούσε συγκεντρωτικά την εξουσία. Υπο το σκήπτρο του Βασιλέως 

συγκεντρώθηκε η πολιτική, στρατιωτική, δικαστική και θρησκευτική εξουσία.

2) Το Μυκηναϊκό Κράτος

Το Μυκηναϊκό κράτος αποτελούσαν δέκα πόλεις-κράτη. σπουδαιότερες 

από τις οποίες ήταν οι Μυκήνες, η Τίρυνθα, η Πύλος και η Αθήνα. Σε κάθε πόλη- 

κράτος επικεφαλής ήταν ένας ηγεμόνας, ο βασιλιάς. Το σπουδαιότερο μετά το 

αξίωμα του βασιλιά ήταν του πολέμαρχου, ενώ στα κεντρικά όργανα διοίκησης 

περιλαμβάνονταν και οι «Τελεσταί». Όλοι αυτοί αποτελούσαν την ανώτερη 

υπαλληλική τάξη του κράτους και ασκούσαν την εκτελεστική εξουσία αυτού.

Στα μικρότερα κέντρα που ήταν εξαρτημένα από την κεντρική εξουσία 

υπήρχαν συμβούλια προκρίτων και τοπικοί άρχοντες δευτερεύουσας σημασίας, 

όπως οι κοινοτάρχες. Όπως φαίνεται λοιπόν ήταν αναπτυγμένη την εποχή εκείνη 

η τοπική αυτοδιοίκηση εκφραζόμενη μέσω μονομελών και συλλογικών οργάνων.

Η ύπαρξη ικανής τοπικής αυτοδιοίκησης ενισχύεται από το γεγονός, ότι η 

Μυκηναϊκή κοινότητα ήταν προικοδοτημένη και με ακίνητη περιουσία, ώστε αυτή 

να αποτελούσε και την πρώτη μορφή «δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας».
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Από τα σπουδαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα των Μυκηνών ήταν και οι 

«πινακίδες», από τη μελέτη των οποίων προέκυψαν πολλά χρήσιμα στοιχεία για 

την οργάνωση της τοπικής διοίκησης της Μυκηναϊκής εποχής. Οι «πινακίδες» 

κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες, σ’ αυτές που αναφέρονταν στις κονωνικές 

ανάγκες του κράτους και σε εκείνες που αναφέρονταν στην οργάνωση της 

τοπικής διοίκησης. Οι τελευταίες περιλάμβαναν ονομαστικούς καταλόγους 

ανδρών και γυναικών. Οι κατάλογοι αυτοί πείθουν σοβαρά, ότι στη λειτουργία της 

τοπικής διοίκησης των Μυκηνών είχαν τη σημασία των «μητρώων» των σημερινών 

δήμων και κοινοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Αρχαϊκά Χρόνια

1) Σπαρτιατικός Δήμος

Για τη διαμόρφωση του πολιτεύματος της Σπάρτης, ο Λυκούργος 

εισήγαγε τους εξής θεσμούς : τη Γερουσία, αποτελούμενη από 28 Σπαρτιάτες 

άνω των 60 ετών, οι οποίοι μαζί με τους δύο βασιλείς έγιναν ενιαίο σώμα. Την 

Απέλλα, δηλαδή τη γενική συνέλευση του Δήμου, αποτελούμενη από όλους τους 

Σπαρτιάτες άνω των 30 ετών και τους Εφόρους, που περιλήφθηκαν όμως στα 

πολιτειακά όργανα μόνο 130 έτη μετά το θάνατο του Λυκούργου.

Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, η σπουδαιότερη από τις καινοτομίες του 

Λυκούργου ήταν η σύσταση της Γερουσίας. Ο αριθμός 28 σχηματίζεται από τον 

πολλαπλασιασμό του αριθμού επτά με τον αριθμό τέσσερα. Ο αριθμός αυτός 

γίνεται 30 με την προσθήκη των δυο συμβασιλέων. Ο αριθμός τέσσερα δεν ήταν 

τυχαίος και υποδήλωνε τον αριθμό των Σπαρτιατικών κωμών κατά τη θέσπιση των
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νόμων του Λυκούργου. Η «κώμη» ή «ωβά» αποτελούσε επομένως την απώτατη 

διοικητική διαίρεση στην «πόλιν» της Σπάρτης.

Στην αρχαία Σπάρτη ο Δήμος δεν είχε τη σημασία της μιας τοπικής 

διοικητικής μονάδας. Μετασχηματίστηκε σε «πόλιν» που περιλάμβανε τη Σπάρτη 

και πολλές κώμες. Διαμορφώθηκαν πολιτειακοί θεσμοί που τον μετέβαλλαν σε 

πολιτικοποιημένη «πόλιν» με σημασία κράτους. Ο Δήμος, δηλαδή ήταν ένα 

πλήρως ανεξάρτητο και αυτοτελές κράτος.

Η «ωβά» ήταν η πρώτη κοινότητα της Αρχαίας Ελλάδας, δηλαδή η κώμη 

της Σπαρπατικής κοινωνίας του Λυκούργου. Η κώμη της αρχαίας Σπάρτης είχε 

καθορισμένη εδαφική περιφέρεια. Με τα δεδομένα αυτά, η κώμη της αρχαίας 

Σπάρτης αποτελούσε την απώτατη διοικητική διαίρεση του κράτους, δηλαδή του 

Δήμου της Σπάρτης. Άρα ο Δήμος της Σπάρτης έδωσε στην τοπική αυτοδιοίκηση 

θεσμούς και η «ωβά» αποτέλεσε την πρώτη λειτουργική μονάδα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης.

2) Ο Δήμος του Κλεισθένη

Ο Κλεισθένης ήταν ο πραγματικός θεμελιωτής της δημοκρατίας για δύο 

λόγους. Πρώτον, διότι η μορφή του πολιτεύματος που καθιέρωσε, βασιζόμενη 

στη λαϊκή κυριαρχία, αποτελούσε πραγματική δημοκρατία και δεύτερον η τοπική 

διοίκηση που καθιέρωσε, αποτελούσε το πρότυπο του σημερινού δήμου.

α)' Κατανομή των Δήμων

Ο Κλεισθένης διαίρεσε την Αττική κατά δήμους σε τριάντα μέρη, τα οποία 

κατένημε ανά 10 σε τρία γεωγραφικά διαμερίσματα, στο «Άστυ», στην «Παραλία» 

και στη «Μεσογαία», που ονομάστηκαν «τριττύες». Στη συνέχεια τρεις δήμοι, ένας 

από κάθε διαμέρισμα, σχημάτισαν μια φυλή, έτσι ώστε κάθε φυλή να βρισκόταν
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και στα τρία διαμερίσματα. Κάθε δήμος είχε δημότες της φυλής του και στα τρία 

διαμερίσματα.

β) Οργάνωση των Δήμων

Ανώτερος άρχοντας του δήμου ήταν ο Δήμαρχος, ο οποίος εκλεγόταν από 

τους δημότες κάθε χρόνο. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του έδινε όρκο, 

ενώ κατά τη λήξη της θητείας του λογοδοτούσε ενώπιον του άρχοντος 

«ευθύνου».

Ορισμένα από τα καθήκοντα του δημάρχου εκείνη την εποχή ήταν :

■ Προέδρευε της συνέλευσης της Αγοράς του Δήμου.

■ Εκτελούσε τα ψηφίσματα.

■ Τηρούσε μητρώο των δημοτών.

■ Διοικούσε την περιουσία του δήμου.

■ Ασκούσε την εποπτεία των έργων επισκευής και καθαριότητας των οδών.

• Κατένεμε τις έκτακτες εισφορές στους δημότες.

Ο Γάλλος B. Haussoullier στο έργο του «περί του δημοτικού βίου εν τη 

Αττική» λέει σχετικά με τα καθήκοντα του Δημάρχου : «Γα καθήκοντα του 

Δημάρχου ήταν ποίκιλλα και διάφορα. Ο δήμαρχος ήταν ο αντιπρόσωπος της 

ολομέλειας του Δήμου. Προέδρευε της εκκλησίας των δημοτών και αγρυπνούσε για 

την εκτέλεση των αποφάσεων αυτής. Αντιπρόσωπος του Δήμου υπεράσπιζε τα

συμφέροντα αυτού ενώπιον των δικαστηρίων..... ».5

Οι δημοτικές υπηρεσίες κατατάσσονταν ανάλογα με τα δημοτικά 

αξιώματα, που αναφέρονται στην «Αθηναίων Πολιτεία» του Αριστοτέλη. Αυτοί 

λοιπόν που ασκούσαν δημοτική υπηρεσία ήταν : 

α) οι «αστυνόμοι», που ασχολούνταν με την αστυνόμευση του δήμου.

5) Χρ. Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήνα 1977, σελ. 46
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β) οι «οδοποιοί», δηλαδή αυτοί που ασχολούνταν με την επισκευή των οδών, 

γ) οι «αγορανόμοι», δηλαδή αυτοί που ασχολούνταν με την παρακολούθηση της 

καλής λειτουργίας των αγορών.

δ) οι «λειτουργοί», δηλαδή αυτοί που ασχολούνταν με τη «χορηγία», τη 

«γυμνασιαρχία», την «αρχιθεωρία» και την «τριηραρχία».

ε) οι «σιτοφύλακες», δηλαδή αυτοί που ασχολούνταν με τη φύλαξη των 

σιταποθηκών.

Δημότες του δήμου ήταν οι εγγεγραμμένοι στο «ληξιαρχείο» του Δήμου. 

Αυτοί έπρεπε να είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είχαν 

γεννηθεί από γονείς γεννηθέντες στον ίδιο δήμο.

3) Ο Δήμος του Περικλή

Ο Περικλής δεν υπήρξε ένας άλλος νεότερος Κλεισθένης. Δεν καθιέρωσε 

δικό του σύστημα τοπικής διοίκησης ούτε μεταρρύθμισε τη σχετική νομοθεσία. 

Επί των ημερών του όμως κορυφώθηκε η λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης 

που καθιέρωσε ο Κλεισθένης.

Κάθε δήμος ήταν μια μικρογραφία της πόλης. Είχε το δήμαρχό του, 

αιρετό ή κληρωτό, που ήταν ο σύνδεσμος του δήμου με τους άλλους δήμους, την 

«τριττύ» της φυλής και κυρίως το «άστυ». Η συνέλευση των δημοτών συνεδρίαζε 

ύστερα από πρόσκληση του προέδρου στη δημόσια πλατεία της κώμης σε 

τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

καθορισμένα εκ των προτέρων.

Διαπιστώνεται επομένως ότι, ο δήμος αποτελούσε την κατώτερη 

διοικητική υποδιαίρεση, η «τριττύ» ήταν ενδιάμεση μονάδα διοίκησης όμοια με τη 

σημερινή διοίκηση του Νομαρχιακού διαμερίσματος, ενώ το «άστυ» ήταν 

πρωτεύουσα του κράτους των Αθηνών και της Αθηναϊκής συμμαχίας και η 

κεντρική διοίκηση στην οποία συμμετείχαν όλοι οι Αττικοί δήμοι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ B'

Η Ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο

1) Μορφές Δήμων και Κοινοτήτων 

α) Χριστιανικές κοινότητες

Περίεργη προσφορά στην Ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση αποτέλεσε ο 

τίτλος του «Ρωμαίου Πολίτη» που πρόσφερε ο Καρακάλας. Ο τίτλος αυτός 

υπήρξε ευεργετική προσφορά, διότι οδήγησε στην αφύπνιση έναν καταπτοημένο 

από την εξαθλίωση πληθυσμό και τον ανάγκασε να ασχοληθεί με τα κοινά, ενώ 

συνάμα έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη της Χριστιανικής κοινότητας, που είχε 

αρχίσει να γεννιέται.

Οι Χριστιανικές εκκλησίες, δεμένες αναπόσπαστα μεταξύ τους, 

διατηρούσαν σχέσεις πολιτικής οργάνωσης. Ο πολιπκός αυτός οργανισμός του 

Χριστιανισμού ήταν σπουδαίο γεγονός για την ιστορία του Ελληνικού έθνους.

Η εκκλησία των Χριστιανών δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η εκκλησία των 

αρχαίων ελληνικών δήμων, το συνέδριο των πρεσβυτέρων ήταν η βουλή, ενώ οι 

επίσκοποι ήταν οι άρχοντες των νέων αυτών δήμων. Κατά την άφιξη του 

Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο το 54 μ.Χ. ιδρύθηκε η πρώτη ελληνική 

χριστιανική κοινότητα στις Κεχριές στο Σαρωνικό κόλπο.

Είναι γεγονός, ότι η εκκλησία κατά την περίοδο αυτή έδωσε στην 

ανθρωπότητα την ποθούμενη κοινωνική ισορροπία και αρμονία. Δημιούργησε 

ακόμα μια σφύζουσα τάξη, που με την άψογη εθνοφελή και κοινωνική της δράση, 

παρείχε τα αναγκαία πρότυπα για τη σύσταση των επι τουρκοκρατίας κοινοτήτων.

β) Κομητείες

Κατά την περίοδο αυτή εμφανίστηκαν και οι κομητείες. Οι κομητείες 

αποτελούσαν μορφές κοινοτισμού. Είχαν κτήματα σε πολλά σημεία της χώρας, τα
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οποία καλλιεργούσαν εξαρτώμενοι γεωργοί. Η διοίκηση αυτών ανήκε στους 

μεγαλογαιοκτήμονες μέσω της ίδρυσης σε κάθε χωριό τοπαρχείων. Τα τοπαρχεία 

αυτά θεωρούνταν κοινοτικοί πυρήνες με δικαιοδοσίες εκτεινόμενες και στον 

επιχειρηματικό τομέα. Η διοίκηση των τοπαρχείων γινόταν από αιρετούς 

άρχοντες.

Υ) Δήμοι

Ο δήμος κατά τη Ρωμαιοκρατία παρέμεινε στη ζωή μόνο ως ανάμνηση 

στους θεσμούς και τα αξιώματα, που κληροδότησαν ο Κλεισθένης και ο 

Περικλής. Οι ελληνικοί δήμοι έχασαν την πολιτική σημασία τους, 

εξακολουθούσαν να υπάρχουν όμως ως τοπικοί οργανισμοί.

Υπήρχε διάκριση των καθηκόντων των ελληνικών δημοτικών αρχών επί 

Ρωμαιοκρατίας. Τα καθήκοντα αυτά ήταν διττής φύσεως. Τα αναφερόμενα στα 

τοπικά συμφέροντα και τα αναφερόμενα στην κρατική διοίκηση.

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονταν η οικονομική διαχείριση και η 

διαχείριση των δημοτικών κτημάτων. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονταν η 

βεβαίωση και είσπραξη των δημόσιων φόρων, η εκτέλεση των δικαστικών 

αποφάσεων και η άσκηση αστυνομικών καθηκόντων, καθώς και η εκμετάλλευση 

των ξενώνων που φιλοξενούσαν τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Βυζαντινή Περίοδος

1) Οι Δήμοι

Το δημοτικό σύστημα της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν σύστημα 

καθιερωμένο από κάποιο διάταγμα ή κυβερνητική απόφαση, αλλά ήταν 

δημιούργημα του λαού, η έκφραση του λαϊκού στοιχείου του βυζαντινού κόσμου.

13



Ένας νέος αυτοκράτορας παρουσιάζονταν μετά τη στέψη του στον 

ιππόδρομο, στο αυτοκρατορικό θεωρείο, προκειμένου να δεχθεί τον πρώτο 

χαιρετισμό του πλήθους, Το κύρος της γνώμης των δημοτών είχε αποκτήσει 

ιδιαίτερη σημασία. Αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά από το διάλογο μεταξύ του 

αυτοκράτορα Ιουστινιανού και των δημοτών μετά τη στάση του Νίκα, όπου 

προκύπτει, ότι οι αυτοκράτορες υπέκυπταν στη συνήθεια της λογοδοσίας 

ενώπιον των δημοτών.

Οι δήμοι δεν αντιπροσώπευαν μόνο πολιτικές και θρησκευτικές τάσεις, 

αλλά και ταξικά συμφέροντα. Τα καθήκοντα των δήμων ήταν πάμπολλα και 

ποίκιλλα. Για παράδειγμα ασκούσαν καθήκοντα πολιτοφυλακής, ενώ 

ανελάμβαναν και τη διεξαγωγή μεγάλων δημόσιων έργων, όπως την ανέγερση 

του Θεοδοσιανού τείχους.

Οι γνωστότεροι και ισχυρότεροι δήμοι της εποχής ήταν των Κυανών και 

των Πρασίνων. Κάθε δήμος είχε δικό του δήμαρχο και δημότες, όσους ήταν 

γραμμένοι σε καταλόγους που υπήρχαν καταπθεμένοι στο Επαρχείο της 

Κωνστανπνούπολης. Με βάση τους καταλόγους αυτούς οι δημότες των Κυανών 

ήταν 1500 και των Πρασίνων 900. Βέβαια αυτοί που συμπαθούσαν τους δυο 

δήμους ήταν πολύ περισσότεροι, χωρίς όμως να ήταν γραμμένοι στους 

καταλόγους των δήμων. Οι δήμαρχοι εκλέγονταν από τους δημότες, αφού 

παρουσίαζαν σ’ αυτούς το πρόγραμμα τους.

Δήμοι δεν υπήρχαν μόνο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά κάθε μεγάλη πόλη 

είχε τους δικούς της δήμους, οι οποίοι συνδέονταν με τους δήμους των άλλων 

πόλεων με βάση το κοινό συμφέρον.

2) Οι κοινότητες

Οι κοινότητες της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ποίκιλλαν ανάλογα με το 

είδος της γαιοκτησίας που επικρατούσε σ’ αυτές. Οι κοινότητες ήταν
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μεταγενέστερες των μητροκωμιών και όφειλαν πς διάφορες μορφές τους στις 

γαιοκτητικές παραλλαγές των τελευταίων χρόνων της Βυζαντινής περιόδου. 

Ήταν δημιούργημα απολύτως βυζαντινό.

Οι κοινοτικοί άρχοντες εμφανίζονταν με διάφορα ονόματα και επομένως η 

κατάταξη των κοινοτήτων γινόταν με βάση αυτά τα ονόματα. Οι κοινότητες τότε 

ήταν :

α) Πρωτεύον και Πατέρες. Υπήρχαν δύο όργανα διοίκησης στην κοινότητα. Ένα 

μονομελές, το Πρωτεύον, που είχε την εκτελεστική αρχή και ένα συλλογικό, οι 

Πατέρες, που είχαν αποφασιστικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα 

αρμοδιότητες.

β) Δυνατοί και Πένητες. Λόγω της αύξησης της γαιοκτησίας αναπτύχθηκαν 

κοινότητες, διοικούμενες από τους «Δυνατούς». Οι κοινότητες αυτές είχαν σαν 

βάση τη μεγάλη γαιοκτησία και δημιουργήθηκαν με την εισαγωγή του θεσμού 

των Θεμάτων. Στον αντίποδα υπήρχαν οι οργανωμένες κοινότητες των 

μικροϊδιοκτητών, δηλαδή των «Πενήτων».

γ) Ακρίτες. Ιδιόμορφη κατάσταση αυτοδιοίκησης αποτελούσαν οι διοικούμενες 

από τους «Ακρίτες» περιοχές, που δημιουργήθηκαν από την εξέλιξη της 

θεματικής διοίκησης του 9ου αιώνα. Οι ακρίτες ήταν οι υπερασπιστές των 

ακραίων συνόρων της αυτοκρατορίας και προοδευτικά απέκτησαν σημαντική 

αυτονομία, εξαιτίας της αυτοκρατορικής παραχώρησης μεγάλων γεωργικών 

κλήρων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Τουρκοκρατία

Η ελληνική παρουσία στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν απόλυτη. 

Η τουρκική ανικανότητα και η ελληνική παράδοση συνετέλεσαν, ώστε η ελληνική 

κοινότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας 

και μετέπειτα κατά την Επανάσταση και την οργάνωση του ελεύθερου Κράτους.

1) Οργάνωση των κοινοτήτων

Η οργάνωση των ελληνικών κοινοτήτων επί τουρκοκρατίας ποίκιλλε 

ανάλογα προς τις τοπικές και χρονικές συνθήκες, αλλά και τις διαθέσεις των κατά 

τόπους Τούρκων διοικητών, οι οποίοι δεν ασκούσαν ομοιόμορφα την τουρκική 

διοίκηση.

Κάθε πόλη, κώμη ή χωριό εξέλεγε από έναν μέχρι 12 άρχοντες. Το 

εκλογικό σώμα καλούνταν σε συνέλευση για να εκλέξει το νέο άρχοντα. Η θητεία 

των αρχόντων διαρκούσε ένα χρόνο ή εξι μήνες. Κριτήρια εκλογής των αρχόντων 

ήταν η ικανότητα, η τιμιότητα, η φρόνηση, η ηλικία, η κοινωνική προέλευση και ο 

πλούτος.

Οι απερχόμενοι κοινοτικοί άρχοντες λογοδοτούσαν ενώπιον συνέλευσης, 

αποτελούμενης από τους νέους άρχοντες και τους προκρίτους ή προεστούς του 

χωριού. Οι κοινοτικοί άρχοντες όλων σχεδόν των βαθμιδών λάμβαναν μισθό.

Καθήκοντα των κοινοτικών αρχόντων ήταν : η εκτίμηση της φορολογικής 

δύναμης των κατοίκων, ο διορισμός γραμματικού, αγγελιοφόρου, αγροφυλάκων, 

υδρονομέων, εκκλησιαστικών επιτρόπων και δασκάλου, καθώς επίσης και η 

είσπραξη «δοσιμάτων» προς αντιμετώπιση δαπανών μισθοδοσίας των αρχόντων, 

γραμματικού, αγγελιοφόρου και επισκευής οδών και γεφυρών.
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A' ΜΕΡΟΣ

Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

/  Α" ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ê  ✓  Β ' ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

✓  Γ' ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ



A' ΜΕΡΟΣ

Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Η Α' Εθνοσυνέλευση

Ο Δημήτριος Υψηλάντης, με συμφωνία των προκρίτων, συνέταξε και 

απέστειλε την 9η Οκτωβρίου 1821 προκήρυξη «προς συγκρότησιν εθνικού 

συστήματος». Κατά την προκήρυξη αυτή, οι αντιπρόσωποι των χωριών, 

συνερχόμενοι στις πρωτεύουσες των επαρχιών, θα εξέλεγαν έξι εφόρους από 

κάθε επαρχία, οι οποίοι θα αναδείκνυαν μεταξύ τους τον «παραστάτην» της 

επαρχίας για την Εθνική Συνέλευση. Η προκήρυξη όμως αυτή δεν εφαρμόστηκε.

Οι πληρεξούσιοι της Δυτικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας ορίστηκαν 

από τους Μαυροκορδάτο και Νέγρη σε συνεννόηση με τους φίλους τους, οι δε 

«παραστάτες» της Πελοποννήσου από την Πελοποννησιακή Γερουσία.

Ήταν φανερό, ότι ο τρόπος υπόδειξης των πληρεξουσίων προδίκαζε τη 

συγκρότηση της Εθνικής Συνέλευσης ως ολιγαρχικής. Αλλά δεν ήταν μόνο ο 

τρόπος της εκλογής των «παραστατών» που καθιστούσε ασφαλή τη θέση των 

ολιγαρχικών. Ήταν και η αριθμητική εκπροσώπηση των διαμερισμάτων της 

χώρας.

Όπως παρατηρεί και Ο Σπυρίδων Τρίκούπης, «Εν ω όλη η Πελοπόννησος έστειλεν 

20 αντιπροσώπους, η Ανατολική Ελλάς έστειλεν αυτή μόνη 26, και μόνον το τρίτον σχεδόν αυτών η 

Δυτική».6

6) Σττ. Τρικούττη, Ιστορία της Ελληνικής Ετταναστάσεως, 1860, τόμος Β’ σελ. 130
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Αφού λοιπόν τα σχέδια του Μαυροκορδάτου είχαν αριστοτεχνικά 

εκτελεστεί και οι σκοποί του είχαν πραγματοποιηθεί, άρχισε στις 20 Δεκεμβρίου 

1821 στην Επίδαυρο η πρώτη Εθνική Συνέλευση. Εξήντα αντιπρόσωποι 

αποφάσιζαν για το πρώτο πολίτευμα της Ελλάδος, που η σημασία του ήταν 

τεράστια, διότι δημιουργούσε τις βάσεις για ενιαία διοίκηση και περιόριζε τις 

αντιθέσεις και φιλοδοξίες προσώπων και περιοχών.

Την πρώτη ημέρα ψηφίστηκε ο Κανονισμός των Εργασιών της 

Συνέλευσης, από είκοσι (20) άρθρα, που καθόριζε τον τρόπο λειτουργίας της. 

Πρόεδρος της Συνέλευσης εξελέγη ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και 

πρόσκαιροι γραμματείς οι Δημήτριος Τομαρόπουλος και Γεώργιος Σταυρίδης.

1) Προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδος

Την 1η Ιανουάριου 1822 ψηφίστηκε από την πρώτη Εθνική Συνέλευση το 

πρώτο Σύνταγμα του επαναστατημένου έθνους, που οι διατάξεις του ήταν μια 

προσπάθεια συγκερασμού των τοπικιστικών τάσεων αφ’ενός και αφ’ετέρου των 

ιδεωδών για ένα σύγχρονο εθνικό κράτος. Είχε τον τίτλο «Προσωρινό πολίτευμα 

της Ελλάδος» και στο κείμενο του προτάσσεται η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.7

Η επιτροπή που ανέλαβε τη σύνταξη του προσωρινού πολιτεύματος 

συνεργάστηκε με τον Ιταλό φιλλέληνα Βικέντιο Γκαλίνα. Συγκεκριμένα ο Γκαλίνα 

υπέβαλλε στην επιτροπή ελαφρώς παραλλαγμένο το Βελγικό σύνταγμα, το οποίο 

τελικώς και εγκρίθηκε με λίγες μεταβολές.

Στο Σύνταγμα της Επιδαύρου διατυπωνόταν η αρχή της διάκρισης των 

εξουσιών, ενώ παράλληλα καθιερωνόταν και μια αλληλεξάρτηση των εξουσιών 

αυτών.

7) Θ. Θεοδώρου, Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση, 1996, τόμος Α’ σελ. 250
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Το Σύνταγμα απηχούσε όλες πς μετριοπαθείς φιλελεύθερες οργανωτικές 

και πολιτικές ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης8, ενώ ο Πιπινέλης παρομοιάζει την 

ενέργεια του Γκαλίνα σαν «μεταφύτευση όλων των απόλυτων θεωριών της Γαλλικής 

Επανάστασης».9 Ως εμποπσμένο με τις αρχές τις Γαλλικής Επανάστασης θεωρούν 

το Σύνταγμα της Επιδαύρου ο Ν. Σαρίπολος, ο Ηλ. Κυριακόπουλος και ο Χρ. 

Σγουρίτσας. Ο τελευταίος, χαρακτηριστικά, λέει : «Κατά το Πολίτευμα τούτο, συνταχθέν 

κατ' απομίμησιν των γαλλικών επαναστατικών Συνταγμάτων των ετών 1793 και 1795 π οργάνωσις 

του Κράτους εστπρίζετο επί της αρχής της διακρίσεως των εξουσιών».10

2) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στα πλαίσια του Συντάγματος της Επιδαύρου

Στο Προσωρινό Πολίτευμα δεν αναφέροταν τίποτα περί της οργάνωσης 

των επαρχιών και ειδικότερα περί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ψηφίστηκε όμως 

από το Βουλευτικό σώμα και κυρώθηκε από το Εκτελεστικό στις 30 Απριλίου 1822 

σχετικός νόμος (νόμος 12) «Περί οργανισμού των ελληνικών επαρχιών», ο οποίος 

περιλάμβανε ουσιώδεις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με το νόμο αυτό, η ελληνική επικράτεια διαιρέθηκε σε επαρχίες 

και αυτές σε αντεπαρχίες, οι οποίες περιλάμβαναν πς κοινότητες. Σύμφωνα με 

πς παράγραφο ΙΘ’ αυτού του νόμου, σε κάθε μια κοινότητα εκλέγονταν τρεις 

δημογέροντες μεταξύ των «χρησιμοτέρων και φρονιμοτέρων κατοίκων της 

κοινότητας». Από τους τρεις αυτούς δημογέροντες η κραπκή διοίκηση όριζε έναν 

ως πρόεδρο, ο οποίος υπαγόταν στον αντέπαρχο (παρ. Ε’). Ο πρόεδρος των 

δημογερόντων είχε την επιστασία των αστυνομικών υποθέσεων της κοινότητας, 

έδινε αναφορά στον υποφρονπστή της αστυνομίας, ο οποίος του έδινε και πς 

σχεπκές οδηγίες (παρ. Κ’).

8) , 10) Χρ. Σγουρίτσας, Συνταγματικό Δίκαιο, 1962 σελ. 122
9) Χρ. Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήνα 1977, σελ. 259
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Τέλος σε κάθε κοινότητα υπήρχαν και άλλοι κρατικοί υπάλληλοι, όπως 

ένας επιστάτης της οικονομίας, που υπάγονταν στον υποφρονπστή της 

αντεπαρχίας, ένας ειρηνοδίκης, ένας συμβολαιογράφος και ένας υπολιμενάρχης, 

αν η κοινότητα ήταν παραθαλάσσια και που υπάγονταν στο λινενάρχη της 

αντεπαρχίας (παρ. ΚΒ’-ΚΔ’ και ΚΗ’).

Η κοινότητες με τον τρόπο αυτό αποτελούσαν ιδιαίτερο νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου. Νομικό πρόσωπο επειδή συγκροτούνταν από το νόμο και 

δημοσίου δικαίου επειδή ο νόμος τους ανέθετε δημόσια εξουσία. Το ότι ο 

πρόεδρος των δημογερόντων διοριζόταν από τη διοίκηση και υπαγόταν στον 

αντέπαρχο, φανέρωνε την έντονη προσπάθεια και θέληση της κεντρικής 

διοίκησης να υπαγάγει τη διοίκηση των κοινοτήτων κάτω από την εποπτεία της 

και αυτό φαίνεται καθαρά στη διάταξη της παραγράφου ΚΑ’ όπου ο πρόεδρος 

των δημογερόντων «φέρει το πρόσωπον της Διοικήσεως εις τας Κοινότητας».

Στο νόμο αυτό δεν οριζόταν επιπλέον ο τρόπος και η διαδικασία εκλογής 

των δημογερόντων, ούτε ποιοι είχαν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. 

Σαν μοναδικά προσόντα για εκείνους που θα εκλέγονταν απαιτούσε ο νόμος να 

είναι «μεταξύ των χρησιμοτέρων και φρονιμοτέρων κατοίκων της κοινότητας». 

Αντίθετα, ο νόμος επεφύλαξε στην κρατική διοίκηση το δικαίωμα να διορίζει 

εκείνη έναν από αυτούς στη θέση του προέδρου, αντί να εκλέγεται άμεσα από 

τους ίδιους τους εκλογείς του, είτε από το σώμα των τριών δημογερόντων.

Τέλος ο πρόεδρος των δημογερόντων είχε διπλή ιδιότητα. Ήταν αφ’ενός ο 

επικεφαλής της κοινότητας και αφ’ετέρου κρατικός λειτουργός. Με αυτή την 

τελευταία ιδιότητα υπαγόταν στον αντέπαρχο. Πάντως ο νόμος ενώ αναφέρει 

ευθέως τα καθήκοντα της κοινότητας και του προέδρου των δημογερόντων που 

έχουν το χαρακτήρα κρατικών υποθέσεων, δεν κάνει λόγο για τα καθήκοντα των 

δημογερόντων και του προέδρου σχετικά με την ίδια την κοινότητα.
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3) Σχόλια και κρίσεις διαφόρων μελετητών

Ο Μΐχ. Στασίνόπουλος λέει οχετίκά ; «Η εν Επιδαύρω Α' Εθνική Συνέλευσις ώρισε 

τον αριθμόν τον υφ' εκάστης κοινότητος εκλεκτέων δημογερόντων, χωρίς να μεριμνήση 

λεπτομερέστερον περί της οργανώσεως της εκλογής, διότι κύριον μέλημα αυτής ήτο τότε η 

οργάνωσις της εθνικής ενότητας και όχι της τοπικής αυτοδιοικήσεως».11 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Η Β' Εθνοσυνέλευση

Η Προσωρινή Διοίκηση που προήλθε από την Α’ Εθνοσυνέλευση δεν 

κατάφερε να ανταποκριθεί στα καθηκοντά της, με συνέπεια να επικρατήσει χάος 

και διχόνοια μεταξύ των Ελλήνων. Όπως παρατηρεί και ο Φ. Φωτάκος «η δε

διοίκησις του 1822 και αι Γερουσίαι των τμημάτων δυστυχώς ευρέθησαν άπειροι να διοικήσουν τους 

Ελληνες και έφεραν την διχόνοιαν».

Τελικά, μέσα σε αυτό το κλίμα, συνήλθε στο Άστρος την 29η Μαρτίου 

1823 η Β’ Εθνική Συνέλευση που διήρκεσε μέχρι τις 18 Απριλίου 1823. 

Κεκλεισμένων των θυρών εξελέγει πρόεδρος της Συνέλευσης ο Π. 

Μαυρομιχάλης, αντιπρόεδρος ο επίσκοπος Βρεσθένης Θεοδώρητος και 

αρχιγραμματέας ο Θ. Νέγρης.13

11) Μιχ. Στασινόπουλου, Μάθηματα Διοικητικού Δικαίου, 1957 σελ. 164

12) Φ. Φωτάκου, Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, 1899, τ. Α’ σελ. 462

13) Σπ. Τρικούπη, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, 1860, τόμος Γ  σελ. 34



1) «Οργανισμός των ελληνικών επαρχιών»

Η Συνέλευση του Άστρους προέβη σε συμπλήρωση και τροποποίηση του 

Συντάγματος της Επίδαυρου και αντίθετα με την πρώτη, ασχολήθηκε η ίδια με 

την επαρχιακή οργάνωση του νέου κράτους.

Με το Ε’ Ψήφισμα της 30ης Μαρτίου 1823 κατάργησε τους τοπικούς 

περιφερειακούς οργανισμούς και στη συνέχεια ψήφισε στις 16 Απριλίου 1823 νέο 

νόμο για τις επαρχίες (διατηρώντας τον αριθμό 12) που είχε τον τίτλο 

«Οργάνωσις των ελληνικών επαρχιών».

2) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στα πλαίσια του Συντάγματος του Αστρους

Με το νόμο αυτό η ελληνική επικράτεια διαιρέθηκε σε επαρχίες και αυτές 

σε χωριά, κωμοπόλεις και την πρωτεύουσα της επαρχίας (παρ. Α’ και Β’). 

Σύμφωνα με την παράγραφο Δ’, κάθε χωριό είχε τόσους δημογέροντες 

αναλόγως με τον αριθμό των οικογενειών. Δηλαδή μέχρι 100 οικογένειες ένα 

δημογέροντα, μέχρι 200 οικογένειες δύο δημογέροντες, μέχρι 300 οικογένειες 

τρεις δημογέροντες και μέχρι 400 οικογένειες τέσσερις δημογέροντες. Όσα 

χωριά είχαν περισσότερες από 400 οικογένειες δεν μπορούσαν να εκλέξουν 

παραπάνω από τέσσερις δημογέροντες.

Τα καθήκοντα των δημογερόντων περιγράφονταν στο ειδικό κεφάλαιο του 

νόμου «Περί Δημογερόντων» και στις παραγράφους ΚΘ’-ΛΣΤ’. Με τη διάταξη της 

παραγράφου ΚΘ’ καθοριζόταν ο τρόπος εκλογής των δημογερόντων. 

Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι κάθε χωριού συγκεντρώνονταν για να εκλέξουν ένα 

δημογέροντα με βάση την αρχή της πλειοψηφίας. Απαιτούμενος αριθμός για την 

εγκυρότητα της εκλογής ήταν τα 2/3. Μετά την εκλογή τους οι δημογέροντες 

λάμβαναν αποδεικτικό έγγραφο της νόμιμης εκλογής τους.

Οι δημογέροντες όφειλαν επίσης να εκτελούν τις διαταγές που λάμβαναν 

από τον έπαρχο. Κρατούσαν ακριβή λογαριασμό για τα χρήματα που έπαιρναν
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και έδιναν, καθώς επίσης ήταν υποχρεωμένοι να αποδίδουν λογαριασμό στους 

επιστάτες της οικονομίας. Τέλος, ο ίδιος νόμος προέβλεπε και την έκπτωση των 

δημογερόντων από το λειτούργημά τους. Συγκεκριμένα, όπως μας αναφέρει η 

παράγραφος ΛΣΤ’, αν ένας από τους δημογέροντες κατηγορούνταν για 

παράβαση των καθηκόντων του και η παράβαση αυτή γινόταν δεκτή από κοινού 

από τον έπαρχο και τον επιστάτη, τότε ο δημογέροντας εξέπιπτε των καθηκόντων 

του και τη θέση κατελάμβανε άλλος, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου ΚΘ’.

Όπως βλέπουμε, οι διατάξεις του νέου νόμου επιφέρουν ορισμένες 

μεταβολές πάνω σπς ρυθμίσεις του προηγούμενου. Συγκεκριμένα, γίνεται 

κατάργηση του όρου «κοινότητα» και στη θέση αυτού εισάγονται οι όροι «χωριά» 

και «κωμοπόλεις». Ακόμα γίνεται κατάργηση του σταθερού αριθμού των τριών 

δημογερόντων σε κάθε κοινότητα και το σημανπκότερο, ορίζεται ο τρόπος 

εκλογής των δημογερόντων. Ταυτόχρονα ο νέος νόμος κατέστησε όλους τους 

δημογέροντες κρατικούς λειτουργούς, ενώ δεν προέβλεπε θέση προέδρου 

δημογερόντων.

3) Σχόλια και κρίσεις διαφόρων μελετητών

Ο νέος «Οργανισμός των ελληνικών επαρχιών» δεν ήταν μικρό βήμα στην 

εξέλιξη προς την πραγματική τοπική αυτοδιοίκηση. Επήλθε ουσιώδης ενίσχυση 

του ρόλου των οργάνων διοίκησης της κοινότητας. Τα όργανα αυτά, δηλαδή, οι 

δημογέροντες, περιεβλήθηκαν με περισσότερες εγγυήσεις. Ο Γ. Παπαχατζής 

θεωρεί τους δημογέροντες «ως απλά εκτελεστικά όργανα των διαταγών των επάρχων».14 Ol 

Μιχ. Στασινόπουλος και Μιχ. Δένδιας θεωρούν τους δημογέροντες σαν όργανα 

της κεντρικής διοικήσης.15

14) Γ. Παπαχατζή, Σύστημα του έν Ελλάδι ισχύοντος Διοικητικού Δικαίου, 1952, σελ. 206
15) Χρ. Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήνα 1977, σελ. 282
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Τέλος όπως μας λέει ο Ν. Μοσχοβάκης και επαναλαμβάνει ο Τιμ. Φιλήμων

«Ο ι δημογέροντες ούτοι διεχειρίζοντο την κοινοτικήν περιουσίαν, όπου ταύτη υπήρχε, συνέτασσον τον 

προϋπολογισμόν της κοινότητος, εισέπραττον τους φόρους.,.συνωμολογούν δάνεια εν ονόματι της 

κοινότητος και εις θεραπείαν των αναγκών αυτής, εδέχοντο τας εις την κοινότητα γενομένας δωρεάς 

είχαν δε και αστικήν δικαιοδοσίαν».16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Η Γ  Εθνοσυνέλευση

Η Γ  Εθνική Συνέλευση συνήλθε στην Τροιζήνα στις 19 Μαρτίου 1827 και 

οι εργασίες της διήρκεσαν μέχρι τις 5 Μαϊου 1827. Κύριο έργο της Συνέλευσης 

ήταν :

• Το ΣΤ’ Ψήφισμα της 3ης Απριλίου 1827 με το οποίο οριζόταν ο Ιωάννης 

Καποδίστριας ως Κυβερνήτης της Ελλάδας για επτά χρόνια.

• Το ΙΕ’ Ψήφισμα της 1ης Μαϊου 1827 με το οποίο αναθεωρούνταν για δεύτερη 

φορά το «Προσωρινό Πολίτευμα» και το νέο κείμενο έπαιρνε το όνομα 

«Πολιπκό Σύνταγμα της Ελλάδος».

1) Η εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδας 17

Από το 1824 είχαν γίνει ενέργειες για να προσκληθεί στην Ελλάδα ο 

Ιωάννης Καποδίστριας. Εισηγητής της ιδέας αυτής, να αναδειχθεί επικεφαλής 

του ελληνικού κράτους μετά τη δυσμενή τροπή του Αγώνα, φέρεται ο Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης, με τη σύμφωνη γνώμη του Γεωργίου Καραϊσκάκη.

16) Χρ. Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήνα 1977. σελ 283
17) Εκδοτική Αθηνών, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΒ’ σελ. 439
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Ο Γέρος του Μόριά οδηγήθηκε στη σκέψη αυτή για να πετύχει τη διακοπή 

της φθοράς και της αλληλομαχίας. Πολλοί όμως τότε φοβήθηκαν μήπως η 

ανάθεση της αρχηγίας του κράτους στον Ιωάννη Καποδίστρια τους εκμηδενίσει 

πολιτικά. Παρόλα αυτά ο Κολοκοτρώνης είχε αρχίσει από το φθινόπωρο του 1826 

συστηματική και έντονη εκστρατεία διαφώτισης και επηρεασμού, που 

κορυφώθηκε με τη σύγκληση της Συνέλευσης.

Στη Συνέλευση διαβάστηκε μακροσκελή αναφορά του Θεόδωρου 

Κολοκοτρώνη, γραμμένη στις 16 Μαρτίου 1827, στην οποία πρόβαλε τον 

Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδος, τον Κόχραν ως αρχιναύαρχο και τον Ρ. 

Τσώρτς ως αρχιστράτηγο. Ακολούθησε η έκδοση του ΣΤ’ Ψηφίσματος της 3ης 

Απριλίου 1827 για την εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της 

Ελλάδος με επταετή θητεία και με εντολή να κυβερνήσει τηρώντας τους νόμους.

Μετά από πολλές συζητήσεις υπογράφτηκε η πρόσκληση της Συνέλευσης 

προς αυτόν (6 Απριλίου 1827), με την οποία απέδιδαν τα ως τότε ατυχήματα του 

Αγώνα στο πολυμελές του Εκτελεστικού σώματος. Η πρόσκληση αυτή 

διατυπώθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να δικαιολογηθεί η εκλογή του ως αναγκαίος 

λόγος και επιδόθηκε στον Βιάρο Καποδίστρια για να προωθηθεί στον Κυβερνήτη.

Ο Καποδίστριας έστειλε στις 14 Αυγούστου 1827 από το Λονδίνο, όπου 

βρισκόταν, ευχαριστήρια απάντηση προς τον πρόεδρο της Συνέλευσης, η οποία 

όμως είχε διαλυθεί και έτσι η απάντηση επιδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, 

που την ανακοίνωσε στο Σώμα στα μέσα Οκτωβρίου. Στις 6 Ιανουάριου 1828 ο 

Καποδίστριας αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο.

2) Το «Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδας»

Το «Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδας» ψηφίστηκε από τη Συνέλευση και 

εγκρίθηκε στο σύνολό του την 1η Μαϊου 1827. Θεωρείται ως το πιο άρτιο,
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φιλελεύθερο και δημοκρατικότερο Σύνταγμα των τελευταίων χρόνων της 

Επανάστασης.

Το Σύνταγμα της Τροιζήνας εισάγει κατά τρόπο σαφή και κατηγορηματικό 

τη διάκριση των εξουσιών σε εκτελεστική, δικαστική και νομοθετική. Αναθέτει την 

εκτελεστική λειτουργία σε ένα πρόσωπο, τον Κυβερνήτη, αντί για τα πενταμελή 

εκτελεστικά σώματα των δυο προηγούμενων Συνταγμάτων.

Επίσης το Σύνταγμα διεφύλασσε την προσωπική ελευθερία, τη ζωή, την 

τιμή, την περιουσία όλων, εγγυόταν την ελευθερία του τύπου, απαγόρευε την 

κρατική αυθαιρεσία, τα βασανιστήρια και τη δουλεμπορία, καθώς και κάθε είδους 

φυλετικές διακρίσεις. Έθετε την αρχή, ότι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στο 

νόμο, ότι ήταν δεκτοί σε όλα τα δημόσια αξιώματα και ότι η κατανομή των φόρων 

έπρεπε να είναι ίση. Προστάτευε ακόμα την ανεξιθρησκία, αναγνωρίζοντας 

παράλληλα τη θρησκεία της ορθόδοξης χριστιανικής εκκλησίας σαν την 

επικρατέστερη σε όλη την επικράτεια.

3) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στα πλαίσια του Πολιτικού Συντάγματος

Το Πολιτικό Σύνταγμα ήταν το μόνο από τα εθνικά Συντάγματα, το οποίο 

περιλάμβανε διατάξεις που αφορούσαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είτε άμεσα είτε 

έμμεσα. Πρόσφερε μια πολύ σημαντική υπηρεσία στη λειτουργία του κράτους και 

κατ’ επέκταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το Μάιο του 1827 τέθηκε σε ισχύ μαζί με το Σύνταγμα και ο νόμος της 

εσωτερικής οργάνωσης της πολιτείας («Διάταξιν περί Διοικήσεως της Ελληνικής 

Επικράτειας»), Σύμφωνα με αυτόν το νόμο, η ελληνική επικράτεια διαιρούνταν σε 

μεγάλες διοικητικές περιφέρειες, τα «Θέματα», και αυτά σε επαρχίες. Επικεφαλής 

των «Θεμάτων» οριζόταν διοικητής (παρ Α’ και Γ’).

Σύμφωνα με την παράγραφο Δ’, οι κοινότητες είχαν τους δημογέροντές 

τους. Η εκλογή των δημογερόντων γινόταν από τους κατοίκους με βάση την αρχή
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της πλειοψηφίας (παρ. Κ’). Ο αριθμός των δημογερόντων που εκλέγονταν, 

έπρεπε να είναι ανάλογος με τον αριθμό των οικογενειών. Δηλαδή σε 100 

οικογένειες εκλέγονταν ένας δημογέροντας, σε 200 οικογένειες δύο, σε 300 

οικογένειες τρεις δημογέροντες και σε 400 οικογένειες τέσσερις δημογέροντες. 

Αν όμως ο αριθμός των οικογενειών ήταν μεγαλύτερος από 400, τότε δεν 

επιτρέπονταν να εκλεγούν παραπάνω από τέσσερις δημογέροντες (παρ Ε’).

Οι δημογέροντες, με βάση την παράγραφο ΚΑ’, έπρεπε να εκτελούν πς 

διαταγές που λάμβαναν από τους διοικητές, συνεπώς θεωρούνταν όργανα της 

κρατικής διοίκησης. Προβλέποταν επίσης, να εκτελούν χρέη ειρηνοδικών και 

όφειλαν να κρατούν ακριβή λογαριασμό των χρημάτων που έδιναν και έπαιρναν, 

καθώς και να αποδιδούν το λογαριασμό αυτό στο ταμείο του διοικητή (παρ. ΚΒ’- 

ΚΔ’).

4) Σχόλια και κρίσεις διαφόρων μελετητών

Ο Σπ. Αντωνιάδης. κρίνοντας τη «Διάταξιν περί Διοικήσεως της Ελληνικής 

ΕπίΚρατείας», αναφέρει : «Οι δημογέροντες, αν και εκλεγόμενοι από τον λαόν, δεν 

περίστανται ενταύθα ειμή ως απλό όργανα της εκτελέσεως των διαταγών της διοικητικής αρχής, 

χωρίς να απονέμεται εις αυτούς ο κύριος χαρακτήρ των, ήτοι ό του διοικητού του δήμου».

Και συνεχίζει λέγοντας, ότι οι περιστάσεις του πολέμου και η έλλειψη

οργάνωσης στην Ελλάδα την εποχή εκείνη, ήταν τα αίτια για τις ατέλειες του

νόμου αυτού, «...αφ ετέρου όμως έχει τις λόγους ισχυρούς να υποθέση, ότι οι συντάξαντες τον

περί δημογεροντιών οργανισμόν ηρκέσθηκαν να θέσωσι μόνον αρχάς τινάς. καθ' όσον δ' αφορά τα

λοιπά, ενόησαν ότι έπρεπε να αναπληρωθώσι από τας συνήθειας, αι οποίαι επεκρότουν πρίν της

18επαναστασεως ως προς τα κοινοτικά και επαρχιακό πραγματα,...». 18

18) Σπ. Αντωνιάδη, Τα Δημοτικά, τόμος Α’, 1842
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Β' ΜΕΡΟΣ

H ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΪΑ

# (1828-1831)
4
4  ✓  ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

/  ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΪΑ



Β' ΜΕΡΟΣ

H ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

( 1828- 1831)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Αναγεννητική προσπάθεια

Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Ιωάννης Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο 

στις 6 Ιανουάριου 1828. Οι συνθήκες που επικρατούσαν την περίοδο εκείνη στη 

χώρα ήταν τελείως απελπιστικές.

Η αλλαγή του Συντάγματος έφερε χάος στις διοικητικές αρχές των 

επαρχιών, που αδυνατούσαν να λειτουργήσουν και να φέρουν σε πέρας το έργο 

που τους είχε ανατεθεί. Οι κάτοικοι των νησιών διαφωνούσαν στην εκλογή των 

δημογερόντων και έτσι όταν ένα κόμμα εξέλεγε κάποιον δημογέροντα, το άλλο 

εναντιονόταν και έκανε προσπάθειες να ακυρώσει την εκλογή. Στη Στερεά 

Ελλάδα ο θάνατος του Καραϊσκάκη διέλυσε το στράτευμα, ενώ οι κάτοικοι σε 

όλη την επικράτεια ζούσαν καθημερινά μέσα στην αθλιότητα και τη μιζέρια, υπο 

το φόβο των πειρατών και των ληστών.

Σε έκθεσή του ο Γραμματέας της Οικονομίας ανέφερε τη χρεοκοπία του 

Δημόσιου Ταμείου, εξαιτίας των χρεών του Στρατού και των αρπακτικών 

διαθέσεων των προκρίτων, που δε δίσταζαν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους 

συμφέροντα.

Ο Καποδίστριας λοιπόν κλήθηκε να κυβερνήσει ένα άναρχο κράτος με 

ουσιαστικά ανύπαρκτη διοίκηση και ένα λαό εξαθλιωμένο και ανυπότακτο.
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Με τον ερχομό του στην Ελλάδα αποφάσισε να αναστείλει τη ισχύ του 

«Πολιτικού Συντάγματος» και αντί της Βουλής συνέστησε αντιπροσωπευπκό 

σώμα από 27 μέλη, το λεγόμενο «Πανελλήνιο». Η ενέργεια του αυτή επικυρώθηκε 

από την Δ’ Εθνική Συνέλευση του Άργους με μόνη διαφορά την ανπκατάσταση 

του «Πανελλήνιου» από Γερουσία ίσου αριθμού μελών. Όλη η εξουσία 

συγκεντρώθηκε στα χέρια του Κυβερνήτη, ο οποίος αφοσιώθηκε στην 

αναδιοργάνωση του Κράτους.

Ο Καποδίστριας κατάφερε με την πολιτική του να ανασυγκροτήσει το 

κράτος εκ βάθρων, να καταστείλει την πειρατεία, που λύμαινε τη χώρα για πολλά 

χρόνια, να ανασυστήσει το Δημόσιο Ταμείο, που είχε χρεοκοπήσει από τις 

σπατάλες των περασμένων ετών και το σημαντικότερο, να θέσει τις βάσεις για τη 

σωστή ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την καθιέρωση της τα επόμενα 

χρόνια.

Εργαζόταν λεπτομερώς για όλες τις ελληνικές υποθέσεις και όπως μας

λέει Ο Δραγούμης «μερίμνων μόνος περί πάντων, κοπιών όλον σχεδόν νυχθημερόν και 

ελάχιστον αναπαυόμενος». '9

Παρ’όλες τις ικανότητές του, ο Καποδίστριας άσκησε μια προσωπική 

αυταρχική εξουσία και δεν μπόρεσε να στηριχτεί σε καμιά απ’ τις κοινωνικές 

τάξεις. Ήρθε σε σύγκρουση με την παλιά αρχοντική τάξη και τους κοινοτικούς 

άρχοντες, συγκρούστηκε με τους πλοιοκτήτες (ιδιαίτερα τους Υδραίους), δεν 

υποστήριξε τους αγρότες στην κύρια επιδίωξή τους, της διανομής δηλαδή των 

«εθνικών γαιών», με αποτέλεσμα να μείνουν στην ιδιοκτησία του ελληνικού 

δημοσίου και παραμέρισε πολλούς στρατιωτικούς της επανάστασης. Η οξύτητα 

που είχε δήμιουργηθεί και η οποία εντεινόταν διαρκώς είχε σαν αποτέλεσμα τη 

δολοφονία του στις 27 Σεπτεμβρίου/9 Οκτωβρίου 1831 και το πολιτικό χάος που 

ακολούθησε το θάνατό του.

19) Χρ. Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήνα 1977, σελ. 298
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ B'

Μεταρρυθμίσεις του Ιωάννη Καποδίστρια

1) «Διοικητικός Οργανισμός των Τμημάτων»

Κύριο μέλημα του Ιωάννη Καποδίστρια όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση του 

Κράτους ήταν η οργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με το Γ Ψήφισμα της 

12ης Απριλίου 1828 διαίρεσε την επικράτεια σε «Τμήματα», που ήταν διοικητικές 

περιφέρειες μεγαλύτερες από τις επαρχίες. Επικεφαλής αυτών των τμημάτων 

τοποθετήθηκαν οι έκτακτοι επίτροποι.

Οι έκτακτοι επίτροποι όφειλαν να εκτελούν τις διαταγές που λάμβαναν 

από την Κυβέρνηση και να πληροφορούν αυτήν για την εσωτερική κατάσταση του 

τμήματός τους.

Πρώτο σχετικό μέτρο του Κυβερνήτη ήταν η έκδοση την 16η Απριλίου 

1828 της υπ’ αριθμόν 1747 διαταγής για την κρατική και τοπική διοίκηση, που 

έλαβε τον τίτλο «Διοικητικός Οργανισμός των Τμημάτων»20 και περιλάμβανε τρία 

κεφάλαια και δεκατρείς συνολικά παραγράφους.

Σύμφωνα με την παράγραφο Α’, τα τμήματα διαιρούνταν σε επαρχίες και 

αυτές με τη σειρά τους σε πόλεις, κώμες και χωριά. Κάθε χωριό είχε τόσους 

δημογέροντες αναλόγως του αριθμού των οικογενειών του. Δηλαδή, τα χωριά 

που είχαν 100 οικογένειες εκλέγαν ένα δημογέροντα, τα χωριά με 200 

οικογένειες εκλέγαν δυο δημογέροντες, τα χωριά με 300 οικογένειες εκλέγαν 

τρεις δημογέροντες και τα χωριά με 400 οικογένειες εκλέγαν τέσσερις 

δημογέροντες (παρ. Ε’).

20) Ανδρ. Μάμουκα, Τα κατά την Αναγέννησιν της Ελλάδος, 1852, τόμος ΙΑ’ σελ. 395-401
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Δικαίωμα να εκλέγουν είχαν οι πολίτες που συμπλήρωναν το 25ο έτος της 

ηλικίας τους, σύμφωνα με την παράγραφο ΣΤ. Η εκλογή πραγματοποιούνταν σε 

συνέλευση αυτών που είχαν το παραπάνω δικαίωμα. Την προεδρία ασκούσε στη 

συνέλευση ο «έκτακτος επίτροπος» του τμήματος και οι απερχόμενοι 

δημογέροντες. Τα ονόματα των εκλεκτόρων καταγράφονταν σε κατάλογο και οι 

εκλέκτορες συγκεντρωμένοι εκλέγαν τους νέους δημογέροντες. Ο επίτροπος 

όφειλε να ανακοινώσει στη συνέλευση τον κατάλογο των εκλεκτόρων και αν 

υπήρχε ένσταση εναντίον της νομιμότητας των μελών του καταλόγου, γ ι’ αυτή 

αποφάσιζε το προεδρείο της συνέλευσης (παρ. Ζ’ και Θ’). Ο κατάλογος των 

υποψήφιων δημογερόντων έπρεπε να περιέχει διπλάσιο ή τριπλάσιο αριθμό 

υποψηφίων και η εκλογή γινόταν με βάση την αρχή της πλειοψηφίας.

Σύμφωνα με το άρθρο Η’, για να είναι κάποιος υποψήφιος, έπρεπε να 

ανήκει σε εκείνους, οι οποίοι πλήρωναν τους περισσότερους φόρους και ήταν 

ηλικίας 35 ετών («..., όσοι πληρών ουσι περισσότερους φόρους και είναι ηλικίας 

τριάκοντα και πέντε ετών.»). Συνεπώς, εκτός από την προϋπόθεση της 

συμπλήρωσης ενός ορίου ηλικίας, ο υποψήφιος έπρεπε να ανήκει και στην 

κατηγορία των περισσότερο φορολογούμενων πολιτών.

Στην παράγραφο ΙΒ’ γινόταν λόγος για τα καθήκοντα των δημογερόντων 

των πόλεων, κωμών και χωριών. Συγκεκριμένα, οι δημογέροντες ήταν 

υποχρεωμένοι να εκτελούν αφ’ ενός τα καθηκοντά τους και αφ’ ετέρου τις 

διαταγές που λάμβαναν από τον επίτροπο ή την επαρχιακή δημογεροντία και 

παράλληλα να κρατούν πρακτικά των διαταγών αυτών. Και σ’ αυτό το νόμο, όπως 

στους προηγούμενους, βλέπουμε ότι, οι δημογέροντες είχαν διπλή ιδιότητα. 

Ήταν αρμόδιοι καταρχήν για την άσκηση της τοπικής διοίκησης, αλλά παράλληλα 

ήταν αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την εκτέλεση των κυβερνητικών εντολών. Με τον 

τρόπο αυτό οι εντολές έφταναν και εκτελούνταν και στο τελευταίο σημείο της 

επικράτειας.
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α) Σχόλια και κρίσεις διαφόρων μελετητών

Ο Πέρ. Αρνυρόπουλος21. σχολιάζοντας το «Διοικητικό Οργανισμό των 

Τμημάτων», αναφέρει τα εξής : «Το πρώτον ψήφισμα υπόσχεται ή μάλλον επαπειλεί 

μεταβολήν συστήματος ώς προς την ικανότητα των εκλογέων, διακρίνει κατά πρώτον τους εκλογείς 

και τους εκλέξιμους, θεωρών αιρεσίμους εκείνους μόνον όσοι πληρώνοντες περισσοτέρους φόρους 

και έχουσιν ηλικίαν 25 ετών.».

Για τα καθήκοντα των δημογερόντων λέει : «...Το περί καθηκόντων των

δημογεροντιών κεφάλαιον είναι βραχύτατον. Διατάττει την εξακολούθησιν των αυτών χρεών και την 

υποταγήν είς τας διαταγάς και οδηγίας των επαρχιακών δημογεροντιών και των εκτάκτων 

επιτρόπων...».

Ένας άλλος μελετήτης, ο Σπ. Αντωνιάδης, αναφέρει : « Ο  νόμος ούτος, αν και 

εντελέστερος των προλαΒόντων, περιέχει όμως και ούτος ουσιώδεις ατέλειας, και προσέλαβεν έν 

μέρει την ελευθερίαν του εκλέγεσθαι.,.Προσέλαβε την ελευθερίαν του εκλέγεσθαι, την οποίαν είχον 

καθιερώσει οι προλάβοντες νόμοι. Διότι επεριώρισε τον αριθμόν των εκλέξιμων είς ολιγίστους, και 

τούτους πάλιν ηδύνατο να σημειώση είς τον κατάλογον και η σημείωσις αυτή ήτον οριστική, διότι ο 

κατάλογος των εκλέξιμων δεν υπεΒάλλετο διόλου είς ανάκρισιν.».22

2) «Γενικές οδηγίες προς τους Δημογέροντες»

Δεύτερο μέτρο του Κυβερνήτη ήταν η έκδοση μιας εγκυκλίου με αριθμό 

1883, η οποία παρείχε οδηγίες προς τους δημογέροντες, στις 19 Απριλίου 1828.

Με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού προβλέπονταν ειδικά καθήκοντα 

τόσο για τους επαρχιακούς, όσο και για τους δημογέροντες των πόλεων, κωμών 

και χωριών.

21) Περ. Αργυροπούλου, Δημοτική Διοίκησις εν Ελλάδι, 1843, τόμος Α’ σελ. 50-51

22) Σπ. Αντωνιάδη, Τα Δημοτικά, τόμος Α’, 1842
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Στο άρθρο 2 οριζόταν, ότι οι δημογέροντες των πόλεων ήταν σύμβουλοι 

του εκτάκτου επιτρόπου για τις υποθέσεις της περιφέρειας, ενώ αυτοί των κωμών 

και των χωριών υπεύθυνοι για την άσκηση των δημοσίων οικονομικών, υπό τη 

επίβλεψη των επαρχιακών δημογερόντων.

Ανάμεσα στα ειδικά καθήκοντα ήταν και η προσπάθεια που έπρεπε να 

καταβάλουν οι δημογέροντες των χωριών να επιτρέψουν στους κατοίκους κάθε 

χωριού να ξαναγυρίσουν στις εστίες τους (άρθρο 4), αφού εξαιτίας των 

πολεμικών γεγονότων και των καταστροφών που είχαν προκαλέσει τα 

στρατεύματα του Ιμπραήμ, πολλοί κάτοικοι είχαν εγκαταλείψει τα χωριά τους.

Στο άρθρο 3 ορίζονταν τα καθήκοντα των δημογερόντων που είχαν τοπικό 

χαρακτήρα. Συγκεκριμένα αναφέρεται, ότι οι δημογέροντες αναλάμβαναν την 

επιστασία της υγείας, της αγορανομίας και των καθημερινών υποθέσεων, ύστερα 

από οδηγίες του εκτάκτου επιτρόπου. Στις παραλιακές κώμες και πόλεις την 

ευθύνη της εκτέλεσης των υγειονομικών διατάξεων είχε ο έκτακτος επίτροπος και 

μόνο ύστερα από εντολή του, αναλάμβαναν την επιστασία οι δημογέροντες.

Τέλος αναφέρουμε, ότι για την εύρυθμη λειτουργία των δημογεροντιών, 

θεσπίζονταν :

α) η τήρηση πρωτοκόλλου. Στο πρωτόκολλο σημειώνονταν τα εισερχόμενα και 

εξερχόμενα έγγραφα, κυρίως αυτά που αφορούσαν την άσκηση των καθηκόντων 

των δημογερόντων.

β) η τήρηση κατάστιχου ανταποκρίσεως. Είχε τη μορφή πρακτικών, στο οποίο

καταγράφονταν οι απόψεις της πλειοψηφίας και μειοψηφίας.

γ) ο διορισμός γραμματέως. Επιτρέπονταν η πρόσληψη έμμισθης γραμματέως.
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Γ ΜΕΡΟΣ

Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟ (1833-1862)

✓  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ (1833-1843)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ (1844-1862)



Γ  ΜΕΡΟΣ

Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  
ΟΘΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (1833-1862)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Περίοδος απόλυτης μοναρχίας (1833-1843)

Μετά τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια η χώρα περιήλθε σε κρίση. 

Το έτος 1832 υπήρξε το πιο αξιοθρήνητο από τα έτη του πολέμου και οι Έλληνες 

υπέφεραν περισσότερο από τη σκληρότητα και τη λεηλασία των συμπατριωτών 

τους, παρά από τις τουρκικές επιδρομές. Το σύνθετο διοικητικό οικοδόμημα του 

Κυβερνήτη είχε καταρρεύσει.

Οι Μεγάλες Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) αποφάσισαν η Ελλάδα να 

αποτελέσει ανεξάρτητο κράτος (Βασίλειο) και υπέγραψαν συνθήκη,23 η οποία 

καθόρισε και την οριστική νομική υπόσταση του νέου κράτους. Η συνθήκη όριζε 

ως βασιλέα της Ελλάδας τον ανήλικο πρίγκηπα της Βαυαρίας Όθωνα και 

εξουσιοδότησε το φιλλέληνα βασιλιά Λουδοβίκο, πατέρα του Όθωνα, να ορίσει 

τριμελή αντιβασιλεία που θα ασκούσε τη βασιλική εξουσία, εως ότου ενηλικιωθεί 

ο Όθωνας.

Με διάταγμα του Λουδοβίκου διορίστηκε τριμελές Συμβούλιο 

Αντιβασιλείας, το οποίο αποτελούσαν ο κόμης Joseph von Armansperg ως 

πρόεδρος, ο καθηγητής Ludwig von Maurer και ο αντιστράτηγος Karl Wilhelm von 

Heideck. Βασιλιάς και Αντιβασιλείς αποβιβάστηκαν στο Ναύπλιο την 25η 

Ιανουάριου 1833.

23) Συνθήκη του Λονδίνου 25 Απριλίου 1832
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Είκοσι μέρες αργότερα εκδόθηκε το πρώτο βασιλικό διατάγμα,24 με το 

οποίο οι αντιβασιλείς γνωστοποίησαν στον ελληνικό λαό, ότι πρώτιστο μέλημά 

τους ήταν η θέσπιση των απαιτούμενων νόμων και η δημιουργία των κατάλληλων 

θεσμών για τη λειτουργία του νέου κράτους. Η Αντιβασιλεία, παρόλο που 

κυβέρνησε τη χώρα με τρόπο απολυταρχικό, άφησε στο νομοθετικό τομέα 

κυρίως, εποικοδομητικό και γόνιμο έργο. Η περίοδος αυτή αποτέλεσε σταθμό στη

διοικητική ιστορία της Ελλάδας, διότι εκπονήθηκε σειρά νομοθετικών κειμένων με
»

σκοπό την οργάνωση και λειτουργία των διαφόρων κλάδων της δημόσιας ζωής.

Στην Αντιβασιλεία οφείλεται και το πρώτο επίσημο σύστημα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας, το οποίο αν και δεν ήταν άριστο και απαλλαγμένο 

από τις απολυταρχικές συνήθειες της αντιβασιλείας, εντούτοις είχε επιτυχία και 

παρέμεινε σχεδόν απαράλλαχτο για ογδόντα χρόνια.

Α) Διοικητική διαίρεση της χώρας

Η πρώτη διαίρεση της χώρας σε διοικητικές περιφέρειες μετά τη σύσταση 

του νέου κράτους έγινε με το βασιλικό διάταγμα «περί διαιρέσεως του βασιλείου 

και της διοικήσεώς του», που εκδόθηκε στις 3 Απριλίου του 1833. Με το διάταγμα 

αυτό η ελληνική επικράτεια διαιρέθηκε σε 10 νομούς και 47 επαρχίες.

Επικεφαλής του νομού τέθηκε ο Νομάρχης, ενώ επικεφαλής κάθε 

επαρχίας ήταν ο Έπαρχος, που υπαγόταν στο Νομάρχη. Δήμιουργήθηκαν ακόμα 

νομαρχιακά και επαρχιακά συμβούλια χωρίς αποφασιστική αρμοδιότητα.

Ακολούθησε το διάταγμα της 26ης Απριλίου 1833 «περί της αρμοδιότητος 

των νομαρχών και περί της κατά τας νομαρχίας υπηρεσίας». Για τους επάρχους 

δεν εκδόθηκε διάταγμα που να καθορίζει τις αρμοδιότητές τους.

24) Β.Δ. της 16ης Φεβρουάριου 1833
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Το διάταγμα του 1833 παραμένει κείμενο ιστορικής σημασίας όχι τόσο 

γιατί υπήρξε το πρώτο κείμενο για την οργάνωση της περιφερειακής διοίκησης 

του ελληνικού κράτους, όσο κυρίως γιατί εισήγαγε για πρώτη φορά το 

νομαρχιακό σύστημα διοίκησης, το οποίο επρόκειτο να αποτελέσει από τότε 

παράδοση του διοικητικού μας συστήματος.

Ως πρότυπο του νέου οργανωτικού σχήματος της περιφερειακής 

διοίκησης επιλέχθηκε η διοικητική διαίρεση της Γαλλίας σε νομούς 

(departements), επαρχίες (districts) και κοινότητες (communes).

Β) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την περίοδο της απόλυτης μοναρχίας 

1) Νόμος «περί συστάσεως των Δήμων» - 27 Δεκεμβρίου 1833

Η επεξεργασία του σχεδίου για τη σύνταξη του «περί δήμων νόμου» είχε 

ανατεθεί στον Karl von Abel. Το σχέδιο αυτό συντάχθηκε αρχικά στη Γερμανική 

γλώσσα και στη συνέχεια μεταφράστηκε στην Ελληνική. Υποβλήθηκε στη 

Γραμματεία των Εσωτερικών συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση για να 

συζητηθεί στη συσταθείσα επί τούτου πενταμελή γνωμοδοτική επιτροπή. Η 

επιτροπή τελείωσε τις εργασίες της τον Οκτώβριο του 1833 και κατέθεσε 

νομοσχέδιο «περί σχηματισμού και διαιρέσεως των δήμων» στη Γραμματεία των 

Εσωτερικών. Το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού εξέτασε λεπτομερώς το νομοσχέδιο 

και τις παρατηρήσεις της επιτροπής, αποφάσισε ομόφωνα, ότι το νομοσχέδιο 

είναι εφαρμόσιμο στην Ελλάδα, γιατί είναι σύμφωνο με τα ήθη και έθιμα του λαού 

αυτής της χώρας.

Ο «Νόμος ττερί συστάσεως των Δήμων» δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδας (αρ. 3 της 10ης Ιανουάριου 1834) στην 

Ελληνική και Γερμανική γλώσσα. Αποτελεί τον πρώτο νόμο του ελληνικού 

κράτους για την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού.
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2) Περιεχόμενο του Νόμου 

α) Διαίρεση των δήμων

Σύμφωνα με το νόμο αυτό, η επικράτεια διαιρέθηκε σε δήμους, που 

διακρίνονταν σε τρεις τάξεις ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Δήμοι α’ τάξης 

ήταν αυτοί που είχαν τουλάχιστον 10.000 κατοίκους, δήμοι β' τάξης όσοι είχαν 

τουλάχιστον 2.000 κατοίκους και δήμοι γ ’ τάξης οι υπόλοιποι (άρθρο 7). Ο 

σχηματισμός και η διαίρεση των δήμων ήταν αρμοδιότητα του Βασιλιά, ενώ 

οποιαδήποτε αλλαγή του τρόπου διαίρεσης μελλοντικά, απαιτούσε προηγούμενη 

γνωμοδότηση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και του Επαρχιακού 

και Νομαρχιακού Συμβουλίου (άρθρο 8).

β) Δικαίωμα ψήφου

Με βάση το άρθρο 13. όσοι δημότες συμπλήρωναν το 25ο έτος της 

ηλικίας τους, ήταν μόνιμοι κάτοικοι του δήμου και είχαν δώσει τον όρκο υποταγής 

με βάση το Διάταγμα της 30ης Ιανουάριου 1833, είχαν δικαίωμα να ψηφίζουν και 

να εκλέγονται στις δημοτικές εκλογές. Απ’ αυτό τον κανόνα εξαιρούνταν οι 

γυναίκες, όσοι στερούνταν την διαχείριση της περιουσίας τους, οι 

κατηγορούμενοι για εγκλήματα και όσοι, ύστερα από απόφαση του Δικαστηρίου, 

έχασαν για πάντα το δικαίωμα της ψήφου.

γ) Δικαιώματα και υποχρεώσεις των δήμων

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δήμων, όπως απορρέουν από τα 

άρθρα 15 και 18 του νόμου, ήταν τα παρακάτω :

■ Ο δήμος έπρεπε να εκτελεί με βάση του νόμους καθήκοντα τοπικής και 

αγρονομικής Αστυνομίας, καθώς και να προβαίνει στη θέσπιση των αναγκαίων 

δαπανών για την επιτυχή εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.

■ Διαχείριση της δημοτικής περιουσίας.
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■ Ίδρυση και λειτουργία των προκαταρκτικών σχολείων.

■ Κατασκευή ή ενοικίαση και διατήρηση των απαραίτητων δημοτικών 

καταστημάτων.

■ Κατασκευή και λειτουργία των δημοτικών οδών, γεφυρών, υδραγωγείων και 

φρεάτων.

■ Τοποθέτηση και διατήρηση των οροθετικών σημείων των αγορών του δήμου.

■ Κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των αγωγών ύδρευσης και 

αποχέτευσης.

■ Καθορισμός δαπανών για τις δημοτικές εκλογές, 

δ) Περί των Δημοτικών Αρχών

Την Αρχή κάθε δήμου αποτελούσε ο δήμαρχος, ο πάρεδρος και το 

δημοτικό συμβούλιο. Ο πληθυσμός ενός δήμου καθόριζε την τάξη του και η τάξη 

προσδιόριζε τον αριθμό των συμβούλων και των παρέδρων στις Δημοτικές Αρχές.

Στους δήμους λοιπόν α’ τάξης, σύμφωνα με το άρθρο 39, η Δημοτική 

Αρχή αποτελούνταν από τον δήμαρχο, τέσσερις έως έξι παρέδρους και δημοτικό 

συμβούλιο δεκαοκτώ μελών. Στους δήμους β’ τάξεως από το δήμαρχο, δύο έως 

τέσσερις παρέδρους και δημοτικό συμβούλιο δώδεκα μελών. Τέλος στους 

δήμους γ ’ τάξης από το δήμαρχο, ένα πάρεδρο και εξαμελές δημοτικό 

συμβούλιο.

ε) Αρμοδιότητες Δημάρχου -  Παύση

Ο δήμαρχος ήταν η πρώτη εκτελεστική αρχή του δήμου και υπεύθυνη για 

την άσκηση των τοπικών υποθέσεων. Ασκούσε καθήκοντα τοπικής αστυνομίας και 

ενεργούσε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου προς όφελος του δήμου. Όφειλε 

να εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που ανήκαν στην 

αρμοδιότητά του, να ελέγχει την είσπραξη των εσόδων από το δημοτικό
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εισπράκτορα, καθώς και να δίνει οδηγίες στο προσωπικό του δήμου για την 

βελτίωση της εργασίας του (άρθρο 40).

Ο δήμαρχος δεν λάμβανε μισθό, διότι το δημαρχιακό αξίωμα του δινόταν 

τιμής ένεκεν. Δινόταν όμως σ’ αυτόν μια ορισμένη ποσότητα χρημάτων που 

αφορούσε την πληρωμή των υπαλλήλων του δήμου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 

για την εκπλήρωση των αναγκών του δήμου. Για τη διαχείριση αυτών των 

χρημάτων δεν ήταν υποχρεωμένος να δώσει αναφορά σε κανέναν (άρθρο 41).

Στην αρμοδιότητα του δημάρχου ήταν και ο διορισμός των υπαλλήλων του 

δήμου, αλλά δεν είχε άδεια να κάνει μόνιμους διορισμούς. Ο διορισμός των 

αστυνόμων γινόταν από το Βασιλιά κατά γνωμοδότηση όμως του δημάρχου.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του νόμου, η θητεία του δημάρχου ήταν τριετής 

ενώ. με βάση το άρθρο 44, προβλέπονταν παύση του δημάρχου πριν τη λήξη της 

θητείας του. Η παύση γινόταν με απόφαση του Βασιλιά ύστερα από 

γνωμοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου ή Δικαστηρίου. Ο Νομάρχης είχε το 

δικαίωμα να παύσει το δήμαρχο προσωρινά σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, 

όφειλε δε αυτό να το αναφέρει εντός τριών ημερών στην Γραμματεία της 

Επικράτειας με αιτιολογική έκθεση. Η Γραμματεία όφειλε εντός τριών ημερών να 

διατάξει την αποκατάσταση του πεπαυμένου δημάρχου ή να ζητήσει την αποβολή 

του στο Βασιλιά.

στ) Αρμοδιότητες και λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν συμβουλευτική και συνεπιτηρούσα αρχή, που 

βοηθούσε το δήμαρχο στο έργο του, όπως αναφέρει το άρθρο 49 του νόμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 50, η σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου γινόταν 

για τους εξής λόγους :

> Για την ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού των τακτικών εξόδων του δήμου 

και για τον προσδιορισμό των εκτάκτων δαπανών.
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> Για αλλαγή του τρόπου επικαρπίας των κτημάτων που ανήκαν στο δήμο ή στα 

«αγαθοεργά» καταστήματα.

> Για εκποίηση ή ενεχυρίαση των ακίνητων κτημάτων του δήμου ή των 

«αγαθοεργών» καταστημάτων.

> Για τη σύναψη συμφωνιών με σκοπό τη ανάθεση εκτέλεσης έργων του δήμου.

> Για τη σύσταση νέων «αγαθοεργών» καταστημάτων.

> Για ψήφιση πρότασης με σκοπό την πρόσληψη δημοτικού εισπράκτορα.

> Για σύσταση νέων δημοτικών καταστημάτων.

> Για το διορισμό συνηγόρου ή νομικών συμβούλων που θα εκπροσωπούσαν το 

δήμο στα δικαστήρια.

Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν ήταν ο δήμαρχος, αλλά κάποιος 

από τα μέλη του. Ο Πρόεδρος έπρεπε να συγκαλεί το δημοτικό συμβούλιο σε 

συνεδρίαση και να διευθύνει τις εργασίες του. Αυτό γινόταν ύστερα από 

πρόσκληση του δημάρχου στον πρόεδρο, είτε όταν ο πρόεδρος έκρινε αναγκαίο 

να συγκληθεί το δημοτικό συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις του δημοτικού 

συμβουλίου καλούνταν πάντα ο δήμαρχος ή αντιπρόσωπός του και αν επρόκειτο 

να συζητηθούν θέματα που αφορούσαν τη διαχείριση των χρημάτων της 

εκκλησίας ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, έπρεπε να καλείται και ο εφημέριος της 

περιοχής (άρθρα 52 και 53).

Σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 56 του νόμου, οι παρευρισκόμενοι στις 

συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου εκθέταν τις απόψεις τους και έκαναν 

προτάσεις, ενώ το συμβούλιο μετά το πέρας της συνεδρίασης κοινοποιούσε τα 

πρακτικά σ’ αυτούς, έτσι ώστε να έχουν γνώση των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Για να ήταν έγκυρες οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, απαιτούνταν η 

παρουσία τουλάχιστον των 2/3 των μελών και η απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων.
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T E I Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ  
Τ Μ Η Μ Α

ΕΚΔΟΣΕΩΝ &ΒΙ8ΛΙ0ΘΗΚΗΣ

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου εκλέγονταν για εννέα χρόνια, ενώ 

κάθε τρία χρόνια γινόταν μερική ανανέωση του δημοτικού συμβουλίου κατά 1/3. Ο 

Βασιλιάς διατηρούσε το δικαίωμα να διαλύει το συμβούλιο και να προκηρύσσει 

εκλογές εντός τεσσάρων εβδομάδων. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου 

υπηρετούσαν αφιλοκερδώς τη θητεία τους, ενώ λάμβαναν μισθό όταν εργάζονταν 

για υποθέσεις του δήμου έξω από τα όριά του (άρθρα 58-60).

ζ) Το εκλογικό σύστημα

Το έκτο μέρος του νόμου περιλάμβανε διατάξεις που αναφέρονταν στις 

δημαιρεσίες (άρθρα 61-90). Με τις διατάξεις του μέρους αυτού θεσπίζονταν 

εκλογικό δίκαιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα για ανάδειξη των δημοτικών 

αρχών, το οποίο ίσχυσε μέχρι την καθιέρωση των βουλευτικών εκλογών.

Με αυτό το σύστημα οι δημοτικές αρχές, δηλαδή ο δήμαρχος, οι 

πάρεδροι και οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν εκλέγονταν με ομοιόμορφο τρόπο. Οι 

δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονταν αμέσως από τους εκλογείς. Οι εκλογείς δημότες 

έπρεπε να έχουν τα δικαιώματα που αναφέρονταν στο άρθρο 13 του νόμου και να 

συγκληθούν σε συνέλευση για να ψηφίσουν. Στη συνέλευση συγκαλούνταν οι 

περισσότερο φορολογούμενοι δημότες με τρόπο ώστε ο συνολικός αριθμός των 

μελών της συνέλευσης να μην ήταν κάτω από 30 και εφόσον υπήρχαν στο δήμο 

τόσοι δημότες, που να είχαν δικαίωμα ψήφου και να υπόκεινταν στη μεγαλύτερη 

φορολογία (άρθρο 62).

Με βάση το άρθρο 65, η προκήρυξη των εκλογών δημοσιεύονταν 

δεκαπέντε μέρες πριν, από το δήμαρχο και ανέφερε τη διάρκεια των εκλογών. 

Ταυτόχρονα γινόταν ανάρτηση στο δημαρχείο, προς γνώση του κοινού, του 

καταλόγου των μελών του δήμου που είχαν, με βάση το άρθρο 13, το δικαίωμα 

της ψηφοφορίας ή εκλογής. Στον κατάλογο αυτό γράφονταν πρώτα στη σειρά τα
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ονόματα εκείνων, που υπόκεινταν στην άμεση φορολογία και σημειώνονταν αυτοί 

που επρόκειτο να συγκροτήσουν τη συνέλευση.

Οι δήμοι της α’ και β’ τάξης διαιρούνταν σε δύο ή περισσότερα τμήματα, 

σε καθένα από τα οποία σχηματίζονταν ιδιαίτερη δημαιρεσιακή επιτροπή, που 

τηρούσε δικό της πρωτόκολλο και είχε σαν πρόεδρο έναν πάρεδρο.

Η εκλογή γινόταν με ψηφοδέλτια, τα οποία ανακατεύονταν και 

μοιράζονταν στους παρευρισκόμενους. Κάθε εκλογέας κατέγραφε στο 

ψηφοδέλτιο το όνομα αυτού που έκρινε ότι είναι άξιος εκλογής, σημειώνοντας το 

όνομα, το επώνυμο και το επάγγελμά του. Στη συνέχεια παρέδιδε το ψηφοδέλτιο 

σφραγισμένο ή διπλωμένο στον πρόεδρο της δημαιρεσιακής επιτροπής. Ο 

πρόεδρος φρόντιζε να καταχωρηθεί αμέσως το όνομα του εκλογέα στο 

πρωτόκολλο και κατόπιν έριχνε το ψηφοδέλτιο στην κάλπη, παρουσία του 

εκλογέα, χωρίς να το ανοίξει (άρθρο 69).

Μετά τη διαδικασία των εκλογών άνοιγε η κάλπη και τα ψηφοδέλτια 

καταγράφονταν στο πρωτόκολλο εκλογής αριθμημένα, προκειμένου οι κάτοικοι 

να μπορούν να πληροφορηθούν, ότι οι ψήφοι τους ήταν πράγματι 

καταγεγραμμένες. Μετά απ’ αυτό, ξεκινούσε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων 

και δημοσιεύονταν το αποτέλεσμα της εκλογής, στους δε εκλεγέντες 

κοινοποιούνταν ιδιαιτέρως.

Για να ήταν έγκυρη μια εκλογή, απαιτείτο η παρουσία τουλάχιστον των 2/3 

των ψηφοφόρων. Αν η εκλογή δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, εξαιτίας της 

απουσίας του απαιτούμενου αριθμού εκλογέων, τότε προσκαλούνταν ιδιαιτέρως 

οι δημότες, που έλειπαν, να ψηφίσουν. Τα έξοδα, που προέκυπταν από την 

πρόσκληση και την αναβολή, βάρυναν τους ίδιους τους δημότες (άρθρο 71).

Μετά τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής, τα πρωτόκολλα 

έμεναν για τρεις μέρες στο δημαρχείο, προκειμένου οι εκλογείς να λάβουν γνώση 

του περιεχομένου τους και να διατυπώσουν ενδεχόμενες ενστάσεις στο δήμαρχο.
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Η εκλογή των δημάρχων και των παρέδρων γινόταν από δημαιρεσιακό 

συμβούλιο, που αποτελούνταν από δημοτικούς συμβούλους και ίσο αριθμό 

δημοτών, απ’ τους περισσότερο φορολογούμενους (άρθρο 76).

Για κάθε θέση δημάρχου εκλέγονταν τρεις υποψήφιοι και για πάρεδρο 

μόνο ένας. Δεν μπορούσαν να εκλεγούν σ’ αυτές τις θέσεις οι δημόσιοι 

υπάλληλοι, οι εν ενεργεία στρατιωτικοί, οι ιερείς και οι δημόσιοι διδάσκαλοι.

Η σύγκληση του δημαιρεσιακού συμβουλίου γινόταν ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Επάρχου σε καθορισμένη ημερομηνία. Αρμόδια για την τήρηση 

της διαδικασίας εκλογής ήταν η δημαιρεσιακή επιτροπή, που αποτελούνταν από 

έναν πρόεδρο (ο Έπαρχος) και δυο μέλη του δημαιρεσιακού συμβουλίου.

Πριν την έναρξη της δημαιρεσίας, καθένα από τα μέλη του δημαιρεσιακού 

συμβουλίου έδιναν όρκο ενώπιον του εφημερίου. Αμέσως μετά γινόταν έναρξη 

της διαδικασίας εκλογής και άνοιγε πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρούνταν τα 

ψηφοδέλτια με βάση τον αύξοντα αριθμό που είχαν και όχι με βάση το όνομα του 

εκλογέα (άρθρα 82 και 83).

Για να ήταν έγκυρη η εκλογή απαιτείτο η παρουσία των 3/4 μελών του 

δημαιρεσιακού συμβουλίου και η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Μετά το 

τέλος της εκλογής δημοσιεύονταν το αποτέλεσμα και κοινοποιούνταν ιδιαιτέρως 

στους εκλεγέντες.

Μετά την επικύρωση της πράξης εκλογής, γινόταν ο διορισμός των 

δημάρχων και παρέδρων. Στους δήμους α’ και β’ τάξης οι δήμαρχοι και οι 

πάρεδροι διορίζονταν από το Βασιλιά, ενώ στους δήμους γ ’ τάξης ο διορισμός 

γινόταν από το Νομάρχη. Οι υπόλοιποι δυο υποψήφιοι για τη θέση του δημάρχου 

μπορούσαν να διοριστούν πάρεδροι.

Για την εκτέλεση των εκλογικών διατάξεων του «Νόμου περί συστάσεως 

των δήμων» εκδόθηκε στις 8 Ιουνίου 1834 το Διάταγμα περί των Δημαιρεσιών. 

Στα 48 άρθρα του Διατάγματος περιέχονταν λεπτομερείς οδηγίες για την
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εφαρμογή των θεσπιζόμενων από το νόμο εκλογικών διατάξεων και παράλληλα η 

εκλογική νομοθεσία συμπηρώνονταν σε πολλά σημεία της.

η) Διοικητική αυτοτέλεια των δήμων

Η διοικητική αυτοτέλεια των δήμων οριοθετείται από τις διατάξεις των 

άρθρων 118 και 119 του «Νόμου περί συστάσεως των δήμων». Με τα άρθρα αυτά 

καθοριζόταν το είδος και η έκταση της διοικητικής αυτοτέλειας των δήμων με 

τρόπο σαφή και συγκεκριμένο.

Με το άρθρο 118 καθιερωνόταν ο έλεγχος της νομιμότητας των πράξεων 

των δημοτικών συμβουλίων. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, κάθε απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου υποβάλλονταν στον Έπαρχο και μέσω αυτού στο 

Νομάρχη. Αν μέσα σε δεκαπέντε μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης στον 

Έπαρχο δεν εκδιδόταν διαταγή του Νομάρχη ή του Επάρχου, που να εμποδίζει 

την εκτέλεση της απόφασης ως παράνομης, τότε η απόφαση θεωρούνταν έγκυρη 

και εκτελούνταν. Βλέπουμε λοιπόν ότι για την εκτέλεση μιας απόφασης, δεν ήταν 

απαραίτητος ο έλεγχος της διοίκησης, αλλά αρκούσε η πάροδος μιας 

προθεσμίας 15 ημερών.

Με το άρθρο 119 καθιερωνόταν ο έλεγχος της σκοπιμότητας των πράξεων 

του δημοτικού συμβουλίου. Υπήρχαν 16 πράξεις που απαιτούσαν έγκριση από το 

Νομάρχη για να είναι έγκυρες και εκτελεστές. Μειονέκτημα αυτής της διάταξης 

ήταν, ότι η διοίκηση δεν είχε προθεσμία μέσα στην οποία έπρεπε να αποφανθεί. 

Ενδεικτικά τέτοιες πράξεις ήταν :

• Ο καθορισμός του δημοτικού προϋπολογισμού και η έγκριση εκτάκτων 

δαπανών που δεν συμπεριλαμβάνονταν στο προϋπολογισμό.

• Η αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των ακίνητων κτημάτων ή δικαιωμάτων 

επικαρπίας.
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• Η παροχή δανείων στους δημάρχους, παρέδρους και στα μέλη του δημοτικού 

συμβουλίου, καθώς και στους συγγενείς τους.

• Η σύνταξη σχεδίων για τη διαχείριση των δασών που ανήκαν στο δήμο.

• Η σύνταξη χρεωλυτικών σχεδίων.

• Η εκποίηση, πρόσκτηση ή ανταλλαγή ακίνητων κτημάτων ή διακαιωμάτων 

επικαρπίας.

3) Σχόλια και κρίσεις διαφόρων μελετητών για το Νόμο

Ο νόμος δεν δίνει έναν ορισμό για το δήμο. Η Εισηγητική Έκθεση δέχεται 

τους δήμους σαν πολιτικά συστήματα. Αναγνωρίζει σ’ αυτούς κάποιο διττό 

χαρακτήρα, αλλά με αντίστροφη ιεράρχηση. Δηλαδή, προηγείται η εκπλήρωση 

των κρατικών επιδιώξεων και ακολουθεί η ικανοποίηση των τοπικών αναγκών.

Ο Περ. Αργυρόπουλος παραθέτει δυο ορισμούς. Πρώτον, θεωρεί δήμο

«την τοπική περιφέρειαν επί της οποίας ευρίσκοντο τα μέλη δήμου τινός» KOI δεύτερον «το 

σύνολον των στοιχειοδέστερων σχέσεων γεννωμένων από την συννένωσιν πολιτών εις την αυτήν 

ηόλιν ή εις την αυτήν αγροτικήν περιφέρειαν, ρυθμιζομένων δια τοπικής τινός αρχής».

Ως προς τις εκλογικές διατάξεις του νόμου, ο Μιχ. Δένδιας υποστηρίζει :

«Ούτω, η εκλογή των δημάρχων και των ηαρέδρων δεν εηαφίετο εξ ολοκλήρου εις τους εκλογείς,

αλλ' εζηρτότο και εκ της επιλογής μεταξύ εκλεγέντων ή επιδοκιμασίας της uno της κεντρικής ή της

26περιφερειακής κρατικής αρχής». 25 26

25) Περ. Αργυρόττουλου, Δημοτική Διοίκηση εν Ελλάδι, 1843

26) Μιχ. Δένδια, Διοικητικό Δίκαιο, τόμος Β’, 1966
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Γ) Μετά την καθιέρωση του Νόμου «περί συστάσεως των Δήμων»

1) Ιστορικά γεγονότα

Την 1η Δεκεμβρίου 1834 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά της 

πρωτεύουσας από το Ναύπλιο στην Αθήνα, έπειτα από την επιμονή του Βασιλέως 

της Βαυαρίας Λουδοβίκου. Ακολούθησε η ενηλικίωση του Όθωνα στις 20 Μα'ίου 

1835. Η ανάληψη της εξουσίας από τον Όθωνα σήμανε και το τέλος της 

περιόδου της αντιβασιλείας, αλλά μόνο τυπικά, διότι μετά την αποχώρηση του 

Χέϋντεκ μόνος αντιβασιλέας παρέμεινε ο Αρμανσμπέργκ, ο οποίος διορίστηκε 

αρχικαγκελλάριος με πλήρεις εξουσίες. Υπο το καθεστώς της απόλυτης 

μοναρχίας του Όθωνα, η Ελλάδα δεν διέθετε Αντιπροσωπευτικό Σώμα. Ο 

Όθωνας προέβη στην έκδοση Διατάγματος την 18η Σεπτεμβρίου 1835 «περί 

συστάσεως Συμβουλίου Επικράτειας», το οποίο αρχικά λειτούργησε σαν 

υποκατάστατο του αντιπροσωπευτικού σώματος.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 έγινε επανάσταση με επικεφαλής το 

συνταγματάρχη Δημήτριο Καλλέργη. Πλήθος λαού καθώς και επαναστατημένες 

μονάδες του τακτικού στρατού συγκεντρώθηκαν μπροστά στα ανάκτορα 

ζητώντας από το Βασιλιά Όθωνα να παραχωρήσει Σύνταγμα. Το Σύνταγμα 

φαινόταν για τους Έλληνες η μόνη διέξοδος για να απαλλαγεί ο τόπος από το 

χάος που επικρατούσε στη διοίκηση και για να σωθεί ο Βασιλιάς από τις δικές 

του αδεξιότητες. Ο Γάλλος πρεσβευτής στην Ελλάδα Piscatory, λίγο πριν την 

έκρηξη της επανάστασης, έγραφε : «Πρέπει να ομολογήσω, ότι είναι ευχή γενική η 

καθιέρωσις συνταγματικού πολιτεύματος, ευχή όμως εκ του πόνου και της 

αγανακτήσεως, διότι εκείνο το οποίον επιθυμεί η Ελλάς δεν είναι τόσον το 

συνταγματικό πολίτευμα, αλλ’ η μεταβολή της καταστάσεως. Θέλουν δηλαδή να 

περιορίσουν την πρωτοβουλίαν του Βασιλέως, δια να προχωρήση και ευημερήση η 

χώρα».
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2) Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Με βάση τα άρθρα 40-42 του Νόμου «περί συστάσεως των Δήμων», ο 

δήμαρχος αποκτούσε εκτεταμένες αρμοδιότητες. Είχε λόγου χάρη αρμοδιότητες 

για την είσπραξη των δημοσίων φόρων, για εκπαιδευτικά θέματα, αστυνομικές 

υποθέσεις, για θέματα δικαιοσύνης. Με πς διατάξεις της Ποινικής Δικονομίας της 

10ης Μαρτίου 1834, είχε ανατεθεί επίσης στο δήμαρχο πληθώρα ειδικών 

προανακριτικών καθηκόντων για κακουργήματα και πλημμελήματα. Από τα 

παραπάνω διαπιστώνουμε μεγάλες ομοιότητες ανάμεσα στις αρμοδιότητες του 

δημάρχου του αρχαίου Αττικού Δήμου και σε εκείνες που καθιερώνει ο περί 

Δήμων Νόμος του 1833.

Στις 29 Ιουλίου 1837 εκδόθηκε Διάταγμα «περί μισθοδοσίας των 

Δημάρχων». Με το διάταγμα αυτό καθιερώθηκε η αντιμισθία των δημάρχων, 

αναλόγως της τάξης, στην οποία ανήκε ο δήμος. Συγκεκριμένα, στους δήμους α' 

τάξης καθοριζόταν ποσό 2.400 δρχ. που μπορεί να έφτανε και 3.000 δρχ. στην 

πρωτεύουσα του Βασιλείου. Στους δήμους β’ τάξης το ποσό ήταν της τάξης των 

600 δρχ. το ελάχιστο μέχρι 1.500 δρχ. το μέγιστο, ενώ στους δήμους γ ’ τάξης 

άρχιζε από 200 δρχ. και έφτανε μέχρι τις 600 δρχ.

Δημοτικό φορολογικό σύστημα καθιερώθηκε για πρώτη φορά με το 

Διάταγμα «περί δημοτικών φόρων» της 24ης Δεκεμβρίου 1841. Οι περισσότερες 

από τις διατάξεις του διατάγματος αναφέρονταν στους έμμεσους φόρους. Το 

διάταγμα περιλάμβανε 15 άρθρα.

Με τα άρθρα 1. 2 και 3 ορίζονταν τα είδη που υπάγονταν στην έμμεση 

φορολογία, τα οποία ήταν τόσο τα παραγόμενα στην περιφέρεια του δήμου, όσο 

και τα εισαγόμενα σ’ αυτή. Το άρθρο 4 όριζε, ότι ο έμμεσος φόρος δεν μπορούσε 

να υπερβαίνει το 2°ο της τιμής των ειδών, ενώ το άρθρο 6 όριζε, ότι τα 

φορολογούμενα είδη καθώς και ο φόρος προσδιορίζονταν με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου. Με τα άρθρα 7, 8 και 9 προβλέπονταν η επιβολή άμεσου
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φόρου από 2% σε περίπτωση που αποδειχθεί, ότι μετά την επιβολή του έμμεσου 

φόρου, τα έσοδα του δήμου δεν ήταν αρκετά να καλύψουν τις ανάγκες του. Ο 

φόρος αυτός επιβάλονταν σε όλα τα προϊόντα, που παράγονταν στα κτήματα του 

δήμου. Τέλος με το άρθρο 11 οριζόταν, ότι οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι 

εισπράττονταν ύστερα από την ψήφισή τους στο δημοτικό συμβούλιο και την 

έγκριση του διοικητή.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 1840 μειώθηκε ο αριθμός των δήμων από 750 σε 250, 

εξαιπ'ας της οικονομικής δυσπραγίας και του εισαχθέντος το 1836 επαρχιακού 

συστήματος. Η μείωση αυτή υπήρξε ευεργετική για την υπόσταση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Περίοδος συνταγματικής μοναρχίας (1844-1862)

Με την επικράτηση της επανάστασης έληξε η περίοδος της απόλυτης 

μοναρχίας και άρχισε η νέα περίοδος της ιστορίας του ελληνικού κράτους, η 

περίοδος της συνταγματικής μοναρχίας. Στις 7 Σεπτεμβρίου προκηρύχθηκαν 

εκλογές για την Εθνική Συνέλευση. Οι εκλογές ορίστηκαν για την τελευταία 

εβδομάδα του Οκτωβρίου, με εναρκτήρια μέρα εργασιών της Συνέλευσης την 1η 

Νοεμβρίου 1843, αλλά λόγω της κακοκαιρίας αναβλήθηκαν και διεξήχθησαν 

κανονικά μια εβδομάδα αργότερα. Έτσι μετατέθηκε για τις 8 Νοεμβρίου και η 

επίσημη έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Η Εθνική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της στις 8 Νοεμβρίου 1843 και 

διαλύθηκε σας 18 Μαρτίου 1844. Στη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου έγινε η 

εκλογή του προεδρείου. Πρόεδρος εξελέγει ο Π. Νοταράς και αντιπρόεδροι κατά 

σειρά επιτυχίας οι Α. Μαυροκορδάτος, Α. Μεταξάς. I. Κωλέττης και Α. Λόντος.
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Στις 26 Νοεμβρίου καταρτίστηκε επιτροπή από 21 μέλη για τη σύνταξη του 

σχεδίου συντάγματος. Στα τέλη Δεκεμβρίου η επιτροπή είχε έτοιμο το σχέδιο 

συντάγματος. Στις 19 Φεβρουάριου ο Μαυροκορδάτος με άλλους 23 

πληρεξούσιους πήγε στα ανάκτορα, όπου παρέδωσε στον Όθωνα το εγκριμένο 

σχέδιο συντάγματος.

Ο Όθωνας με διάγγελμά του στις 28 Φεβρουάριου πρόβαλε ορισμένες 

ενστάσεις. Τελικά στις 4 Μαρτίου 1844 ψηφίστηκε το νέο Σύνταγμα, το οποίο 

αποτελούνταν από 104 άρθρα. Την επόμενη μέρα επιτροπή από 63 

πληρεξουσίους ανακοίνωσε στον Όθωνα την ψήφιση του Συντάγματος. Στις 18 

Μαρτίου 1844 ο Βασιλιάς κήρυξε τη λήξη της Συνέλευσης. Επακολούθησε 

δοξολογία στο ναό της Αγ. Ειρήνης και ο όρκος του Όθωνα στο νέο Σύνταγμα 

της χώρας.

1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αυτήν την περίοδο.

Το Σύνταγμα του 1844 δεν έδωσε λύση στα προβλήματα της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Η διαπάλη μεταξύ συγκεντρωτικών και αποκεντρωτικών έγινε 

αντικείμενο διεργασίας των φορέων της νομοθετικής εξουσίας και προπαντός 

των βασιλικών προθέσεων.

Υπήρχε μεγάλη δυσκαμψία στη βελτίωση ορισμένων βασικών διατάξεων 

του νόμου, διότι, κυρίως, η ιστορία τους είχε συνδεθεί με πολλά ευρωπαϊκά 

πρότυπα, στη διατήρηση των οποίων ο νομοθέτης της εποχής εκείνης έδειχνε 

ιδιαίτερη ευαισθησία. Εξάλλου η περίοδος προσαρμογής του περί Δήμων Νόμου 

με τη νέα πραγματικότητα είχε συμπληρωθεί, αφού από την ημερομηνία 

θεσπίσεώς του είχε περάσει διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών.

Η τύχη, λοιπόν, των δήμων ήταν έρμαιο των διαθέσεων μιας διοίκησης, 

που συμπεριφέρονταν επιζήμια για την υπόσταση και την περαιτέρω εξέλιξη της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρ’ όλα αυτά όμως, τα προβλήματα της Τοπικής
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Αυτοδιοίκησης αντιμετωπίστηκαν κατά κάποιο τρόπο με ορισμένες πράξεις της 

διοίκησης.

α) Εκλογές των Δημοτικών Αρχών

Το σύστημα εκλογής των δημοτικών αρχών, που ίσχυε με το νόμο του 

1833, έγινε αφετηρία πολλών προβλημάτων, που χαρακτήρισαν την όλη μορφή 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την περίοδο εκείνη.

Παρατηρήθηκαν αυθαιρεσίες στην εκλογή και στον τελικό διορισμό των 

προσώπων στις δημοτικές αρχές. 0 βασιλιάς και ο νομάρχης καθιστούσαν 

δήμαρχο τον υποψήφιο του κυβερνώντος κόμματος. Δεν υπήρχε άμεση εκλογή, 

αλλά διορισμός κατά την υπόδειξη του κυβερνώντος κόμματος.

Πλήρες χάος. Αν το αποτέλεσμα προβλέπονταν ευνοϊκό, τότε η εκλογή 

γινόταν, αλλιώς αναβάλλονταν. Αν πάλι γινόταν η εκλογή και το αποτέλεσμα δε 

συμβάδιζε με τις προβλέψεις, δεν υπήρχε περίπτωση να κυρωθεί το αποτέλεσμα. 

Πλήρης διαφθορά στη διοίκηση, στους δημοτικούς άρχοντες και στο εκλογικό 

σώμα. Όλοι επιθυμούσαν την εκλογική επιβολή, δικαίως ή αδίκως, με κάθε θυσία.

β) Η λειτουργία των δήμων

Μια σαφή εικόνα της λειτουργίας των δήμων εκείνη την περίοδο φαίνεται 

από τον τρόπο που γινόταν τότε η διαχείριση του δημοτικού χρήματος.

Ο δήμαρχος μέχρι το 1856 δεν είχε ευθύνη για τις παράνομες πληρωμές 

που έκανε, με βάση την υπ: αριθμόν 71 της 16ης Αυγούστου 1849 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, που στηρίζονταν σε σύμφωνη γνώμη του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Υπεύθυνος ήταν ο εισπράκτορας.

Με μεταγενέστερη όμως απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπεύθυνοι 

ήταν μαζί ο δήμαρχος και ο δημοτικός εισπράκτορας για διαχειριστικές πράξεις 

που τελούσαν έπειτα από συμφωνία. Η απόφαση αυτή έγινε δεκτή με την υπ’
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αριθμόν 46 της 31 Μαϊου 1856 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που όριζε 

ότι, αν ο δήμαρχος εκδώσει παράνομο ένταλμα και ο εισπράκτορας το 

εξοφλήσει, τότε ευθύνονται και οι δύο.

Η ανεξέλεγκτη διαχείριση του δημοτικού χρήματος είχε δυστυχώς και τις 

ανάλογες συνέπειες. Η δημιουργία χρεών είχε καταστήσει αφόρητη την 

οικονομική κατάσταση των δήμων και σαν να μην έφτανε αυτό, οι δημοτικοί 

άρχοντες απαξιούσαν να λογοδοτήσουν για οποιαδήποτε διαχειριστική πράξη 

τους.

Η υπ’ αριθμόν 115 του έτους 1849 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 

έδινε μια καθαρή εικόνα της κατάστασης των δήμων την περίοδο εκείνη. Τα 

«αγαθοεργά» και λοιπά κοινωφελή καταστήματα, οι αγορές, οι δρόμοι και τα 

γεφύρια των δήμων βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση. Οι ιδιοκτησίες των κατοίκων 

και τα κτήματα ήταν αφύλακτα. Οι πρωτογενείς ανάγκες των δήμων έμεναν 

ανεκπλήρωτες. Το χειρότερο όμως ήταν, ότι οι δήμοι ήταν χρεωμένοι με 

υπέρογκα ποσά, που αδυνατούσαν φυσικά να ξεπληρώσουν.

Κάθε έννοια ευνομίας και περισυλλογής, που απαιτούσαν οι συνθήκες του 

νέου κράτους, είχε καταλυθεί. Οι δήμοι ήταν έρμαιο της κακοδιοίκησης του 

κράτους, αλλά και της αλόγιστης σπατάλης των αρχόντων τους. Οι περισσότεροι 

απ’ αυτούς έβλεπαν το δήμο σαν μέσο ικανοποίησης των κομματικών φιλοδοξιών 

τους και δεν δίσταζαν να σπαταλούν την περιουσία του για δικό τους όφελος.
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Δ' ΜΕΡΟΣ

Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  
ΠΕΡΙΟΔΟ 1863-1912

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Περίοδος Συντάγματος 1864

Η Ναυτιλιακή Επανάσταση, που έλαβε χώρα στις 10 και 11 Οκτωβρίου 

1862. έθεσε τέρμα στη δυναστεία του Όθωνα και στο πολίτευμα της 

συνταγματικής μοναρχίας. Με την κατάργηση της βασιλείας του Όθωνος 

συστήθηκε προσωρινή κυβέρνηση, που αποτελούνταν από τους Δημήτριο 

Βούλγαρη ως Πρόεδρο, Κωνσταντίνο Κανάρη και Βενιζέλο Ρούφο.

Η προσωρινή κυβέρνηση αποφάσισε τη σύγκληση Εθνικής Συνέλευσης για 

τις 10 Δεκεμβρίου 1862. Η Συνέλευση με το ΚΕ’ Ψήφισμα αναγόρευσε 

συνταγματικό βασιλέα των Ελλήνων, με το όνομα «Γεώργιος Α’», τον πρίγκηπα 

της Δανίας Χριστιανό Γουλιέλμο Φερδινάνδο Αδόλφο Γεώργιο, δευτερότοκο γιο 

του πρίγκηπα Χριστιανού της Δανίας. Η ανάρρηση στο θρόνο του Γεωργίου Α’ 

επισφραγίστηκε με τριμερή συνθήκη, που υπέγραψαν στο Λονδίνο την 1η Ιουλίου 

1863 η Γαλλία. Αγγλία και Ρωσία. Ο νέος Βασιλιάς έφτασε στην Ελλάδα στις 18 

Οκτωβρίου 1863.

1) Το Σύνταγμα του 1864

Οι επί του συντάγματος συζητήσεις της Εθνικής Συνέλευσης άρχισαν στις 

29 Ιουλίου και τελείωσαν στις 17 Οκτωβρίου 1864. Για τη δημιουργία σχεδίου 

συντάγματος είχε συγκροτηθεί από τη Συνέλευση 17μελής επιτροπή. Ύστερα 

από παρέμβαση του Βασιλιά, η Συνέλευση επίσπευσε τις εργασίες της και στις 17
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Οκτωβρίου ψήφισε το νέο Σύνταγμα στο σύνολό του, ενώ στις 21 Οκτωβρίου το 

υπέβαλλε στο Βασιλιά για να το υπογράψει. Ο Γεώργιος Α’ επιφυλάχτηκε να 

αποψανθεί αμέσως, αλλά τελικά στις 31 Οκτωβρίου δήλωσε στη Συνέλευση ότι το 

αποδέχεται, ενώ συγχρόνως έκανε και μερικές υποδείξεις. Οι υποδείξεις αυτές 

όμως δεν έγιναν δεκτές από τη Συνέλευση και έτσι στις 16 Νοεμβρίου 1864 ο 

Γεώργιος Α’ προσήλθε στη Συνέλευση και έδωσε το όρκο του στο νέο Σύνταγμα. 

Το Σύνταγμα υπογράφτηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και το Βασιλιά την 

επόμενη μέρα και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. 48).

Το Σύνταγμα του 1864 περιλάμβανε 110 άρθρα και ήταν το πρώτο 

σύνταγμα του νεώτερου ελληνικού κράτους, το οποίο αναγνώριζε το θεσμό της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και περιλάμβανε εγγυήσεις καλύτερης λειτουργίας κατά 

τη διαδικασία εκλογής των δημοτικών αρχών.

2) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στα πλαίσια του Συντάγματος του 1864

Το Σύνταγμα του 1864 μεταρρύθμιζε μόνο το εκλογικό δημοτικό σύστημα, 

κάτι το οποίο ήταν αρκετό για να χαρακτηριστεί το νέο Σύνταγμα πιο 

δημοκρατικό.

Το άρθρο 105 του Συντάγματος ήταν το μοναδικό που αναφερόταν στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και μεταρρύθμιζε πς εκλογικές διατάξεις του νόμου του 

1833. Συγκεκριμένα όριζε : «Η εκλογή των δημοτικών αρχών θέλει γίνεσθαι δΓ 

αμέσου καθολικής και μυστικής δια σφαιριδίων ψηφοφορίας». Βάσει της 

συνταγματικής αυτής διάταξης εκδόθηκε ο Νόμος ηΓ της 19ης Νοεμβρίου 1864 

«περί δημαιρεσιών», που ρύθμιζε το θέμα της άμεσης εκλογής των δημοτικών 

αρχών με καθολική ψηφοφορία.

Το κυριαρχικό δικαίωμα λοιπόν της εκλογής των δημοτικών αρχών δινόταν 

στους δημότες, που συμπλήρωναν το 21ο έτος της ηλικίας τους και είχαν κινητή 

ή ακίνητη περιουσία ή ασκούσαν οποιοδήποτε επάγγελμα. Ο νόμος όριζε επίσης
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τετραετή θητεία του δημάρχου, των παρέδρων και των δημοτικών συμβούλων. 

Έτσι έπαυε ο διορισμός του δημάρχου από το Βασιλιά ή από το Νομάρχη, καθώς 

και κάθε άλλη κρατική παρέμβαση.

Το άρθρο 103 του Νόμου ΧΜΗ’ του 1877 όριζε ότι, «οι οριστικοί κατάλογοι 

των εχόντων το δικαίωμα του ψηφοφορείν εις τας βουλευτικός εκλογάς ισχύουσι 

και κατά την εκλογήν των δημοτικών αρχών». Μετά τις μεταρρυθμίσεις αυτές, το 

σύστημα εκλογής των δημοτικών αρχών ήταν καθ’ ολοκληρίαν δημοκρατικό.

Εκεί όπου πραγματικά υπερείχε η ελληνική νομοθεσία από εκείνη των 

λοιπών ευρωπαϊκών κρατών, ήταν η καθολικότητα της ψηφοφορίας, την οποία 

δεν είχε εισαγάγει ακόμη η Ευρώπη στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το 

εκλογικό αυτό σύστημα ήταν πραγματικά το άριστο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μεταρρυθμίσεις του Χαριλάου Τρικουπη

Κατά την πρώτη μικρής διάρκειας πρωθυπουργία του, το 1875, ο 

Χαρίλαος Τρικούπης κατέθεσε στη Βουλή τρία σχέδια νόμου για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Το «περί κοινοτήτων», το «περί τροποποιήσεως του περί Δήμων 

νόμου» και το «περί Νομαρχιακής Επιτροπής».

Με το σχέδιο Νόμου «περί κοινοτήτων» η κοινότητα αποκτούσε ιδιόμορφη 

νομική προσωπικότητα εντός του νομικού προσώπου του δήμου. Σύμφωνα με το 

σχέδιο, κοινότητα μπορούσε να αποτελέσει κάθε χωριό υπο ορισμένες 

προϋποθέσεις. Η διοίκηση της κοινότητας ανήκε σε έναν πάρεδρο και τρεις 

αιρετούς κοινοτικούς συμβούλους. Ο πάρεδρος και το κοινοτικό συμβούλιο είχαν 

τα ίδια καθήκοντα και δικαιώματα με αυτά του δημάρχου και του δημοτικού 

συμβουλίου.
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Με το σχέδιο Νόμου «περί τροποποιήσεως του περί Δήμων νόμου» γινόταν 

ορισμένες μεταβολές στο καθεστώς έγκρισης των αποφάσεων του δημοτικού 

συμβουλίου από το Νομάρχη.

Έτσι, λοιπόν, στους δήμους α’ τάξεως και στις πρωτεύουσες νομών 

απαιτείτο προηγούμενη έγκριση του Νομάρχη, όταν οι αποφάσεις του δημοτικού 

συμβουλίου αφορούσαν τον προϋπολογισμό, τις έκτακτες δαπάνες, τη 

συνομολόγηση δανείων και την καταβολή τοκοχρεωλυσίων.

Επίσης το σχέδιο προέβλεπε ίδρυση σε κάθε δήμο ειδικής ταμιακής 

υπηρεσίας υπο ειδικό ταμία που είχε δικαιοδοσία σε όλους τους δήμους της 

επαρχίας.

Με το τρίτο σχέδιο «περί Νομαρχιακής Επιτροπής», ο Τρικούπης απέβλεπε 

στο στρατηγικό ρόλο που μπορούσε ενδεχομένως να διαδραματίσει η παρεμβολή 

ενός Ο.Τ.Α. μεταξύ κεντρικής διοίκησης και πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Το νομοσχέδιο προέβλεπε την ίδρυση νομαρχιακών επιτροπών, που θα 

εκλέγονταν κάθε τετραετία. Οι αρμοδιότητες των νομαρχιακών επιτροπών ήταν 

αφ’ ενός δημοσιονομικού χαρακτήρα και αφ’ ετέρου δικαστικού.

Από τα σχέδια αυτά κανένα δεν ευτύχησε να γίνει νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Περίοδος Συντάγματος 1911

Η διπλή αναθεωρητική Βουλή, που προέκυψε από τις εκλογές της 28ης 

Νοεμβρίου 1910, άρχισε το αναθεωρητικό της έργο στις 8 Ιανουάριου 1911. Η 

Βουλή περάτωσε την αναθεώρηση του Συντάγματος στις 20 Μάίου 1911 και το 

νέο κείμενο δημοσιεύτηκε την 1η Ιουνίου 1911.
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Το νέο Σύνταγμα περιλάμβανε μόνο ένα άρθρο για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, το 105, που έλεγε συγκεκριμένα : «Η εκλογή των δημοτικών αρχών 

γίνεται δια καθολικής ψηφοφορίας». Το Σύνταγμα δηλαδή λειτούργησε σαν 

απλός εκλογικός νόμος. Ήταν δυνατόν λοιπόν να εκλεγούν εμμέσως δημοτικά 

όργανα μόνο πρόσωπα, που είχαν ήδη εκλεγεί από τους δημότες με καθολική 

ψηφοφορία και ήταν μέλη δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Ο Γ. Παπαχατζής, αναφερόμενος στη διάταξη του άρθρου 105, λέει : «Κατά

ταύτα, εθεσπίσθη εφεξής μετ' επηυζημένης τυπικής δυνάμεως η δια καθολικής απλώς ψηφοφορίας 

εκλογή των δημοτικών αρχών. Το άμεσον της εκλογής, η μυστικότης και το σφαιρίδιον ηδύναντο εις 

το εξής να καταργηθώσιν uno του κοινού νομοθέτου».27

1) Θεσμοθέτηση Κοινότητας

Ο Χαρίλαος Τρικούπης κατέθεσε το 1875 στη Βουλή σχέδιο νόμου «περί 

κοινοτήτων», σύμφωνα με το οποίο επιτρέπονταν η λειτουργία κοινότητας εντός 

των πλαισίων του δήμου υπο ιδιόμορφο καθεστώς. Με το Νόμο ΑΡΠ’ της 18ης 

Απριλίου 1884 «περί κοινοτήτων των Νομών Λαρίσης και Άρτης και των επαρχιών 

Καλαμπάκας και Ξηροχωρίου» θεσπίστηκαν ειδικές διατάξεις διοίκησης των 

κοινοτήτων των περιοχών αυτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου ΑΡΓΤ, κοινότητες που δεν μπορούσαν 

να απαρτίσουν μόνες τους δήμο, αποτελούσαν ίδιο νομικό πρόσωπο. Όργανο 

διοίκησης της κοινότητας ήταν πενταμελές κοινοτικό συμβούλιο, που εκλέγονταν 

έπειτα από μυστική ψηφοφορία των κατοίκων της κοινότητας. Η θητεία του 

συμβουλίου ήταν τετραετής.

27) Γ. Παπαχατζή. Σύστημα του εν Ελλάδι ισχύοντος Διοικητικού Δικαίου, 1952
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Το Νοέμβριο του 1908 η κυβέρνηση Θεοτόκη υπέβαλε στη Βουλή σχέδιο 

νόμου «περί κοινοτήτων». Το σχέδιο αυτό βελτίωνε τον κοινοτικό θεσμό και 

επέκτεινε το νόμο του 1884 σε όλη τη χώρα. Ακολούθησε η επανάσταση στο 

Γουδί και οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις.

Στις 14 Νοεμβρίου 1910 ο Ελευθέριος Βενιζέλος στον προγραμματικό του 

λόγο βεβαίωνε την επιδίωξη του να εξυγιάνει τη διοίκηση μέσω της ανάπτυξης 

του κοινοτικού θεσμού, που αποτελεί τη βάση της αληθινής αυτοδιοίκησης.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κατά τη συνεδρίαση OH’ της Β’ Αναθεωρητικής 

Βουλής στις 2 Μαϊου 1911 κατέθεσε σχέδιο νόμου «περί μεταρρυθμίσεως των 

νόμων περί συστάσεως και διοικήσεως των δήμων ως και του νόμου περί 

δημαιρεσιών».

Το σχέδιο αυτό δεν ικανοποίησε και η επιτροπή της Βουλής, που 

συστήθηκε για να επεξεργαστεί το νομοσχέδιο, κατάρτισε κατά τη συνεδρίαση 

της 4ης Νοεμβρίου 1911 δικό της σχέδιο νόμου με τη σχετική αιτιολογική έκθεση. 

Το νομοσχέδιο της επιτροπής κυρώθηκε από το Βασιλιά και έγινε ο Νόμος ΔΝΖ’ 

«περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων», ο οποίος δημοσιεύτηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 14η Φεβρουάριου 1912 (αρ. φύλλου 58, τεύχος 

A*).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Ο Νόμος ΔΝΕ* «περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων» 
(Περιεχόμενο του Νόμου)

Ο Νόμος ΔΝΖ’ «περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων» δημοσιεύτηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 14η Φεβρουάριου 1912 και άρχισε να ισχύει 

από το 1914. Βασικό επίτευγμα του θεωρείται η διάκριση των πρωτοβάθμιων 

αυτοδιοικούμενων οργανισμών, από άποψη οργάνωσης και λειτουργίας, σε
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αστικούς και αγροτικούς, από τους οποίους οι πρώτοι αποτέλεσαν τους δήμους 

και οι δεύτεροι τις κοινότητες.

1) Ορισμοί δήμων και κοινοτήτων

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου, δήμοι ήταν οι πρωτεύουσες των 

Νομών και οι πόλεις που είχαν πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Με βάση το 

άρθρο 2, κοινότητα αποτελούσε κάθε συνοικισμός που είχε περισσότερους από 

300 κατοίκους και σχολείο στοιχειώδους εκπαίδευσης. Επίσης κοινότητα 

αποτελούσε κάθε συνοικισμός με λιγότερους από 300 κατοίκους, ύστερα από 

επιθυμία του μισού αριθμού των εκλογέων κατοίκων του συνοικισμού.

Συνοικισμός που δεν είχε σχολείο ήταν κοινότητα, ανεξάρτητα του 

αριθμού των κατοίκων του, αν κατά την έναρξη της ισχύος του Νόμου ήταν έδρα 

δήμου ή απέδισε ετήσια πρόσοδο ανω των 2.000 δραχμών και το ζητούσαν οι 

μισοί τουλάχιστον εκλογείς του.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, σε κάθε κοινότητα δινόταν το όνομα του 

συνοικισμού που την αποτελούσε, ενώ σε περίπτωση που μια κοινότητα 

απαρτίζονταν από πολλούς συνοικισμούς, τότε δινόταν το όνομα του 

πολυπληθέστερου συνοικισμού.

2) Διοίκηση των κοινοτήτων

Η διοίκηση και εκπροσώπηση της κοινότητας ανήκε στο κοινοτικό 

συμβούλιο, που εκλέγονταν με άμεση ψηφοφορία. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του 

Νόμου, τα κοινοτικά συμβούλια ήταν πενταμελή σπς κοινότητες που είχαν μέχρι 

1.000 κατοίκους, εξαμελή σε όσες είχαν 1.001 -  2.000 κατοίκους, εννεαμελή σε 

όσες είχαν 2.001 -  4.000 κατοίκους, δωδεκαμελή σε όσες είχαν 4.001 -  6.000 

κατοίκους και δεκαπενταμελή σπς υπόλοιπες κοινότητες.
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3) Αρμοδιότητες Κοινοτικού Συμβουλίου

Το κοινοτικό συμβούλιο ήταν αρμόδιο για κάθε υπόθεση που αφορούσε τα 

τοπικά συμφέροντα της κοινότητας, εφ’ όσον ο Νόμος δεν όριζε αλλιώς. 

Συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του κοινοτικού συμβουλίου, όπως αναφέρονται 

στο άρθρο 35, ήταν :

• Διαχείριση της κοινοτικής περιουσίας.

• Αποδοχή δωρεών ή κληροδοτημάτων

• Συνομολόγηση δανείων.

• Διορισμός των κοινοτικών υπαλλήλων.

• Εκτέλεση των κοινοτικών έργων.

• Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της κοινότητας 

στα δικαστήρια.

4) Λειτουργία του Κοινοτικού Συμβουλίου

Η συνεδρίαση του κοινοτικού συμβουλίου γινόταν ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του προέδρου προς τους συμβούλους, τρεις τουλάχιστον ημέρες 

πριν την καθορισμένη ημερομηνία της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση 

αναγράφονταν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που επρόκειτο να συζητηθούν 

κατά τη συνεδρίαση (άρθρο 37).

Ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου ήταν υποχρεωμένος να καλέσει 

το συμβούλιο σε συνεδρίαση, αν το ζητούσαν το 1/2 των μελών του με αίτηση 

προς αυτόν, στην οποία αναφέρονταν και ο σκοπός της συνεδρίασης. Εάν ο 

πρόεδρος δεν συγκαλούσε το συμβούλιο μέσα σε 6 μέρες από την υποβολή της 

αίτησης, τότε το κοινοτικό συμβούλιο εκαλείτο σε συνεδρίαση άνευ του 

προέδρου. Η αδικαιολόγητη απουσία του προέδρου τιμωρούνταν πειθαρχικώς 

από το Νομάρχη με πρόστιμο 50-100 δρχ και σε περίπτωση υποτροπής με την 

ποινή της έκπτωσης από το προεδρικό αξίωμα για ένα χρόνο (άρθρο 39).
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Με βάση το άρθρο 42 του Νόμου, το κοινοτικό συμβούλιο συνεδρίαζε 

δημόσια. Τα πρακτικά καταχωρούνταν με ευθύνη του γραμματέα σε ειδικό βιβλίο 

και υπογράφονταν από τους μετέχοντες στη συνεδρίαση. Αν κάποιος από τους 

συμβούλους αρνείτο να υπογράψει, τιμωρείτο πειθαρχικώς από το Νομάρχη με 

πρόστιμο 50-100 δρχ και σε περίπτωση υποτροπής με την ποινή της έκπτωσης. 

Αντίγραφο του πρακτικού της συνεδρίασης αποστέλλοταν στο Νομάρχη μέσα σε 

οκτώ ημέρες, ενώ κάθε δημότης είχε το δικαίωμα να λαμβάνει επικυρωμένα 

αντίγραφα των πρακτικών της συνεδρίασης.

5) Διοίκηση των Δήμων28

Τα όργανα διοίκησης των δήμων ήταν ο δήμαρχος, οι πάρεδροι. το 

δημοτικό συμβούλιο και η δημαρχιακή επιτροπή.

Σε κάθε δήμο εκλέγονταν εκτός του δημάρχου, πάρεδροι και δημοτικοί 

σύμβουλοι, με την εξής αναλογία : Σε δήμους με πληθυσμό πάνω από 100.000 

κατοίκους εκλέγονταν τέσσερις πάρεδροι και τριάντα δημοτικοί σύμβουλοι. Σε 

δήμους με πληθυσμό πάνω από 30.000 κατοίκους εκλέγονταν τέσσερις πάρεδροι 

και είκοσι τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ στους υπόλοιπους δήμους τρεις 

πάρεδροι και δέκαοκτώ δημοτικοί σύμβουλοι.

Η θητεία των δημοτικών συμβούλων, του δημάρχου και των παρέδρων 

ήταν τετραετής. Ο δήμαρχος ήταν η εκτελεστική αρχή του δήμου και υπεύθυνος 

για την εκπροσώπηση του δήμου. Λάμβανε μέρος στις συνεδριάσεις του 

δημοτικού συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι πάρεδροι ήταν βοηθοί του 

δημάρχου και ενεργούσαν σύμφωνα με τις οδηγίες του.

28) Άρθρα 92-96 του Νόμου ΔΝΖ71912

64



6) Αρμοδιότητες και λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου

Το δημοτικό συμβούλιο είχε τη γενική εποπτεία της διοίκησης του δήμου 

και αποφάσιζε για θέματα της αρμοδιότητας του. Σύμφωνα με το άρθρο 100 του 

Νόμου, οι αρμοδιότητες του ήταν :

♦ Εκποίηση, ανταλλαγή και αγορά κτημάτων του δήμου.

♦ Σύναψη δανείων και καθορισμός των όρων της σύναψης.

♦ Εκλογή των μελών διοίκησης των «αγαθοεργών» καταστημάτων.

♦ Έγκριση του προϋπολογισμού εξόδων κάθε έργου, προμήθειας ή 

εργοληπτικής συμφωνίας.

Με βάση το άρθρο 102 του Νόμου, το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίαζε 

ύστερα από πρόσκληση του δημάρχου στον πρόεδρο ή έπειτα από απαίτηση του 

1/6 των μελών του ή της δημαρχιακής επιτροπής.

Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίαζε δημόσια, αλλά η συνεδρίαση 

μπορούσε να γίνει και κεκλεισμένων των θυρών. Για την ψήφιση του οργανισμού 

εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου απαιτούνταν η παρουσία της απόλυτης 

πλειοψηφίας των μελών του. Πρόταση για μεταβολή του οργανισμού γινόταν 

μόνο ύστερα από αίτηση του 1/3 των συμβούλων ή της δημαρχιακής επιτροπής 

(άρθρα 103 και104).

7) Δικαίωμα ψήφου και εκλογικό σύστημα

Σύμφωνα με το άρθρο 148 του Νόμου, οι δημότες που είχαν συμπληρώσει 

το 25ο έτος της ηλικίας τους και ήταν γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους 

του δήμου ή της κοινότητας, μπορούσαν να ψηφίζουν και να εκλέγονται στις 

δημοτικές αρχές. Δεν γινόταν να εκλεγούν δήμαρχοι, πάρεδροι, δημοτικοί ή 

κοινοτικοί σύμβουλοι οι βουλευτές, οι εν ενεργεία στρατιωτικοί και οι δημόσιοι 

υπάλληλοι, οι υπάλληλοι φιλανθρωπικών ή άλλων ιδρυμάτων κοινής ωφελείας, 

καθώς και εκείνοι που χρωστούσαν στο δήμο ποσό μεγαλύτερο των 3.000 δρχ.
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Οι εκλογές γίνονταν με ψηφοδέλτια και όχι με σφαιρίδια, όπως παλιά. Οι 

εκλογείς έριχναν τα ψηφοδέλτια σε κάλπη, η οποία ήταν σφραγισμένη πριν την 

έναρξη των εκλογών με τις σφραγίδες του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής 

και του δικαστικού αντιπροσώπου (άρθρο 172).

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας το όνομα του εκλογέα σημειώνονταν στον 

εκλογικό κατάλογο. Με τη λήξη της διαδικασίας των εκλογών, άρχιζε η διαλογή 

των ψηφοδελτίων.

Από τον δικαστικό αντιπρόσωπο ή τον πρόεδρο της εφορευτικής 

επιτροπής γινόταν αρίθμηση των ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από 

την κάλπη. Κάθε υποψήφιος μπορούσε αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου να 

παρευρεθεί στη διαλογή των ψηφοδελτίων. Τα άκυρα ψηφοδέλτια τοποθετούνταν 

σε ειδικό φάκελλο και γινόταν αναφορά στα πρακτικά (άρθρα 175-177).

Σύμφωνα με το άρθρο 181, νικητής θεωρείτο εκείνος ο υποψήφιος που 

έλαβε τις περισσότερες ψήφους από τους εκλογείς. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

γινόταν κλήρωση από τον ειρηνοδίκη σε δημόσια συνεδρίαση με την παρουσία 

των ενδιαφερομένων. Σε όσους δήμους ή κοινότητες υπήρχε Πρωτοδικείο, η 

κλήρωση γινόταν από τον Πρωτόδικη.

Μετά τη δημοσίευση του αποτελέσματος των εκλογών τα πρακτικά 

εκτίθονταν στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα για τρεις μέρες, με σκοπό οι 

εκλογείς να λάβουν γνώση των πρακτικών και να διατυπώσουν τυχόν ενστάσεις 

είτε γραπτώς, είτε προφορικώς στην εφορευτική επιτροπή του εκλογικού 

τμήματος (άρθρο 182).
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8) Σύνδεσμος Κοινοτήτων29

Δύο ή περισσότερες κοινότητες, που ανήκαν στον ίδιο νομό, μπορούσαν 

να συστήσουν σύνδεσμο κοινοτήτων για την αντιμετώπιση των τοπικών 

υποθέσεων ή την εκτέλεση τοπικών έργων. Ο σύνδεσμος αποτελούσε ίδιο νομικό 

πρόσωπο.

Τα κοινοτικά συμβούλια των ενωμένων κοινοτήτων όριζαν το καθένα δυο 

μέλη, που αποτελούσαν στο σύνολό τους το συμβούλιο του συνδέσμου. Το 

συμβούλιο μετά από ψηφοφορία παρουσία όλων των μελών του εξέλεγε δύο 

μέλη που μαζί με τον πρόεδρο του συμβουλίου, αποτελούσαν τη διοικούσα 

επιτροπή. Η θητεία της επιτροπής ήταν διετής.

Οι σύνδεσμοι των κοινοτήτων ιδρύονταν ελεύθερα ή για την εκτέλεση 

κάποιου έργου. Διαλύονταν είτε με απόφαση των συμπραττουσών κοινοτήτων, 

είτε αυτοδικαίως με την περάτωση του έργου. Η απόφαση διάλυσης του 

συνδέσμου λαμβάνονταν σε κοινή συνεδρίαση των κοινοτικών συμβουλίων 

ύστερα από ψηφοφορία των 3/4 του συνόλου των μελών. Η απόφαση 

διαβιβάζονταν μέσω του Νομάρχη στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο εξέδιδε 

Βασιλικό Διάταγμα διάλυσης του συνδέσμου, με βάση την παραπάνω απόφαση.

29) Άρθρα 85-91 του Νόμου ΔΝΖ71912
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Ε’ ΜΕΡΟΣ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 

ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

/  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1927

✓  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ



Ε' ΜΕΡΟΣ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Περίοδος Συντάγματος 1927

Το Σύνταγμα του 1927 ήρθε να δώσει το πραγματικό νόημα της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης με τη διάταξη του άρθρου 107, που αποτέλεσε και την 

προοδευτικότερη ρύθμιση του προβλήματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 107 του Συντάγματος, το κράτος 

διαιρέθηκε σε Περιφέρειες, εντός των οποίων οι πολίτες διαχειρίζονταν απ’ 

ευθείας τις τοπικές υποθέσεις, όπως όριζε ο νόμος.

Με τη διάταξη αυτή, οι αρμοδιότητες των τοπικών οργανισμών 

καθορίζονταν από τον κοινό νομοθέτη, ο οποίος ενεργώντας κατά την κρίση του, 

θα υπήγαγε στους αυτοδιοικούμενους οργανισμούς όλες τις υποθέσεις που είχαν 

τοπικό χαρακτήρα.

Η κοινότητα αποτελούσε την πρώτη βαθμίδα των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έπρεπε να είναι δύο βαθμών τουλάχιστον, ανεξάρτητα 

των δήμων και των συνδέσμων κοινοτήτων.

Το δικαίωμα της λήψης των αποφάσεων ανήκε σε αιρετά όργανα που 

εκλέγονταν με καθολική ψηφοφορία από τους πολίτες. Το κράτος ασκούσε μόνο 

ανώτατη εποπτεία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν εμπόδιζε 

την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση αυτών.
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Αναμφισβήτητα οι διατάξεις περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συντάγματος 

του 1927 ήταν οι τελειώτερες από όσες είχαν διατυπωθεί μέχρι τότε σε ελληνικά 

συνταγματικά κείμενα.

1) Σχόλια και κρίσεις διαφόρων μελετητών για το νέο Σύνταγμα

Ο Aλ. Σβώλος έκρινε ότι. με τις διατάξεις περί αυτοδιοίκησης και 

αποκέντρωσης, το Σύνταγμα του 1927 ανακηρύσσοταν σαν το δυναμικότερο 

Ελληνικό Σύνταγμα.30

Ο  Γ. Παπαχατζής υποστήριξε : «Συνταγματική, με επηυζημένην τυπικήν δύναμιν, 

ρΰθμισις της τοπικής αυτοδιοικήσεως έλαΒεν εν γενικαίς γραμμαίς χώραν το πρώτο παρ' ημίν 

μεταγενεστέρους εν σχέσει προς τα μνημονευθέντα νομοθετήματα, εν άρθρω 107 του Συντάγματος 

1927».31

2) Κατάλυση του Συντάγματος του 1927

Μετά την καταστολή του στρατιωτικού κινήματος το 1935, η κυβέρνηση Π. 

Τσαλδάρη εξέδωσε μια σειρά Συντακτικών Πράξεων, με τις οποίες 

τροποποιούνταν ουσιώδεις διατάξεις του Συντάγματος του 1927. Τελικά η 

διαγραφόμενη κατάλυση του Συντάγματος έγινε μετά τις εκλογές της 19ης 

Μαϊου 1935 στην Ε’ Εθνική Συνέλευση. Με την παράγραφο 4 του Ψηφίσματος 

της 10ης Οκτωβρίου 1935 επανήλθε σε ισχύ το Σύνταγμα του 1911. Άρα το 

άρθρο 107 περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχε καταργηθεί.

30) Χρ. Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήνα 1977, σελ. 565

31) Γ. Παπαχατζή, Σύστημα του εν Ελλάδι ισχύοντος Διοικητικού Δικαίου, 1952, σελ. 211
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3) Αναδιατύπωση του άρθρου 107

Ο πρόεδρος της Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας ανέθεσε σε 

τριμελή επιτροπή τη διατύπωση των διατάξεων περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 

Συντάγματος. Η επιτροπή υπέβαλλε μετά από παρέλευση δέκα μηνών στην 

Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας την έκθεσή της. Έπειτα από σχετική 

μελέτη κατέληξε στη μεταρρύθμιση πολλών διατάξεων του άρθρου 107 του 

Συντάγματος του 1927.

Σύμφωνα με τις νέες συμπληρωματικές διατάξεις, τα αιρετά όργανα των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορούσαν να στερηθούν την άσκηση 

της εξουσίας τους, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη συμβουλίου αποτελούμενου κατά 

2/3 από ισόβιους δικαστές ή εισαγγελείς.

Οι τακτικοί υπάλληλοι των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

διορίζονταν με βάση τα προσόντα τους και ήταν μόνιμοι. Απ’ αυτή τη διάταξη 

εξαιρέθηκαν ο γενικός γραμματέας του δήμου και ο ιδιαίτερος γραμματέας του 

δημάρχου. Ακόμα το κράτος ήταν υποχρεωμένο να δίνει οικονομική βοήθεια 

στους Οργανισμούς.

Το άρθρο της επιτροπής δεν έγινε συνταγματική διάταξη. Το επαναφερθέν 

με το ψήφισμα της 19ης Οκτωβρίου 1934 Σύνταγμα του 1911 εξακολούθησε να 

ισχύει και μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι το 1952.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ B'

Νομοθεσία Δήμων και Κοινοτήτων

1) Κωδικοποίηση του 1926

Ο Νόμος ΔΝΖ71912 υπέστη μέσα σε λίγα χρόνια περισσότερες 

τροποποιήσεις, απ’ όσες σε διάστημα 80 χρόνων είχε υποστεί ο περί Δήμων 

Νόμος του 1833. Οι συνεχείς τροποποιήσεις του βασικού Νόμου ΔΝΖ’ οδήγησαν 

την Πολιτεία στην κωδικοποίηση των σχετικών διατάξεων, διότι η εφαρμογή τους 

είχε γίνει προβληματική. Η κωδικοποίηση έγινε με το Νομοθετικό Διάταγμα της 

17/18 Σεπτεμβρίου 1926 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο νόμου της 

νομοθεσίας περί Δήμων και Κοινοτήτων». Οι νόμοι που περιλήφθηκαν σ’ αυτήν 

την κωδικοποίηση ανέρχονταν σε 52.

2) Κωδικοποίηση του 1936

Το Νομοθετικό Διάταγμα της 17/18 Σεπτεμβρίου 1926 τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με άλλους 28 Νόμους και περιλήφθηκε στην κωδικοποίηση του 

Β.Δ. της 17 Απριλίου 1936. Με τη νομοθεσία αυτή διανύθηκε η περίοδος της 

δικτατορίας Μεταξά, η περίοδος του πολέμου 1940-41, η περίοδος της κατοχής 

και η περίοδος από την απελευθέρωση μέχρι το 1954, όταν θεσπίστηκε ο νέος 

Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας με το Ν.Δ. 2888/1954.

3) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στα πλαίσια της κωδικοποίησης του 1936 

α) Δημοτικές και Κοινοτικές αρχές

Τα όργανα διοίκησης στους δήμους αποτελούσαν ο Δήμαρχος, οι 

Πάρεδροι, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημαρχιακή Επιτροπή.
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Ο δήμαρχος ήταν εκπρόσωπος του δήμου και αποτελούσε μαζί με τους 

παρέδρους την εκτελεστική αρχή του δήμου, δηλαδή την αρχή που ήταν 

επιφορτισμένη με την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Την αρχή της κοινότητας αποτελούσε το κοινοτικό συμβούλιο. Ο 

πρόεδρος της κοινότητας ήταν η εκτελεστική αρχή της κοινότητας, αλλά δεν 

συμπεριλαμβάνονταν στις αρχές της κοινότητας.

Οι δήμαρχοι, οι πάρεδροι και τα μέλη των δημοτικών και κοινοτικών 

συμβουλίων εκλέγονταν ανα τετραετία με άμεση εκλογή δια ψηφοδελτίων από 

του δημότες, που είχαν εκλογικό δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές.

Το σύστημα των δημοτικών και κοινοτικών αρχών του 1936 ήταν όμοιο με 

εκείνο του Νόμου ΔΝΖ71912.
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ΣΤ' ΜΕΡΟΣ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΤΗ ΜΕ ΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗ

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

•  /  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1952

✓  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1968



ΣΤ ΜΕΡΟΣ

ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

Με την κωδικοποιημένη νομοθεσία περί δήμων και κοινοτήτων του 1936 

διανύθηκε μια από τις πλέον σημαντικές περιόδους της νεότερης ιστορίας του 

Ελληνικού Έθνους.

Τα μηνύματα των καιρών μετά τις καταστροφές του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου ήταν «κοινωνική δικαιοσύνη», «κοινωνική ισότητα» και «κοινωνική 

αλληλεγγύη».

Τα Συντάγματα των περισσοτέρων κρατών και οι διάφορες νομοθεσίες 

άρχισαν να αποκτούν κοινωνικότερη δομή, προσαρμοζόμενα στις επιταγές των 

καιρών. Στην Ελλάδα το Σύνταγμα του 1952 δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τις 

διαμορφωθείσες στη χώρα κοινωνικές συνθήκες, γεγονός που στάθηκε 

ανασταλτικός παράγοντας στην εξέλιξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της οποίας 

αποστολή είναι κυρίως η βελτίωση των τοπικών κοινωνικών αναγκών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Περίοδος Συντάγματος 1952

Το Σύνταγμα του 1952 περιλάμβανε μόνο ένα άρθρο για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Το άρθρο 99 ανέφερε σχετικά : «Η διοικητική οργάνωσις του 

Κράτους βασίζεται εις την αποκέντρωσιν και την τοπικήν αυτοδιοίκησιν ως νόμος 

ορίζει. Η εκλογή των δημοτικών και κοινοτικών αρχών γίνεται δια καθολικής 

ψηφοφορίας».
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Το Σύνταγμα του 1952 δεν περιλάμβανε ειδική διάταξη για το περιεχόμενο 

των τοπικών οργανισμών και ανέθετε στον κοινό νομοθέτη τον καθορισμό του 

πλαισίου δραστηριοτήτων τους. Ο κοινός νομοθέτης ήταν υποχρεωμένος να 

θεσπίσει την οργάνωση και λειτουργία των τοπικών οργανισμών, έτσι ώστε όλες 

οι τοπικές υποθέσεις να αποτελούσαν αρμοδιότητες των οργανισμών αυτών, 

δηλαδή να τις ασκούσαν με όργανα που θα εκλέγονταν από το λαό κάθε 

αυτοδιοικούμενης περιφέρειας.

Ο Μιχ. Δένδιας32 θεωρεί ότι, με το παραπάνω άρθρο κατοχυρώνεται 

επιτακτικά ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως βασικός οργανωτικός θεσμός 

του κράτους, ενώ ο Μιχ. Στασινόπουλος στο βιβλίο του «Μαθήματα Διοικητικού 

Δικαίου» θεωρεί το άρθρο αυτό του Συντάγματος φτωχότερο του αντίστοιχου 

άρθρου 107 του Συντάγματος του 1927.

Το Σύνταγμα του 1952 δεν ανέφερε τίποτα για τις αρμοδιότητες των 

δήμων και κοινοτήτων και τη διάκριση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συγκριτική 

μελέτη του Συντάγματος του 1952 με τα αντίστοιχα τότε ευρωπαϊκά Συντάγματα 

ήταν απογοητευτική. Όπως παρατηρεί και ο καθηγητής Χρ. Σγουρίτσας, «ως

μειονέκτημα του νέου Συντάγματος δέον να χαρακτηρισθή το ότι τούτο έμεινε σχεδόν ξένον προς τα 

εκ δύο παγκοσμίων πολέμων δημιουργηθείσας νέας πολιτικός και κοινωνικός συνθήκας».33

1) Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας του 1954

Θέμα κατάρτισης νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα τέθηκε από την 

απελευθέρωση του κράτους με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 107/1946 «περί διατάξεων 

τινών αφορωσών εις τους δήμους και τας κοινότητας».

32) Μιχ. Δένδια, Διοικητικό Δίκαιο, 1966, τόμος Β \ σελ. 173

33) Χρ. Σγουρίτσα, Συνταγματικό Δίκαιο, 1962, τόμος Α', σελ. 179
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Με την υπ’ αριθμόν 85099 απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 1946 του 

Υπουργού Εσωτερικών συγκροτήθηκε επιτροπή σύνταξης του νέου κώδικα. Η 

επιτροπή αυτή όμως δεν κατάφερε να φέρει σε πέρας την αποστολή της και έτσι 

συγκροτήθηκε άλλη επιτροπή με την υπ’ αριθμόν 10162 υπουργική απόφαση της 

14ης Φεβρουάριου 1951.

Η επιτροπή αυτή υπέβαλλε το καταρτισθέν σχέδιο στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, το οποίο όμως δεν προώθησε το σχέδιο στη Βουλή, αλλά με 

απόφαση του συμπλήρωσε την επιτροπή με τρία νέα μέλη. Τελικώς η επιτροπή 

περάτωσε τις εργασίες της και το σχέδιο κυρώθηκε με το Ν.Δ. 2888/1954 «περί 

κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 

(αρ. 139/1-7-1954).

Βασικές επιδιώξεις του νέου Κώδικα ήταν, σύμφωνα με την εισηγητική 

έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, α) η εξασφάλιση μεγαλύτερης αυτοτέλειας 

στους δήμους και τις κοινότητες, β) ο περιορισμός των παρεμβάσεων της 

κρατικής διοίκησης και γ) η δημιουργία εύρωστων οργανισμών. Παρ’ όλα αυτά 

όμως, ούτε μεγαλύτερη αυτοτέλεια εξασφαλίστηκε, ούτε μειώθηκε ο αριθμός των 

παρεμβάσεων της κεντρικής διοίκησης. Με το νέο Κώδικα όμως, δήμοι ήταν οι 

πρωτεύουσες νομών και οι πόλεις με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων και 

κοινότητες οι πόλεις με πληθυσμό 500 τουλάχιστον κατοίκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Περίοδος Συντάγματος 1968

Το Σύνταγμα του 1968 περιλάμβανε δύο άρθρα για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Με βάση το άρθρο 120, το Κράτος διαιρέθηκε σε Περιφέρειες, με 

βάση πληθυσμιακούς, γεωοικονομικούς και συγκοινωνιακούς παράγοντες.
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Το άρθρο 121 αναφερόταν εκτενέστερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Συγκεκριμένα, κατά την παρ. 1, την Τοπική Αυτοδιοίκηση συνιστούσαν οι δήμοι 

και οι κοινότητες. Με τον τρόπο αυτό καθιερώνονταν δύο είδη αυτοδιοίκησης, οι 

δήμοι και οι κοινότητες, που ανήκαν όμως στον ίδιο βαθμό Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.

Στην παράγραφο 5 το Σύνταγμα προέβλεπε ρητά το σκοπό των τοπικών 

οργανισμών, δηλαδή την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων και την 

ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων της οικείας περιφέρειας.

Επίσης για να εκλεγεί κάποιος δήμαρχος, πρόεδρος κοινότητας, 

δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος έπρεπε να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει 

συμπληρωμένο το 20ο έτος της ηλικίας του και να είναι εγγεγραμμένος στον 

εκλογικό κατάλογο.

Τέλος το κράτος όφειλε να εξασφαλίσει στους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης τους αναγκαίους πόρους για τη λειτουργία και την εκπλήρωση της 

αποστολής τους.

1) Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας

Η εικοσαετία που μεσολάβησε από την εφαρμογή του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα του 1954 και οι ατέλειες που παρουσιάστηκαν, είχαν 

καταστήσει αναγκαία τη θέσπιση ενός νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Ο συντάκτης του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.Δ. 222/1973) 

δεν απέδωσε όμως τη βαρύτητα που έπρεπε στην κατάρτιση ενός κώδικα που να 

ανταποκρίνοταν στις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις της εποχής.

Έτσι κύριο επίτευγμα του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ήταν :

□ Η κωδικοποίηση των διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

□ Η προσθήκη λίγων νέων διατάξεων που αναφέρονταν στη λειτουργία των 

συμβουλίων, στην περιουσία των δήμων και κοινοτήτων κ.λ.π.
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Ζ  ΜΕΡΟΣ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Η μεταπολίτευση της 23ης Ιουλίου 1974 απέφερε το Νόμο 180/1975 «περί 

επαναφοράς εν ισχύϊ διατάξεων του δια του Νομοθετικού Διατάγματος 2888/1954 

κυρωθέντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ως ετροποποιήθησαν, 

συνεπληρώθησαν και αντικατεστάθησαν μέχρι της 20ης Απριλίου 1967 

συμπληρώσεως ενίων διατάξεων αυτού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

Με το άρθρο 1 του Νόμου αυτού επανήλθε σε ισχύ ο Δημοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας του Ν.Δ. 2888/1954, ενώ με άλλες διατάξεις του Νόμου 

έγιναν ουσιαστικές τροποποιήσεις στη νομοθεσία των δήμων και κοινοτήτων, οι 

κυριότερες από τις οποίες αποτελέστηκαν από διατάξεις του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα του 1973.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Περίοδος Συντάγματος 1975

Οι διατάξεις του Συντάγματος του 1975 για τη διοίκηση και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση είναι βελτιωμένες σε σχέση με πς συνταγματικές ρυθμίσεις 

προηγούμενων περιόδων.

Καθιερώνεται η διοικητική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. χωρίς όμως να 

καταργείται η κρατική εποπτεία, η οποία δεν πρέπει να παρεμποδίζει την 

πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Θεσπίζονται οι πειθαρχικές ποινές 

της αργίας και της έκπτωσης των αιρετών οργάνων, ενώ προβλέπεται ίδρυση
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αναγκαστικών ή εκούσιων συνδέσμων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για 

την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών.

Τέλος το κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη για την εξασφάλιση των 

αναγκαίων πόρων, χρηματοδοτώντας τους Ο,Τ.Α. από τον κρατικό 

προϋπολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Νομοθεσία Δήμων και Κοινοτήτων

Η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση διαρθρώθηκε σε δήμους και 

κοινότητες και απέκτησε τα γνωρίσματα της πολυδιάσπασης μετά τη 

μεταρρύθμιση που συντελέστηκε το 1912 με το Νόμο ΔΝΖ71912 της κυβέρνησης 

του Ελ. Βενιζέλου.

Η πολυδιάσπαση της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχε ως 

συνέπεια την αδυναμία της να ανταπεξέλθει στις στοιχειώδεις διοικητικές 

λειτουργίες, πολύ δε περισσότερο να εκπληρώσει την οριζόμενη από το 

Σύνταγμα αποστολή της, δηλαδή τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Σε 

συνδυασμό βέβαια με την αναγκαία προσαρμογή της ελληνικής Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στις κατευθύνσεις του τοπικού πολιτικού και διοικητικού 

συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται αμέσως αντιληπτό η αδυναμία των 

Ο.Τ.Α. να εκπληρώσουν την αποστολή τους.

Α) Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τη δεκαετία του 1980

Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος της πολυδιάσπασης 

των Ο.Τ.Α. άρχισε από το 1980 με τη σημαντική αύξηση του πληθυσμιακού ορίου 

για την αναγνώριση ενός συνοικισμού σε κοινότητα. Σκοπός της πολιτικής αυτής
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ήταν να σταματήσει η περαιτέρω διάσπαση της πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.

Αυτή η πολιτική άλλαξε το 1984 στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ρόλου 

της αυτοδιοίκησης, της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και της ενίσχυσης του 

αναπτυξιακού ρόλου του θεσμού. Διαμορφώθηκε ένα ευνοϊκό πλαίσιο, ώστε οι 

πρωτοβουλίες για τη συνένωση των Ο.Τ.Α. να προέρχονται είτε από τους 

αιρετούς, είτε από τους εκλογείς κατοίκους.

Το νεωτεριστικό στοιχείο αυτής της πολιτικής ήταν η παροχή οικονομικών 

κινήτρων ως δέλεαρ προς τους νέους Ο.Τ.Α. που προέκυπταν από τη συνένωση. 

Ακόμα καθιερώθηκε πληθυσμιακό όριο για την αναγνώριση ενός Ο.Τ.Α. σε δήμο 

στους 2.500 κατοίκους.

Η πολιτική αυτή εφαρμόστηκε με το Νόμο 1416/84 και από την εφαρμογή 

των σχετικών διατάξεων του Νόμου προέκυψαν 17 νέοι δήμοι ως το 1987. Το νέο 

στοιχείο αυτής της πολιτικής που εισήγαγε ο Νόμος 1416/84 ήταν η παροχή 

οικονομικών κινήτρων. Αυτά ήταν :

♦ Αν ο νέος Ο.Τ.Α. είχε έως 1.000 κατοίκους η επιχορήγηση πολλαπλασιάζεται 

επί του αριθμού των Ο.Τ.Α. που συνενώνονται.

♦ Αν ο νεός Ο.Τ.Α. είχε έως 10.000 κατοίκους τότε η επιχορήγηση 

διπλασιάζεται.

♦ Αν ο νεός Ο.Τ.Α. είχε περισσότερους από 10.000 κατοίκους τότε λαμβάνει 

επιπλέον επιχορήγηση μόνο για το ποσοστό του πληθυσμού που υπερβαίνει 

τους 10.000 κατοίκους.

♦ Στους νέους Ο.Τ.Α. παρέχονταν με ευνοϊκές ρυθμίσεις άτοκα δάνεια, ενώ οι 

οφειλές από δάνεια των Ο.Τ.Α. που ενώνονται διαγράφονταν με την 

προϋπόθεση να είχε ο καθένας πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους.
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Δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του Νόμου 1416/84 θεσπίστηκε ο Νόμος 

1622/86 που αποτέλεσε μια ακόμη δραστικότερη παρέμβαση για την επίλυση του 

προβλήματος της πολυδιάσπασης των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.

Οι νομοί διαιρέθηκαν σε γεωγραφικές ενότητες, εντός των οποίων οι 

Ο.Τ.Α. έπρεπε να συνενωθούν. Ο νέος Ο.Τ.Α. που προέκυπτε ήταν απαραίτητα 

δήμος. Έτσι καταργήθηκε η διάκριση μεταξύ δήμου και κοινότητας. Ο Νόμος 

1622/86 εισήγαγε το στοιχείο της μερικής και ιδιότυπης αναγκαστικότητας. 

Δηλαδή, αν τα 3/5 των Ο.Τ.Α. της γεωγραφικής ενότητας αποφάσιζαν να 

συνενωθούν και ταυτόχρονα εκπροσωπούσαν περισσότερο από το 50% του 

πληθυσμού, η συνένωση ήταν υποχρεωτική και για τα υπόλοιπα 2/5 των Ο.Τ.Α.

Ο νομοθέτης ενίσχυσε το πλαίσιο των οικονομικών κινήτρων ορίζοντας 

χρονική διάρκεια παροχής την τριεπα. Επίσης πρόβλεψε την παροχή ειδικών 

επιχορηγήσεων από το τότε Νομαρχιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 

καθώς και την κατανομή εως και του 1/2 των συνολικών εσόδων από το Φ.Α.Π. Το 

ποσό από το Φ.Α.Π. και ίσο ποσό από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

έπρεπε να δοθούν για :

❖  Την κάλυψη των αναγκών οργάνωσης και μηχανοργάνωσης.

❖  Την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού.

❖  Την εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης.

❖  Την κάλυψη δαπανών για πρόσληψη επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού.

❖  Την κάλυψη δαπανών από τη συμμετοχή σε στεγαστικά προγράμματα.

Ως προς τα διοικητικά κίνητρα προβλέφτηκε στη θέση κάθε 

καταργούμενου Ο.Τ.Α. με περισσότερους από 200 κατοίκους η ίδρυση τοπικού 

συμβουλίου.
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1) Τοπικά Συμβούλια

Στην έδρα καθενός από τους Ο.Τ.Α. που συνενώνονται σε νέο Ο.Τ.Α. με 

πληθυσμό πάνω από 200 κατοίκους συνιστώνται τοπικά συμβούλια, που φέρουν 

το όνομα της έδρας του πρώην ΟΤΑ και λειτουργούν στα πλαίσια του νέου Ο.Τ.Α. 

Αρμοδιότητες των τοπικών συμβουλίων ήταν :

■ Συντήρηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης.

■ Συντήρηση και λειτουργία παιδικών σταθμών.

■ Συντήρηση και λειτουργία νεκροταφείων.

■ Εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων.

Οι πόροι των τοπικών συμβουλίων προέρχονταν μόνο από την ετήσια 

οικονομική ενίσχυση του νέου Ο.Τ.Α. Όργανα του τοπικού συμβουλίου ήταν το 

διοικητικό συμβούλιο και ο πρόεδρος του. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 

ήταν ο πάρεδρος και τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη του συμβουλίου προέκυπταν 

μετά από εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια.

Β) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Π.Δ. 410/95)

Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας των Δήμων και Κοινοτήτων αποτελεί μια 

ακόμη συμβολή στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά τους 

Οργανισμούς αυτούς, κυρίως μετά τη ψήφιση των Νόμων 2218/94 και 2240/94 για 

τη διοικητική αναδιοργάνωση της χώρας. Στο νέο Δημοτικό και Κοινοπκό Κώδικα 

περιλαμβάνονται τροποποιημένες και συμπληρωμένες οι διατάξεις του δημοτικού 

και κοινοτικού κώδικα που ίσχυε με το Π.Δ. 323/1989.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο οι Ο.Τ.Α. αποκτούν καινούργιες 

δυνατότητες για την εξασφάλιση περισσότερων και καλύτερης ποιότητας 

υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατοχύρωση της παρέμβασης τους στη 

διαδικασία της τοπικής ανάπτυξης, με τη θεσμική δυνατότητα χρηματοδότησης 

κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και με τις συμβάσεις «αλληλεγγύης» μεταξύ των
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Ο.Τ.Α. για την ενίσχυση της διαδημοτικής και διακοινοτικής συνεργασίας και τον 

καλύτερο συντονισμό και προγραμματισμό των αναπτυξιακών τους 

προτεραιοτήτων

1) Βασικές διατάξεις του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

α) Αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων

Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων 

και κοινοτήτων, των οποίων κύρια μέριμνα αποτελεί η προαγωγή των κοινωνικών 

και οικονομικών συμφερόντων της περιοχής τους. Στην αρμοδιότητα των δήμων 

και κοινοτήτων ανήκουν κυρίως :

s  Η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, 

άρδευσης και αποχέτευσης. 

s  Η καθαριότητα και διαχείριση των απορριμάτων.

s  Η ίδρυση και λειτουργία παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών και 

νηπιαγωγείων.

s  Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων 

(Κ.Α.Π.Η.)

s  Η ίδρυση και λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, όπως 

βιβλιοθήκες, μουσεία, πινακοθήκες, θέατρα. 

s  Η προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. 

s  Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων και η λειτουργία 

χώρων στάθμευσης οχημάτων. 

s  Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων. 

s  Η διαχείριση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας.
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β) Αρμοδιότητες και λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου

Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις 

αρμοδιότητες του δήμου. Το δημοτικό συμβούλιο, λοιπόν, παίρνει αποφάσεις :

□ Για τον κανονισμό των εργασιών του, τον κανονισμό των εργασιών της 

δημαρχιακής επιτροπής και για τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας του 

δήμου.

□ Για τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του δήμου.

□ Για την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων.

□ Για τη σύναψη δανείων και τους όρους τους.

□ Για την εκποίηση και ανταλλαγή δημοτικών ακινήτων.

Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση 

του προέδρου, μια φορά το μήνα. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 

διευθύνει τη συζήτηση, παίρνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την τήρηση της τάξης 

και μπορεί να αποβάλλει από το ακροατήριο κάθε πρόσωπο που διαταράσσει τη 

συνεδρίαση.

Ο δήμαρχος μετέχει στις συνεδριάσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει 

το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του πάντοτε και με προτεραιότητα έναντι 

των άλλων.

γ) Αρμοδιότητες Δημάρχου - Παύση

Ο δήμαρχος, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

> Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται 

στο δήμο.

> Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

> Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου και όλου του προσωπικού του 

δήμου.
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^  Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο δήμος.

Στους δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων επιβάλλονται οι πειθαρχικές 

ποινές της αργίας και της έκπτωσης. Ο Περιφερειακός Διευθυντής μπορεί να 

επιβάλλει στα πρόσωπα αυτά την ποινή της αργίας έως τρεις μήνες, αν έχουν 

διαπράξει σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή υπέρβαση της 

αρμοδιότητας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια.

Επίσης οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων εκπίπτουν αυτοδικαίως 

από το αξίωμα τους : α) αν στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους με 

τελεσίδικη δικαστική απόφαση, β) αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα με 

τελεσίδικη δικαστική απόφαση και γ) αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για πλαστογραφία, κλοπή, απάτη, μαστροπεία, ναρκωτικά κ.λ.π.

δ) Σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων

Δυο ή περισσότεροι δήμοι ή κοινότητες μπορούν με απόφαση καθενός 

από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια να συστήσουν σύνδεσμο δήμων ή 

κοινοτήτων για την κοινή εκτέλεση και συντήρηση έργων, την προμήθεια 

μηχανημάτων και υλικών για την παροχή υπηρεσιών που ανήκουν στις 

αρμοδιότητές τους, καθώς και για το σχεδίασμά και την κατάρτιση 

προγραμμάτων και μεθόδων για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου τους.

Ο σύνδεσμος διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, εκτελεστική επιτροπή 

και τον πρόεδρό του. Το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου που έχει 

περισσότερα από έντεκα μέλη έχει τις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου, 

ενώ η εκτελεστική επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες της δημαρχιακής επιτροπής.

Πόροι του συνδέσμου είναι : α) οι πρόσοδοι από την περιουσία τους, β) οι 

ετήσιες εισφορές των δήμων και κοινοτήτων, και γ) τα έσοδα από φόρους και 

τέλη που επιβάλλονται υπέρ του συνδέσμου.

87



Ο σύνδεσμος διαλύεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του 

όταν : α) έχει εκπληρωθεί ο σκοπός του ή β) έχει λήξει το χρονικό διάστημα για 

το οποίο είχε συσταθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Πρόγραμμα «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΐΑΣ»
(Νόμος 2539/1997)

Η πολυδιάσπαση της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούσε 

κρίσιμο δομικό πρόβλημα του τοπικού, πολιτικού και διοικητικού συστήματος της 

χώρας. Η δημογραφική, οικονομική και αναπτυξιακή καχεξία 5.500 περίπου ΟΤΑ 

δρούσε ανασταλτικά στην παροχή ενός ελάχιστου επιπέδου υπηρεσιών στους 

πολίτες και στην ικανότητά τους να εκπληρώσουν τη σύγχρονη αποστολή τους, 

που είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της τοπικής ανάπτυξης.

Η αναγκαιότητα αυτής της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας ήταν λοιπόν 

αποδεκτή. Ο κατακερματισμός των Ο.Τ.Α. σε πολλές μικρές κοινότητες 

αναιρούσε ουσιαστικά το ρόλο και τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι 

Νόμοι 1416/84 και 1622/86 και στη συνέχεια οι Νόμοι 2218/94 και 2240/94 

αποτελούσαν σταθμούς στο δύσκολο εγχείρημα της αναδιάρθρωσης του 

Κράτους.

Με το Πρόγραμμα «Ιωάννης Καποδίστριας» επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός 

του διοικητικού συστήματος, διότι η ανασυγκρότηση της πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στοχεύει πρωτίστως στην παροχή υπηρεσιών ισοδύναμης 

αποτελεσματικότητας στους κατοίκους των πόλεων και των χωριών, καθώς και 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών.
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1) Στόχοι του Προγράμματος

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι :

1. Εκσυγχρονισμός του διοικητικού συστήματος . Οι Ο.Τ.Α. πρέπει να είναι σε 

θέση να εκπληρώσουν την αποστολή τους, που είναι η ικανοποίηση των 

τοπικών κοινωνικών αναγκών, η δημιουργία και υποστήριξη το βασικού 

κοινωνικού, διοικητικού και τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και η δυνατότητα 

ανάληψης πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στην δική τους εδαφική 

περιφέρεια.

2. Η ανασυγκρότηση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ με στόχο την «αναγέννηση των 

Υωριών» και την ανάπτυξη της Ελλάδας. Η διοικητική ανασυγκρότηση θα 

επιτρέψει στην Πολιτεία να καταστρώσει και να υλοποιήσει άμεσα ένα 

πρόγραμμα τοπικών δημοσίων επενδύσεων για τη δημιουργία βασικών 

υποδομών κοινωνικού, διοικητικού και τεχνικού εξοπλισμού, ώστε να καταστεί 

ικανή η Τοπική Αυτοδιοίκηση να υλοποιήσει σχέδια τοπικής ανάπτυξης και να 

τα διαχειριστεί με αυτάρκεια.

3. Η ανασυγκρότηση, απαραίτητη προϋπόθεση, για την απόκτηση οικονομικής 

αυτοδυναμίας και διοικητικής αυτοτέλειας. Η ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση θα 

είναι σε θέση να διεκδικήσει αυτοδύναμα την πρόσβαση στις 

χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων ανάπτυξης από εθνικούς πόρους και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που θα συμβάλει στην απόκτηση της 

οικονομικής αυτοδυναμίας.

2) Νέο θεσμικό πλαίσιο

α) Διαδικασία των Συνενώσεων

Η νέα πολιτική των συνενώσεων, με βάση τους στόχους του

Προγράμματος, ανακαθορίζει ως προς τη βούληση των Ο.Τ.Α. την
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προαιρετικότητα και υποχρεωτικότητα. Η διαδικασία των συνενώσεων 

εξασφαλίζει τα ακόλουθα :

• Ισορροπία ενδοδημοτικής ανάπτυξης.

• Διατήρηση όσων διευκολύνσεων ή προνομίων είχαν ως τώρα οι κάτοικοι των 

μικρών χωριών.

• Δημιουργία βασικών υποδομών διοικητικού, τεχνικού και κοινωνικού 

εξοπλισμού.

• Προώθηση ενός θεσμικού πλαισίου που να διασφαλίζει την 

αποτελεσματικότητα, τον εκσυγχρονισμό και τη δημοκρατική 

αντιπροσώπευση.

Η έδρα των νέων δήμων καθορίζεται με βάση τα κριτήρια που θέτει το 

Πρόγραμμα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική αξιολόγηση όλων των 

οικισμών που έχουν τα εφόδια για να οριστούν ως έδρα. Τέτοια κριτήρια είναι η 

κεντρικότητα του οικισμού, δηλαδή η δυνατότητα πρόσβασης των κατοίκων των 

υπόλοιπων οικισμών, η διοικητική υποδομή, η χωροθέτηση των δημοσίων 

υπηρεσιών και ο πληθυσμός.

Ως προς το όνομα των νέων δήμων, οι προτάσεις των ενδιαφερομένων 

Ο.Τ.Α. μαζί με τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Διοικούσας Επιτροπής της 

Τ.Ε.Δ.Κ. και του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται στο 

Συμβούλιο Τοπωνυμιών, το οποίο υποβάλλει τη σχέτικη πρόταση στον Υπουργό 

Εσωτερικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ονομασίες που έχουν ιστορική 

καταβολή και συμβολίζουν την ενότητα της τοπικής κοινωνίας.

β) Αντιπροσωπευτικό σύστημα του νέου ΟΤΑ

Στόχος του Προγράμματος είναι η επίτευξη της δημοκρατικής 

αντιπροσώπευσης των πρώην Ο.Τ.Α. στο δημοτικό συμβούλιο και τη διοίκηση του 

νέου Ο.Τ.Α. Ο τρόπος εκλογής και αντιπροσώπευσης πρέπει να διασφαλίζει την
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ενότητα και το ενιαίο του δήμου και ταυτόχρονα να εγγυάται τη συμμετοχή 

αντιπροσώπων των πρώην Ο.Τ.Α. στη λήψη των αποφάσεων.

Στη θέση των πρώην Ο.Τ.Α. λειτουργούν Τοπικά Συμβούλια ως όργανα 

δημοτικής αποκέντρωσης. Η περιφέρεια κάθε Τοπικού Συμβουλίου με πληθυσμό 

άνω των 300 κατοίκων εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο με έναν 

τουλάχιστον δημοτικό σύμβουλο από το συνδυασμό του επιτυχόντος δημάρχου. 

Ο μοναδικός δημοτικός σύμβουλος που εκπροσωπεί την περιφέρεια του Τοπικού 

Συμβουλίου με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων είναι Πρόεδρος του αντίστοιχου 

Τοπικού Συμβουλίου και ασκεί τις αρμοδιότητες που του αναθέτει ο δήμαρχος.

Επικεφαλής των Τοπικών Συμβουλίων σε πρώην Ο.Τ.Α. με λιγότερους από 

300 κατοίκους είναι ο Δημαρχιακός Πάρεδρος, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα 

λόγου σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και με δικαίωμα 

ψήφου μόνο στη συζήτηση θεμάτων που αφορούν την περιφέρεια του Τοπικού 

Συμβουλίου του.

γ) Συγκρότηση και λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων

Το Τοπικό Συμβούλιο είναι όργανο δημοτικής αποκέντρωσης του πρώην 

Ο.Τ.Α. και συγκροτείται υποχρεωτικά. Τοπικά Συμβούλια που συγκροτούνται σε 

πρώην Ο.Τ.Α. με λιγότερους από 300 κατοίκους είναι τριμελή, ενώ όταν 

συγκροτούνται σε πρώην Ο.Τ.Α. με περισσότερους από 300 κατοίκους είναι 

πενταμελή.

Οι αρμοδιότητες του Τοπικού Συμβουλίου είναι οι εξής :

♦ Συντήρηση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης.

♦ Συντήρηση και λειτουργία δικτύου άρδευσης.

♦ Συντήρηση και λειτουργία παιδικών χαρών.

♦ Συντήρηση και λειτουργία νεκροταφείων.
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♦ Συντήρηση δημοτικών οδών και γεφύρων, πλατειών και άλλων κοινόχρηστων 

χώρων.

♦ Εφαρμογή πολιτισπκών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων.

♦ Διαχείριση χορτολιβαδικών και δασικών εκτάσεων.

♦ Παροχή υπηρεσιών και προστασία στους ηλικιωμένους κατοίκους της 

περιοχής τους, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η διοικητική ιστορία της Ελλάδας από την ίδρυση του ανεξάρτητου 

κράτους μέχρι σήμερα χαρακτηρίζεται από μια συγκεντρωτική τάση, η οποία 

ανέτρεψε τον παραδοσιακό προεπαναστατικό κοινοτισμό και τους

προβληματισμούς του νεοελληνικού διαφωτισμού για ένα αποκεντρωμένο 

δημοκρατικό κράτος.

Σήμερα η αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση αποτελεί κοινωνική ανάγκη και 

βασικό στοιχείο εκσυγχρονισμού και λειτουργικότητας της κρατικής μηχανής. Η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση ως θεσμός που από τη φύση του εξελίσσεται συνεχώς θα 

πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερες δραστηριότητες της πολιτικής, 

οικονομικής, κοινωνικής και πολιπστικής ζωής με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη 

συμμετοχή του στα κοινά για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Η συνεχώς 

διευρυνόμενη και ανανεούμενη Αυτοδιοίκηση θα δώσει την ελευθερία, την 

εξουσία και τα μέσα στον άνθρωπο, τον εργαζόμενο και τον πολίτη να 

οργανώσουν τη ζωή τους καλύτερα.

Το Πρόγραμμα «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» για τον εκσυγχρονισμό της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν αποτελεί μια 

απλή δέσμη μέτρων και οργανωτικών ρυθμίσεων. Φανερώνει τη νέα αντίληψη για 

το Κράτος, την κοινωνία και τον πολίτη. Η ενίσχυση του επιτελικού, συντονιστικού 

και ρυθμιστικού ρόλου του Κράτους οδηγεί σε μια άλλου τύπου πρωτοβάθμια 

Τοπική Αυτοδιοίκηση ικανή να ανταποκριθεί στις σημερινές συνθήκες της 

ανταγωνιστικότητας και της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

• Νόμος «περί συστάσεως των δήμων»
του 1833

Νόμος ΔΝΖ' «περί δήμων και κοινοτήτων
του 1912



321

σιεύΟηκε στήν έκδιδομένην στο  Ναύπλιον ’Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
τοϋ Βασιλείου τής Ελλάδος (άριΟμός 3 τής 10ης Ίανουαρίου 1834) στην 
Ε λλη νική ν  καί Γερμανικήν γλώσσαν.

Το κείμενον τοϋ νόμου αύτοϋ, πού αποτελεί καί τό πρώτον Ε λ λ η ν ι
κόν σύστημα τοπικής αύτοδιοικήσεως εχει ώς έξής :

«Νόμος περί συστάσεως τών Δήμων.

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ  Θ ΕΟ Υ

Β Α Σ ΙΛ Ε Υ Σ  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α ΔΟ Σ ,

Άκούααντες την γνώμην τοϋ ' Υπουργικού Συμβουλίου, έπεφααίααμεν 
καί άιατάττομεν τα εφεξής :

Μ ΕΡΟ Σ Λ ’

Περί τοϋ σχηματισμού καί τής διαιρέαεως τών Δήμων.

'Άρθρ. I

"Ολον τό Βασίλειον τής ' Ελλάδος θέλει όιαιρεθή είς Δήμους έκαστου 
όέ Δήμου θέλει προσδιορισθή ή περιοχή.

Ε κτεταμένα  όάση, ελη, καί άλλοι ακαλλιέργητοι και ολίγους κατοίκους 
έχοντες τύποι θέλουν όιαιρεθή είς ίδιας περιοχής.

“Αρθρ. 2

Τα δρια τών Δήμων καί περιοχών θέλουν τεθή, λαμβανομένης έπιμελώς 
ύπ οψιν τής φυσικής τοποθεσίας, καί, ϋπου είναι δυνατόν, κατά τα υπάρχοντα 
μόνιμα σήματα, δηλαδή τάς ράχεις τών βουνών, τάς φάραγγας, τα νερά 
καί τά τοιαϋτα.

Τα δρια θέλουν αημειωθή δι’ όροθετικών λίθων.

Ά ρθρ. 3

"Εκαστος ύπήκοος τοϋ Κράτους πρέπει να ήναι αύτδς καί ή οίκογένειά 
του μέλος Δήμου τινός.

ΟΙ κατοικοΰντες τάς είς τό άρθρ. 1, β' διαλαμβανομένας Ιδίας περιοχάς 
υπάγονται είς τόν πλησιέστερον Δήμον καθ’ δσον αφορά τό διοικητικόν καί 
τήν αύτοχθονίαν, έωαότου, αυξανόμενου τοϋ άριθμοϋ των, άπαρτίσωσιν ίδιον 
Δήμον.



“Αρθρ. 4

Παν χωρίον έχον τουλάχιστον 300 κατοίκους δύναται νά σχηματίαη 
ϊόιον Δήμον μέ Ιδίαν Δημοτικήν ’Αρχήν.

Μικρότερα χωρία, σποράδην κείμενοι οίκίαι, μύλοι καί άλλαι οίκοδομαί, 
πρέπει νά ένωΟοϋν είς Δήμον ή μ ε τ’ άλλήλων, ή μέ πλησίον τι κείμενον μεγα- 
λήτερον χωρίον, ή, κατά την είς το άρΟρ. 3, β' διαλαμβανομένην περίιττωοιν, 
να προσηλωθούν προς το παρόν είς τον πληαιέστερον Δήμον. Κατά τούτο δε 
θέλουν ληφθή μ ε τ’ έπιατασίας ύπ’ δψιν al ύπάρχονσαι σχέσεις και συγκοι
νωνίαν

Τό αυτό θέλει γενή καί ώς πρός τά μοναστήρια.

! “Αρθρ. 5
I

Ό  σχηματισμός Δήμων έχόντων όλιγωτέρους των 300 κατοίκων έμπορει 
νά γένη κατ’ έξαίρεαιν τότε μόνον, δταν ώς έκ των ύπαρχουαών σχέσεων 
πηγάζωαιν Ιδιαίτεροι λόγοι πρός τούτο, καί ό'ταν ουδέ ό διορισμός τής Δημο
τικής ’Αρχής, ουδέ ή έκπλήρωσις των δημοτικών σκοπών παρεμποδίζεται 
διά τοϋ τοιυύτου σχηματισμού.

Πρό πάντων δέ θέλουν δίδεσθαι κατά τούτο al δυναταί εύκολίαι, όταν 
πρόκηται λόγος νά σννοικιαΟώαιν νέα χωρία δι άποίκων.

“Αρθρ. 6

Ένωθέντων πλειοτέρων χωρίων είς ένα Δήμον, έπκρυλάττεται είς έκα
στον αυτών ή Ιδιοκτησία του, ή άπόλαυσις τής περιουσίας, την όποιαν ήθελεν 
έχει τυχόν κατά την έποχήν τής ένώσεως, καί ή Ιδιαιτέρα αυτής διαχείριαις 
ή δέ περιουσία αΰτη δέν δύναται νά αυγχωνευθή, είμή δτ αν τά ένωθέντα χωρία 
συγκατατεθώσιν όμοφώνως εις τούτο, καί δταν καί τά μή έχοντα δικαίωμα 
είς την Ιδιοκτησίαν ταύτην άγοράσωσι την εις αυτήν μετοχήν, κατα τά ίκδο- 
Οησόμενα Διατάγματα.

01 Δήμοι διαιρούνται κατά τήν πληθύν των κατοίκων εις τρεις τάζεις : 
α' τάξις. Δήμοι μέ δέκα τουλάχιστον χιλιάδας κατοίκων 
β' —. Δήμοι μέ δύο τουλάχιστον χιλιάδας κατοίκων  
γ ' —. Δήμοι μέ όλιγωτέρας τών δύο χιλιάδων.

'“Αρθρ. f·
Ό  σχηματισμός καί ή διαίρεαις τών Δήμων διατάττεται παρά τού Βα- 

σιλέως· άλλά διά νά γένη είς τό μέλλον μεταβολή τοϋ άπαξ προσδιωρισμένοι 
διοργανισμοΰ αυτών, άπαιτεϊται προηγουμένως ή γνωμοδότηαις τοϋ άρμοδίοι 
Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς καί τοϋ ‘Επαρχιακού και ίου Νομαρχιακό



κοινός ύποχρεώσεις καί βάρη πράς ίπιτυχίαν τών δημοτικών σκοπών, 
δαον οΐ νόμοι δεν έπιτρέπουαι κατά τούτο έξαίρεαιν.

\ :Αρθρ. 13 J

Τό δικαίωμα τού ψηφοφορεΐν καί ίκλέγεσθαι είς τάς δημοτικός ίκλογάς 
:ι γενικώς μόνον είς έκείνους τούς δημότας, οϊτινες ύπερέβηααν τό εΐ- 
Ιι· πέμπτον έτος τής ηλικίας των, εχουαι την μόνιμον διαμονήν των 
V Δήμον, ξώντες Ανεξαρτήτως, καίίδωκαν τόν δρκον τής υποταγής κατά  
ιύ 30 Ιανουάριου (11 Φεβρουαρίου, 1833) Διάταγμα.
Εξαιρούνται δ ί γενικώς 
I. Γυναίκες,
Γ. "Οσοι στερούνται τής έλευθέρας διαχειρίαεως τής περιουσίας των. 

ΟΙ κατηγορούμενοι ί π ’ έγκλήματι,
Γ. "Οσοι δϋνάμει άποφάαεως έγκληματικοϋ Δικαστηρίου κατά τούς 
)ύς τού ποινικού κωδικός έχασαν ή διά πάντα ή πρό.ς καιρόν τύ δικαίωμα 
ιηφοφορεϊν καί τού έκλέγεοΟαι.

” ΑρΟρ. 14

Ιά,ς δημότης, ίχω ν τό δικαίωμα τού ψηφοφορεϊν, όφείλει νά παρενρί· 
ι είς τάς δημοτικάς ίκλογάς,καί νά ψηφοφορεί κατ’ αύτάς πδςδέ, ίχων 
αίωμα τού ίκλέγεσθαι είς Δημοτικάς Ά ρ χ ά ς  οφείλει νά δέχηται, ίν  ίλ- 
νομίμων παραιτήαεως λόγων, την δι’ εκλογής επιτραπεϊοαν είς αυτό 

ικήν ύπηρεαίαν, καί ν’ εκπληροι αυτήν πιατώς καί εύσυνειδότως καθ’ 
ιύτής τήν διάρκειαν.

Μ ΕΡΟ Σ Γ

Περί τών δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων τών Δήμων.

Γ“ΑρΟρ. i 5 |

!άς Δήμος έχει τά δικαίωμα καί τήν ύποχρέωαιν, υπό τήν έπιτήρηαιν 
νβερνήαεως.

Νά ίνεργή κατά τούς καθεστώτος νόμους τήν κάτω τέραν έντός τής  
ής τού Δήμου τοπικήν καί άγρονομικήν ’Αστυνομίαν  
. Νά διοική άνεξαρτιμως τάς Αποθέσεις του καί νά διαχειρίζη τήν 
κήν περιουσίαν
. Νά διαχειρίζη κατά τόν αύτύν τρόπον καί τήν περιουσίαν τών άγα- 
IV καταστημάτων fondations pieuses, καθ’ δαον αΰτη είς σνμμίκτους 
ς δέν άνήκει άποκλιστικώς είς Ιδιαιτέραν θρησκείαν 
. Νά ίκλέγη  τάς Δημοτικάς Μ ρχας του έκ τών Ιδίων αυτού μελών-



3 î

A l ύπά ατοιχ. a υποχρεώσεις καί έξουαίαι ένεργοϋνται παρά τών Δήμο 
εν ονόματι καί κατά διαταγήν τής Κυβερνητικής Αρχής τοϋ Κράτους' τα ί 
ύπά αοιχ. β', γ \  δ', δικαιώματα, εν όνόματι τών Ιδίων αύτοϋ Δημοτικό. 
Α ρχώ ν .

[ ' ΑρΟρ. lä j

Ώ ς  τοιαϋται υποχρεώσεις τών Δήμων κατά τύ άρθρον 17 θεωροϋντι 
πρδ πάντων :

α .  Ή  αναγκαία δαπάνη πρός έκτέλεσιν τής τοπικής καί άγρονομική 
Αστυνομίας καί προς σύατασιν και διατήρησιν τών άπαιτουμένων Άατυνο  

μικών καταστημάτω ν
β '. ' I I  άπόδοσις τών επιβαλλόμενων εις την δημοτικήν περιουσίαν φόρω 

καί παντός άλλου δημοσίου βάρους'
γ ' . ' / /  μισθοδοσία τών διά τήν Δημοτικήν ύπηρεσίαν Αναγκαίων ΰπαλ 

λήλων καί ρπηρεσιών, ή Αντιμισθία τοΰ Δημάρχου διά τάς όποιας ύποφέρε 
εις τό διάστημα τής υπηρεσίας του έκ τής παραμελήσεως τών Ιδιωτικών υπο
θέσεων του ζημίας καί έξοδα'

δ '. Ή  αύστασις καί διατήρησις τών προκαταρκτικών σχολείων'
ε '. ' / /  οίκοδόμηαις ή ένοικίααις καί ή διατήρησις τών Αναγκαίων δημο

τικών καταστημάτω ν
ς'. Ί ί  αύστασις καί διατήρησις τών δημοτικών άδών καί γεφυρών, τών 

Αναγκαίων ύδραγωγείων καί φρεάτω ν
ζ ' . '11 τοποθέτηαις καί διατήρησις τών όροθετικών σημείων τών Αγορών 

τοϋ Δήμου'

η'. 'Η  αύστασις και διατήρησις τών κατά τάς άχθας καί τά νερά υδραυ
λικών έργων, καθόσον ή περί τούτων φροντίς εναπόκειται είς τάν Δήμον  

θ'. Ί Ι  δαπάνη διά τάς δημοτικός έκλογάς-
ι . Ή  συμπλήρωαις τών Αναγκαίων έξόδων δι' έκεΐνα τά κατά τόπον 

Αγαθοεργά καταστήματα, τών όποιων ή δαπάνη, έν ελλείψει Ιδίας περιουσίας, 
ή έξαντληθέντων βαθμηδόν τών κεφαλαίων των, πίπτει εις βάρος τοΰ Δήμου' 

ια'. "Ολαι al συνδρομαί, δααι πηγάζουσιν Από νομίμους μεταξύ τών 
Ιδιωτών σχέσεις.
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όσον ή περί αύπΐιν φρονείς Απόκειται είς τύν Δήμον, fr i At προς διατήρησιν 
τής δημόσιόν Ασφαλείας. καθ' δσον δεν εγεινεν Αλλ.ως πως φροντίς περί τούτον.

"Εκαστος εχει όμως rii ελεύθερον ν' Λντιχαταστήση άλλοι·.

"Λρθρ. 31

"Οταν ή εργασία μέλλη vii γεν ή με υποζύγια ή φορτηγά ζώα, οί κύριοι 
αυτών ύποχρεοΰνται είς τούτο κατ' αναλογίαν τών ζευγών καί κατά τον αρι
θμόν τών φορτηγών ζώων. Διά τάς τοιαύτας όμως εργασίας λαμβάνουν ή 
εκ τον δημοτικού ταμείου ή δι εράνων άποζημίωσιν τινα, ιής οποίας το ποσυν 
προσδιορίζεται κατ' εκτίμησιν. Σνγχιορεΐται δε είς τάς Δημοτικός ' Δρχέις 
να παύσωσι διόλου τάς τοιαύτας εργασίας, Αναθέτουσαι την φροντίδα τών 
μετακομίσεων ή διοχήσεων έπί δημοπρασίας είς τον Αναδεχόμενον αυτήν 
με τήν μικροτέραν πληρωμήν.

"Λρθρ. 36

"Ολοι οί δημόται ύπόκεινται είς τάς δια τών χειρών εργασίας' μόνος ό 
Δήμαρχος καί οί Πάρεδροι είναι έλεύθεροι τής νποχρειόσεως τούτης.

' / /  διανομή γίνεται, κατά κεφαλήν, καί δεν επιτρέπεται καμμία Αντι
μισθίας Απαίτησις.

"Λρθρ. 37

Είς τάς δημοτικός ύποχρεώσεις καταριθμείται καί ή χορήγησις κατα
λυμάτων είς τούς διερχομένονς ή σταθμευομένους στρατιώι ας' ή διανομή δε 
γίνεται κατ' Αναλογίαν τΰ>ν τυπικών φόρων, ενόσω δεν προσδιορισθή άλλον 
καταλληλότεροι’ μιτρον.

Μ ΕΡΟ Σ ε;

ΙΙερί τών ίημοτικών 'Δοχών.

Μ ρθρ. 33

01 Δήμοι θέλουν ενεργεί τα είς τδ γ ’ μέρος τού παρόντος νόμου δια
λαμβανόμενα δικαιώματα δι έκλεγομένων Διμιοτικών 'Δρχών.

.1/ 'Δρχαί αύται. εκλέγονται, συνερχόμενων επί τούτοι τών έχόντοιν 
δικαίωμα εκλογής δημοτών. Συνελεύσεις δε τής ιίλ.ομελείας τών δημοτών 
προς σύσκεψη· καί Απόφασιν περί δημοτικών ή άλλων υποθέσεων δεν επιτρέ
πονται.

f ' /ΙρΟρ. 3ϋ]

Ή  Δημοτική 'Δρχή σύγκειται ώς εφεξής.
α. Είς μεν τούς Δήμους a τάξεως Από ένα Δήμαρχον, τέσσαρας εως



?:ξ ΙΙαρέδρους, καί Από εν .Δημοτικόν Συμβούλων δεκαοχτώ μέλι
/?' ΕΙς τούς Ι)//<οι>ς ft' τάξειος από τον Δήμαρχον, από όνο ίοις 

ΙΙαρέδρους, και από ΐν Δημοτικόν Συμβούλων δώδεκα μελών
γ'. Εις δε τούς Δήμους γ ' τάξεως ànò Sva Δήμαρχον, ενα I 

καί ΐν  /I η/ιοτικόν Συμβούλων εξ μελών.
Ίίνωθέντων πλειοτέριον χωρίων ι ΐς ενα καί τον αυτόν Δήμον, Λ 

είς πάρεδρος Λ ΐ έκαστον χιορίον, του όποιον ή ύπηρεαία απαιτεί τΛν 
διορισμόν κατά την γνώμην τής πολιτικής ’Δρχής τον Νομού.

Κ ε φ ά λ .  Λ \

Περί τον Δημάρχου.

I "Δρθρ. 4θ\

Ό  Δήμαρχος είναι ή πρώτη εκτελεστική τοϋ Δήμον Α ρχή , ίι 
καί διεκπεραιοϋσα άλας τάς δημοτικός υποθέσεις. Δύτός ένεργεΐ τα 
τοπίου Αστυνομίας κα ίτήν διοίκησιν τοϋ Δήμου κατά τους καθεστώτος 
καί έκτελει ένταυτώ όσα οί νόμοι καί τά διατάγματα έπιβάλλουσιν 
Δημοτικός ’Δρχΐις τιϊιν Δήμιον περί τής πολιτικής καταστάοειος (eta  
περί τής είσπράξεως τι ον δημοσίων φόρων καί περί στρατιωτικών νπι 
, Ιι’ιτός οφείλει νά έκτελή Ακριβώς άλας τάς παρά τοϋ Δημοτικού Συ/ 
εντός τής άρμοδιότητός του εκδιδομένας νομίμους Αποφάσεις είς αύτ 
κειται δλον τό είς την υπηρεσίαν τοϋ Δήμου διωρισ/ιένον προσωπικόν. ’ 
δε προ πάντων rii έλέγχη τιι Αφυρώντα τι) ταμειον τον δημοτικού 
κτορος, καί νά έξετάξη επ' αύτώ τούτο) περιοδικώς την πραγματικήν 
τικήν κατάσταση· τον ταμείου, κατά τάς περί τούτον Ιδιαιτέρας ό<

! "ΔοΟρ. 1ΐ\

ΤΑ δημαρχικόν Αξίωμα δίδεται τιμής χάριν. Έπομένιος ό Δήμου) 
σταθερόν μισθόν λαμβάνει, ούτε Από τά επί τής περιουσίας έπιβιι. 
βάρ)) των Δήμιον είναι ελεύθερος- μόλον τούτο θέλει δοθή είς αύτ< 
έτος προσδιορισμένη τις ποσύτης χρημάτοιν πρός Αμοιβήν τών κόπ> 
διά μισθοδοσίαν τοϋ Αναγκαίου είς τό γραφεΐον προσωπικού καί διά τιις 
Ανάγκης τον γραφείου, κατά τήν έκτασιν τών εργασιών καί κατά τί 
τής δημοτικής περιουσίας, χωρίς vii ήναι υπόχρεος vii διΰση λόγον « 
διαχείριση· τής Ανω ποσότητας.

' Οσάκις >/ Ανάγκη τής υπηρεσίας Απαιτήση rò vii έξέλθη ό . Iij 
τών ορίων τού Δήμου, έχει τό δικαίωμα νά ζητήση τήν δι Ιδιαιτέρου 
νισμών διορισθησομένην Αντιμισθίαν.

Μ ρθρ. 42
Ό  Δ  ή/lOOVOC δ ίο ο ίΐε ΐ το  Òr έ'-τιιΧΧ η >  ........... -!■
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./(ir' έξοχήν rò είς τι) γραφείου αναγκαίοι1 πρσαιοπικόν’ itAA« (5fr έχει την άδειαν 
•à κόμη μονίμους διορισμούς.

Ό  διορισμός τών 'Αστυνομίαν εναπόκειται εις τον βασιλέα’ γίνεται ι)έ 
ιατά γνιομοδότησιν τον Λημάρχον.

Ι'ΆρΟρ. 43 j

’ÌI υπηρεσία τον Λημάρχον διαρκεί τρία έτη. ’M r δέ έν τώ μεταξύ παν- 
row al Ιδιότητες, δυνάμει τών όποίιαν έγεινεν ή εκλογή, ή αν συμβώσι περι- 
τάσεις τοιανται, ni οποίοι ήθελαν εμποδίσει την εκλογήν, είς μέν την πρώτην 
ερίπτωσιν απαιτείται αναγκαίιος, ιΐς  δέ την δεύτερον δυνατήν n t παύση 
υπηρεσία τοΰ Λημάρχον, και πρ'ιν παρέλθη ό avrò προσδιορισμένος καιρός.

ί ’Άρθρ. 44?

’II παϋσις τον Λημάρχον ένεργεΐται μόνον δι’ αποφάσεως τοΰ Βασίλειος, 
colio «rroç την γνώμην τοΰ Υπουργικόν Συμβουλίου, ή δυνάμει δικαστικής 
τοφάσεως.

Ό  Νομάρχης έχει τό δικαίωμα να παΰη είς κατεπειγούσας περιπτώσεις 
ιοσωρινώς τον .δήμαρχον οφείλει δέ vii άναφέρη τούτο έντιίς τριών ήμερων 
; τ»)ι> έιρμοδίαν Γραμματείαν τής 'Επικράτειας, έκθετοιν τάς αίτιας τής 
ιαύτης παΰαεως κα'ι έπισυνάπτων καί τίις περί τούτον πράξεις.

’ l l  Γραμματεία οφείλει έντι'ις τριών ημερών, αφού λάβη την αναφοράν 
ϋ Νομάρχου, ή vit διατάξη την αποκατάσταση· τον προσιορινώς πεπαυμένου 
ηιιίαχυυ, »/ rii προβιίλη τίμ· αποβολήν ιιύτον είς τι'ιν Βασιλέα.

Ι\ ε φ ά A. Β '.

Ilio) τών IΙαρέδριον.

\  IρΟρ. là

Oi Πάρεδροι είναι βοηθοί τον Λημάρχον εις την εκτέλεση· τών εργασιών 
ον’ Οέλουσι δέ ενεργεί κατέι τάς παραγγελίας του.

"ΛρΟρ. 46

Tit είς τιι 43 καί 41 ίϊρθρ. περί τοΰ Λημάρχον διατεταγμένα Ισχύω ναι 
περί τών IΙαρέδριον.

ΆρΟρ. 47

M r τύχη είς ròr Λήμαρχον έ.μπόδιόν τι, ό Iίάρεδρος τοΰ μέρους, όπου 
ιένει ό /δήμαρχος, τον διαδέχεται. M r δέ ήναι περισσότεροι Πάρεδροι 
ròr «òròr Λήμον, ή προτίμησις δίδεται κατά τι)ν προσδιορισΟείσαν παρά 

Βασιλέως σειράν.



11

Ιρθρ. 48

ΟΙ Πάρεδροι υπηρετούν αμισθί· τότε δε μόνον λαμβάνουν την δι’ Ιδιαίτεροι 
διαταγών διορισθησομένην αντιμισθίαν, οσάκις έξέλθωοι των ορίων το 
Δήμον δι άνάγκας τής υπηρεσίας των. Κατά δέ τήν είς το 47 άρΟρ. άναφερο 
μένην περίπτωσιν ό τοποτηρητής τοϋ Δημάρχου λαμβάνει τήν κατά το 1 
ίίρΟρ. άριθ. 2 διωοισμίνην είς τον Δήμαρχον αντιμισθίαν καθ' ύλην τήν διάρ
κειαν τής υπηρεσίας του.

Ι\ ε ψ ά Α. /" .

Περί τού Δημοτικού Συμβουλίου.

( ν.1ρΟ. 49 !

7ο Δημοτικόν Συμβούλων βοηθεΐ γ<5ι· Δήμαρχον ώς συμβουλευτική 
καί συνεπήηροϋσα Δρχή. ' Κπαγρυπνεΐ ώς αντιπρόσωπος τής ολομέλειας 
τοϋ Δήμου είς το vii δίδεται είς αυτόν πάσα δυνατή ωφέλεια καί είς τι) vii άπο- 
μακρννηται απ' αυτόν πάσα ζημία.

\'ΆρΟρ. 0 0 ]·

' / /  σέισκευιις καί ιίπόψασις τοϋ /ίημοτικοϋ Συμβουλίου απαιτείται ο
σάκις πρόκειται λόγος :

/. Περί τον χατι'ι γηφοφορίαν ετησίου προϋπολογισμού τών τακτικών 
εζόδων τοϋ . \ήμου καί τών αγαθοεργών καταστη/ιάτων, καί τοϋ προσδιορισμού 
τής εντός τοϋ έτους ενδεχόμενης εκτάκτου δαπάνης’

2. Περί έξετάσειος καί έκκαθαρίσεως ιών λογαριασμών τοϋ Δήμου 
καί τών αγαθοεργών καταστημάτων, έτι δε καί περί ελέγχου τής διοικητικής 
διαχειρίσεως τοϋ Δημάρχου·

ΙΙερί συντάιξεως χρεωλυτικοϋ σχεδίου
I. ΙΙερί έκποιήιτιιος, ένι/υριάσεως, ή έπιβιιρύνσεως κατ' «ïAA«r τρόπον 

τών ακινήτων κτημάτων ή πραγματικών δικαιωμάτων τοϋ Δήμου ή τών 
άγαθοεργών καταστημάτω ν

•5. ΙΙερί προσκτήσεως καί ίνεργητικής ή παθητικής ένοικιάσεως κτη
μάτων, κινητών, ή δικαιωμάτων

6. Περί ουσιώδους μεταρρυθμίσεως τοϋ τρόπου τής ίπικαρπίας, ή ι ής 
ο/κονομίας τών άνηκόντων είς τον Δήμον ή είς τά αγαθοεργά καταστήματα 
κτημάτω ν

7. Περί νέων οίκοδομών καί έκτακτων επισκευών
8. Περί δανείων δοθησομένων ίκ  τής περιουσίας τοϋ Δήμου ή τών 

αγαθοεργών καταστημάτων, ή περί δανείων ληφθησομένιον είς βάρος τον Δ ή
μ ο ν
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9. Περί συμφωνιών y.aì συνεννοήσεων, αναγόμενων είς την ανάθεση· 
ών δημοτικών εργασιών

10. ΙΤερί προσδιορισμού τής είς Αντιμισθίαν τού Δημάρχου Αναγκαίας 
ιοσάτητος'

11. Περί κανονισμού τής μισθοδοσίας τών είς τάς δημοτικός υπηρεσίας 
νρισκυ/ιένων, καί περί συστάσεως νέων δημοτικών υπηρεσιών

12. Περί προτάσεως υποψηφίων διά την Οέοιν δημοτικού είσπράκτορος, 
οίκονάμου τών Αγαθοεργών καταστημάτων

It’ έκάστην αυτών τών θέσεων προβάλλονται τρεις υποψήφιοι, εκ τών 
ποιων έκλέγει A Ιΐασιλεύς'

13. Περί σνστάσειος νέων Αγαθοεργών καταστημάτων, ή προσδιορί
σου είσοδημάτιυν δι αυτά'

14. Περί Απαλλαγής τών δημοτικών είσοδημάτιυν ή δικαιωμάτων Από 
\ς νποθήκας, καί τών κτημάτων τού δήμου ή των Αγαθοεργών καταστημάτων 
το rii επικείμενα βάριγ

/.). Περί διαιρέσει·>ς τής είς πολλούς Δήμους ή Αγαθοεργά καταστήματα  
>ινής περιουσίας·

1(). Ιίερ'ι Αποδοχής είς βάρος τής δημοτικής περιουσίας τού είς συμπλή- 
ισιν τών ίξόδων Αγαθοεργού τίνος κατατήματος έλλείποντος (d è fic it) '

17. Περί συστάσεως νέων δημοτικών καταστημάτων'
18. Περί ενεργείας Αντιπροσωπικών δικαιωμάτων τού Δήμου ή περί 

/σιτικών μισθό δονήσεων'
111. Περί διαφοράς Αναγο/ιένης είς rit Δικαστήρια, και περί διορισ/ιού 

νηγόρων ή νο/ιοσυμβονλων'
20. ΙΤερί Αποστολής Αντιπροσιόπιυν τού Δ ήμον
21. Περί συγκαταβάσεως είς πληρωμας και περί χορηγήσειος Αμοιβών 

I δώρων
22. Περί κανονισμού τών δημοτικών εργασιών καί περί Αρέσει»' τής

υποζυγίων καί φορτηγών ζώων εργασίας'
23. Περ'ι κανονισμού τών δημοτικών έράνων καί περί εισαγωγής μέτρου 

’εισφοράς διαφέροντος τον συνήθους'
24. Περί έπιθέσεως εμμέσων δημοτικών φόρων, καί περί άνανεώσεως 

: Αφορώσης την εΐσπραξιν αυτών έγκρίσεως.

"Δρθρ. 51

Τι) Δημοτικέ)}· Συμβούλων λαμβάνει μέρος είς τάς Δημοτικός έκλογίις
είς τήν διεύθυνση· αυτών, κατά τους περαιτέρω είς τι) έκτον μέρος έκτε- 

Όμένους ορισμούς.
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K l qOq. 52 f
Kant πάσαν τριετίαν τη μέλη τον Δημοτικόν Συμβουλίου Οέλουε 

έκλέγει έζ εαυτών ένα ίΐρύεδρον καί ένα πριοτοκολλιστήν.
Τα χρέη του Προέδρου είναι :
Νίι σνγκαλή το Δημοτικόν Συμβούλων ε!ς συνεδρίαση καί rei διευΟνι 

αύτιΙ. Θέλει δέ σννεννοεΐσΟαι προιρορικώς μ ί  τδν Δήμαρχον, καί, χρείας καλοί 
σης, θέλει θεωρεί τέι πρακτικέr τής υπηρεσίας, διέι n i γνωρίζη πάντοτε oh 
τέις σπουδαίας υποθέσεις καί τέι συμβεβι/κάτα, ίίσα ιιφορώσι τέι συμφέροντ 
τον Δήμον. . .

“.Δρθρ 53 I

Τό Δημοτικέιν Συμβούλων συγκαλεΐται είς συνεδρίαση, οσάκις ά Προ 
δρος αυτόν προσκληθή είς τούτο παρά τον Δημάρχου κατά τέις είς το άρθρο 
.52 έιναφερομένας περιπτώσεις, ή έισάκις τά νομίση άναγκιιΐον προς συζήτησι 
σπουδαίας τινέις ύποΟέ.σεως τον Δήμου.

"Δρθρ. 54
Etc τέις συνεδριάσεις τον .Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει νέι προσκαλήται 

έκάστοτε ό Δήμαρχος, ή ό αντιπρόσωπος αύτοΰ, καί, άσάκις πρόκειται λόγος 
περί υποθέσεων, ni οποίοι έιφοριοσι τήν διαχείρισιν των έινηκάντων είς εκκλη
σιαστικέ!, εκπαιδευτικέ! ή γιλανθρωπικέι καταστήματα χρημάτων, πρέπει 
ni προσκαλήται ό εφημέριος τον τόπον, εκτέις μόνον όταν ή σύσκεφις ιιφορά 
κατηγορίαν κατέι τον προσκληθησομένου.

I "ΔρΟρ. 55 !

I Ιαρευρισκόμενοι είς τέις Συνεδριάσεις τον Δημοτικού Συμβουλίου 
ίί,τε Δήμαρχος, οί Πάρεδροι καί έι Εφημέριος τού τόπου, εκθέτουν τέι αι·τι- 
κείμενα τής σνσκέψεως, κάμνονν προτάσεις, δίδουν τέις έιναγκαίας διασαφή
σεις, »/ΛΑ»/ δεν έχουσι ψήφον είς τάς αποφάσεις. Τι) Συμβούλων κοινοποιεί 
είς αυτούς περίληψη των προ ιτικών προς γνώ ση τών γενομένιον αποφάσεων. 
Οέποι δέ έχουσι η) δικαίωμα »vi άναφέριοσι τάς περί τών αποφάσεων παρα
τηρήσεις, ή τά κατά αυτών παράπονά των είς τήν προϊσταμένην 'Δρχήν, ήτις 
επομένως αποφασίζει.

Τι) Δημοτικόν Συμβούλων δύναται, οσάκις νομίζει δ’τ ι  al παρά τών εί- 
ρημένων διδόμενοι είς αυτά πληροφορίαι δεν είναι άποχρώσαι, i>ci διορίίη 
ενα συνεισηγητήν, και νά άναβάλλη τήν άπόφααιν.

“Αρθρ. 56

Διέι νέι έχη κύρος ή έιπόφασις τού Δημοτικού Συμβουλίου, απαιτείται 
ή παρουσία τουλάχιστον τών δύο τρίτων το»· μελών του, καί ή απόλυτος 
πλεωψηφία τών παρόντων.
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Ίαοψηφίας τυχούαης, ή ψήφος τού Προέδρου άπορασιζει.

Μ ρΟρ. Ò7

Πάσα άπόφααις τού Δημοτικού Συμβουλίου, άφορώαα αντικείμενα!· 
εκτός τής άρμοδιότητός τον, είναι άκυρος.

ΛρΟρ. âJtj

Tit μέλη roil /Ιημυτικού Συμβουλίου εκλέγονται δι' έναετίαν. Δεν είναι 
αναγκαία ι!ς ιέιν διορισμι'ιυ τι ον ή έπικύρωιτις τής προεστιίισης Α ρχής.

/νατά τριετίαν εξέρχεται μεν τ<» αρχαιότερον τρίτον, γίνεται ór ή ιιντι- 
κατάσιασις òtti νέιον εκλογών.

ΣχηματιοΟέντος όλου τού Δημοτικού Συμβουλίου διέι συγχρόνου εκλογής, 
προσδιορίζεται διά τού κλήρου ή σειρά τής έξελεύαειος.

Δέν συγχωρεϊται νιι έξέλΟη μέλος τι πρό τοϋ προαδιιυριαμένου καιρού, 
εκτός των εις τί) ίίρΟραν 13 άναφερομένιον περιπτιόσειον.

Σνμπεαοιιαης μιας έξ αυτών, ή άποβιιόσαντος ενός μέλους, εισέρχεται 
τό πλησιέατερον συμπληρωματικόν μέλος, τέ> όποιον χρειαστεί ιά διαμένη 
εις τό Συμβουλίου όσον καιρόν ήθελε διαμένει είσέτι τι) έξελΟόν ή τι» άποΟανόν 
μέλος.

Μ  ρΟρ. ÒÌ)

Ό  Βασιλεύς έχει τιι δικαίωμα rii διαλύη τό Δημοτικόν Συμβουλίου.
Τούτου δε γενομένου, πρέπει νά γεν ή νέα εκλογή εντός τεσσάρων εβδο

μάδων. - ]
"ΔρΟρ. Ü0

Τα μέλη τού Δημοτικού Συμβουλίου υπηρετούν αμισθί, έκτος τής àvu- 
μιαθίας, την όποιαν λαμβάνουν, οσάκις δι’ ιίνάγκας τής υπηρεσίας εξέλΟουν 
τής περιψερείιις τού Δήμου.

Μ ΕΡΟΣ Σ Τ

ΙΙερί τιον Ιημαιρεσιών.

Κ  ε φ ά λ. Λ '

"Αρθρ. 01

Τα μέλη τού Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγονται αμέσως.

,ν /1 ρΟρ. 02

Ή  έκλογή ένεργεΐΤαι, συνερχόμενων επί τούτοι τιον έχόντων τό δικαίωμα 
τής ψηφοφορίας ( ΆρΟ. 13) δημοτών.

ΕΙς την συνέλευσιν τούτην αυγκαλούνται εκ τών ρηΟέντων δημοτών 
οί μάλλον φορολογούμενοι ιός ποίις τους αμέσους φόρους τού δήμου εις τρόπον



δέ ώστε δ αριθμό; τών συνερχόμενων είς τούς δήμους τής τρίτης 
vù έξιαρνται με το όγδοοί’ μέρος τοΰ όλου αριθμού τιόν κατοίκων είς ι 
τής δευτέρας, vù αύξάνη àvù εξ διά πάσαν επέκεινα τών δύο χιλιάδων έ 
ντάδα κατοίκων είς δε τούς Δήμους τής πρώτης, νά προβαίνη αυξάνω 
πέντε είς έκάατην περαιτέρω εκατοντάδα.

'Ο  όλικός αριθμός τών μελών τής αυνελεύσεως δεν πρέπει ποτέ ν< 
άλιγώτιοος τών -iff, ενόσω υπάρχουν είς τάν αυτόν Δήμον τόσοι δη, 
υπαγόμενοι είς άμεσον φορολογίαν καί έχοντες τό δικαίωμα τής ψήφοι/

“Αρθρ. 63

ίίάς δημότης, έχιον τάς κατά τό ίίρϋρ. 13 Ιδιότητας, δόναται να εκ)
Πρέπει όμως τουλάχιστον τα όιίο τρίτα τών μελιάν τοΰ Δημοτικού 

βουλίου vii έκλέγωνται έκ τών λιι/ιβανόντων μέρος είς την συνέλευση·.

"Αρθρ. 64

"Εχουαι δέ τό δικαίωμα roi» νά άπυποιηθώσι την εκλογήν :
1. "Οσοι δίς ήδη έξετέλεσαν δημοτικέ/v υπηρεσίαν
2. "Οσοι αποδείξουν, ότι έχουν σωματικήν ή νοερόν άνικανότηι. 

ότι συνεπλήρωσαν τό εξηκοστόν έτος τής ηλικίας τω ν
3. Υπάλληλοι τής Κνβερνήσεω;, ενέργεια στρατιωτικοί, ιερείς κιι'ι 

δάσκαλοι σχολείων.

i y ρθρ. os\
Έ καστη εκλογή δημοσιεύεται τούλάχιστον δέκα πέντε ημέρας πρότι 

παρά τοΰ Δι/μάρχυυ, καί προσδιορίζεται ενταυτώ ή διάρκεια τής περί εκλιι 
πράξεως" αυγχρόνιος δέ εκτίθεται είς τό Δημαοχεϊυν προς γναισιν τού κυ 
κατάλογος ΰλιον τών μελιον του Δήμου των έχόντων κατά τούς ορισμούς 
όρθρ. 13 τό δικαίωμα τοΰ ψηφοφορειν ή τοΰ έκλέγεσθαι.

Λ7ς τάν κατάλογον τούτον προηγούνται οι είς τούς αμέσους φόρους ύ 
κείμενοι δημόται κατά τήν βαθμολογίαν τής φορολογίας, καί, εκτιθε-ιέ 
τοΰ όλου άριθ/ιοΰ τών κατοίκων σημειόνονται εκείνοι, όσοι πρόκειται vii αυγκ 
τήαονν τι)ν αυνέλευαιν.

ι “Αρθρ. 66

ΙΊας δημότης, έ.χων δικαίωμα ψήφου, είμπορει νά παραπονεθή, <«> 
τον εκτεθειμένου κατάλογον παρελείφθησαν Ικανοί ή κατεχωρήθησαν άνίκαν

Ό  Δήμαρχος, άκοϋων τήν γνιύμην τριμελούς έπιτροπής διοριζομέν 
παρά τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου καί λαμβανομένης έκ τών Ιδίων αύτ 
μελών, κρίνει ευθύς τά παράπονα, και δηλοποιεί τήν άπόφασίν του είς το 
παραπονεθέντας εντός 24 ιοριον.
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A l αποφάσεις τον Δημάρχου δύνανται vii έκκαλεσθώσιν έντάς τριών 
ημερών είς τον Νομάρχην.

Γενομένης τής έκκλήσεως, <5 ,.Ιι)μαρχος υποβάλλει όνευ αναβολής τα 
πρακτικά είς τόν Νομάρχην, δατις άποφασίζει έντάς τριών ημερών.

A l έκ τής τοιαύτης άποφάσεως πηγάζονσαι τροπολογίαι τον καταλόγου 
τών έχόντων δικαίωμα ψήφου δημοτών καταχωροϋνται είς αυτόν uveo άνα- 
βολής παρά τον Δημάρχου.

"Αρθρ. 67

Al εκλογα'ι διευθύνονται παρά τοϋ Δημάρχου ή παρ’ ενός Παρέδρου, 
καί παρά μιας άιμελοϋς έπιτροπής, εκλεγόμενης διά ψήφου εκ τών μελών 
τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου. Ο γραμματέας τής Δημαρχίας, ή, όπου δέν υ
πάρχει τοιοϋτος, ό διδάσκαλος τοϋ τόπου κρατεί το πρωτόκολλου.

"Ο 'Έπαρχος έχει το δικαίωμα τοϋ νά συμπαρευρίσκηται εις τάς δημαι
ρεσίας, όσάκις το κρίνει εύλογον.

"Αρθρ. 6S

Δήμοι πρώτης καί δεντέρας τά(εως διαιρούνται, προς εκτελεσιν τών 
ίκλογώι·, είς δυο ή καί πλειότερα τμήματα, δι έκαστον τών όποιων σχηματί
ζεται ιδιαιτέρα διμιαιρεοιακή επιτροπή, έχουσα t<5tov πρωτοκολλιστήν, καί 
τροεδρευομένη παρ’ ένας Παρέδρου.

Ή  γενησομένη διαίρεσις θέλει σημειωθή ακριβώς είς τον έ.κτεθησόμενον 
ιατάλογον τών έχόντων δικαίωμα ψήφου δημοτιον ( Γιρθρ. 6~>).

\"Αρθρ. 6!>\

Ιίερ'ι τής εκλογής τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου συντάσσεται ακριβές 
ρωτ όκολλον.

' / /  εκλογή γίνεται διά ψηφοδελτίων προπαρεσκευασμένων επ' αύτώ 
riti το) καί σημειωμένων μέ. ανξοντας αριθμούς, τά όποια, άνακατωΟέντα, 
ιανέμονται είς τους συγκροτοϋντας την συνέλευσιν.

"Εκαστος έκλογεύς καταγράφει, ή ό ίδιος τ) δι’ άλλου, εις το ψηφοδέλτιόν 
ιυ δσους τών δημοτών κρίνει άξιους εκλογής, σημειόνων το όνομα, το επώ- 
Iμον, και το έπιτήδευμα ή έπάγγελμα αυτών, καί παραδίδει αυτά ίδιοχείρως 
ιφραγισμένον τ') διπλωμένου είς τον Πρόεδρον τής Δημαιρεσιακής ’Επιτροπής.

Δεν απαιτείται νά ήναι υπογεγραμμένου τδ ψηφοδέλτιον.
Ό  Πρόεδρος τής Δημαιρεσιακής ’Επιτροπής φροντίζει νά καταχωρισθή 

ιέσως είς τδ πρωτόκολλου τά όνομα τοϋ παραδόσαντος τά ψηφοδέλτιον, τά 
■οϊον ρίπτει, χωρίς νά τά άνοιξη, παρόντος τοϋ έκλογέως, εις έπίτηδες προε- 
ιμασμένην καί έσφραγισμένην κάλπην.



ΕΙς τι'ις εκλογάς τΛν δημοτικών Συμβούλων έκαστος τών ψηφοφορώ 
έχει τι) δικαίωμα να προτείνη :

α '. ΕΙς τούς Δήμους a τάξεως.
1. ΈΛν μεν το Δημοτικόν Συμβούλων πρόκηται να σχηματισΟή κ 

πρώτην φοράν 27 υποψηφίους'
2. ’Εάν δε μέλλη να άνανεωθή κατά το τριτημόριον (άρθρ. 58), ίννι 
β '. ΕΙς τούς Δήμους β' τάξειος.
1. Κατά τήν πρώτην περίπτωσιν, δέκα οκτώ'
2'. Κατά τήν δεύτερον εξ
γ '.  ΕΙς τούς Δήμους τής τρίτης τάξειος.
1. Κατά τήν πρώτην περίπτωαιν, εννέα'
2. Κατά τή\· δεύτερον, τρεις.

ΟΙ αμέσως μετά τά έκλεχΟέντα μέλη τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου λαβήν, 
τάς περισσοτέρας ψήφους γίνονται συμπληρωματικά μέλη.

Ό  αριθμός αυτώ ν είναι :
1. ΕΙς μεν τούς Δήμους πρώτης τάξειος, εννέα'
2. Εις δε τούς Δήμους δεύτερος τάξειος, εξ'
3. ΕΙς δε τούς Δήμους τρίτης τάξειος, τρεις.

ί'/ΙρΟρ. 7/J

. luì ν*ί έχη κύρος μία πριιξις ίκλογής, ιιπαιτειται vii ψηφοφορήσιυι 
τουλάχιστον τά δύο τρίτα τών εκλογέων. Δεν συγχιυρεΐται δί ή δι’ ιιντιπρι 
σώπιον ψηφοφορία.

"Δν διά τήν έλλειψιν τοϋ ιίπαιτουμένου ιίριΟ/ιοΰ τών πράς ψηφοφορία 
συνελΟόνιιον δη/ιοτιον, ή εκλογή δεν δύναται να έκπεραιωΟή έντάς τής προ 
Οεσμίας, προσκαλούνται Ιδιαιτέρως οί Δημάται, όσοι, χωρίς rii ήναι έμπο 
δισμένοι ιιπά ασθένειαν ή απουσίαν, δεν παρευρέθησαν είς τάς έκλογάς. Τ< 
εκ τής ποοσκλήσεως καί εκ τής αναβολής τής ίκλογής προκύπτοντα έξοδι 
πίπτουν είς βάρος τιον.

’’Αρθρ. 72

Ευθύς μετίι τήν εκλογήν ανοίγεται ή κάλπη και τά έν αι’η ή  ψηφοδέλτια 
έκαοτον τιον όποίυιν καταχωρειται είς τά περί ίκλογής πρωτόκολλου ύπά τόι 
όποιον φέρει αριθμόν, δ ni νά πληροφορηθοΰν οί ίκλογεις δτι al ψήφοι του 
ήσαν τωόντι καταγεγραμμέναι.

’Λφοϋ καταχωρηθώσιν όλα τά ψηφοδέλτια, ίξάγεται καί δημοαιειίεται 
τά αποτέλεσμα τής ίκλογής, είς δε τούς εκλεχθέντας κοινοποιείται ιδιαι
τέρως.

’'Δρθρ. 70
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“. I)’ κατά τι) άρθρ. 68 έγεινεν ή εκλογή κατά τμήματα, άντιπαραβάλληνται 
πρώτοι· τα Αποτελέσματα τώι τμηματικών πρωτοκόλλων, καί εντεύθεν εξιι- 
Ι’εται το άποτεΧεσμα τής εκλογής.

Μ ρΟρ. 73

Alà và έχη κόρος ή εκλογή, αρκεί ή σχετική πλειοψηφία' ίσοψηφ/ας 
)έ τυχοόσης, αποφασίζει ό λαχνός.

I ρΟρ. 71

Μετά την δημοσίευση’ τοϋ Αποτελέσματος τής εκλογής μένουν τη πρω- 
όπολλα τρεις ημέρας εκτεθειμένα εις rò A ημαρχειον, ònt vii δυνηθώσιν of 
εν έχοντες δικαίωμα ψι)φου δημάται vit λάβω σι γνώσιν τιον εν αυτιιίς, καί và 
ναφέριοσι τας ένδεχομένας εναντίον τής εκλογής ενστάσεις τιον εις τ«ίι· I»/- 
αρχον, οί δε έκλεχΟέντες và ι'κθέσωσι τι'ις αίτιας τής παααιτήσεώς τιον, 
I’ τυχόν τήν ζητήσουν.

Κέφι ί λ.  11'.
Περί εκλογής τιον Δημάρχων καί τιον I Ιαρέ.δρων.

\ Ι  ρΟρ. 73
.Ί(η πάσαν Οέσιν Αημάρχοι· εκλέγονται τρεις έ>ποψι'ιφιοι διιί πάσαν δέ 

αρέδρου, εις μόνος.
’II εκλογή τοέιτιον ανατίθεται εις ιδιαίτερον Αημαιρεσιακόν Συμβουλίου.

! \ρθρ. 7(1 j
ΤΑ Αημαιρεσιακόν τούτο Συμβούλιου σόγκειται :
1 Έ κ  τών με Χίον τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου, καί
2 Έ ξ  ίσου αριθμού τωΐ' πλέον φορολογουμένων και έχόντιον κατά τι) 

1ρ. 13 τι) δικαίωμα τής ψηφοφορίας δημοτών.

“Λρθρ. 77

”Εκαστος δημότης, έχιυν τι\ κατά τι) άρθρ. 13 χαρακτηριστικά, καί μι'/ 
ιροΰμενος δι όποιανδήποτε τιον εκεί εκτεθειμένων αιτιών, έχει τι) δικαίωμα

έκλέγεσθαι.
Εις τήν Οέσιν Δημάρχου καί /Ιαρέ.δρων δεν δνναται νι'ι εκλεχθούν :
1 ΟΙ δημόσιοι υπάλληλοι, καί οί ένεργεία στρατιωτικοί
2 ΟΙ Ιερείς, καί οί δημόσιοι διδάσκαλοι.

'Άρθρ. 73

"Εχουσι δέ το δικαίωμα vit Αποποιηθοϋν τήν ίκλογήν όλοι εκείνοι, 
τούς όποιους έφαρμόζονται τα εις τό άρθρον 63 ιίριΟ. 1 καί 2 ενδιαλαμβα-
:να.



Ά ρθ ρ . 79

Το Αημαιρεσιακέ»' Συμβούλων συνέρχεται κατ’ έγγραφον πρόσκ 
του Έ παρχον εις ημέραν προσδιοριζομένην οητώς παρ' αυτόν.

Ά ρθ ρ . 80

. 1/ έκλογαί διευθύνονται παρά Αημαιρεσιακής Ε πιτροπής συγκει/ 
ιίπι'ι ένα Πρόεδρον καί δύο μέλη του Αημαιρεσιακοΰ Συμβουλίου.

Ό  ’Έπαρχος είναι Πρόεδρος τής Αημαιρεσιακής Ε πιτροπής* δύν 
δέ να παραχώρηση την προεδρίαν είς ΐν μέλος του Αημαιρεσιακοΰ Συμβάν,

7Vi δύο μέλη τής Αημαιρεσιακής ’Επιτροπής εκλέγονται παριί τού 
μαιρεσιακον Συμβουλίου.

. I/fi i’fi έχη κύρος ή εκλογή αυτή, άοκεΐ ή σχετική πλειοψηφία.

"Αρθρ. 81

Είς τι) διι'ι της δημαιρεσίας δκορισμένον κατάστημα πρέπει να ή 
εκτεθειμένος ό κατέι τι> ιίρΟρον 03 κατάλογος όλων των έχόντων δίκαιο 
εκλογής δημοτών, διι\ vit τον λάβωσιν ύπ’ όψιν τά μέλη του Δημαιρεσίαι 
Συμβουλίου.

K l  ρΟρ. 8 2 1

Π οι) τής ένόρξεως τής δημαιρεσίας, έκαστον τών μελιάν τού Αημι 
ρεσιακοϋ Συμβουλίου ορκίζεται ένοιπιυν τον ι'ινήκοντος έφημερίου τι'ιν εξ 
όρκον :

«'Ομνύω είς τήν Ύπεραγίαν καί ’Αδιαίρετον Τριάδα καί είς τό Ίερ  
»Εύαγγέλιον, ότι θέλω δώσει τήν ψήφον μου κατά σννείδησιν, και έχιον π 
»οφθαλμών μόνον τη προς τον Βασιλέα μου, πρός τήν Πατρίδα, καί προς τ 
»Αήμόν μου χρέη, έλεύθερος από πάσαν ξένην επιρροήν, κατ’ Ιδίαν μου π 
»ποίθησιν, καί ότι δεν έδέχθην, ούτε θέλω δεχθή ποτέ επί τούτο) δώρα ή ϋπ·
»σχέσεις α/ιέσως ή εμμέσως».

Αρθρ. 83 !

Μετά τι)ν όρκον τούτον γίνεται έναρξις τής έκλογής, περί τής όποιο 
πρέπει νέι καταστριυθή ιικριβές πρωτοκολλάν. A l ψήφοι δίδονται δι’ εγγράφω 
ψηφοδελτίο>ν, υπογεγραμμένων παρά τού έκλογέιος.

Είς δε τήν είς τι) προηόκολλον καταχώρησιν παοαλείπεται το όνομα το 
έκλογέιος, κα'ι σημειοϋται ό ανξων άριθμός, τον όποιον φέρει τό ψηφοδέλτιο)

Μ ρθρ. 84

Αιά νέι έχη κύρος »/ εκλογή, απαιτείται τουλάχιστον ή παρουσία τό» 
τριών τετάρτων τού Ίημαιρεσιακού Συμβουλίου, κα'ι έι άπόλυτοε -τ3<·.
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Ά ρθ ρ . 117 I

Oi Δήμοι και ai Διοικητικοί αυτών '. loyal υπάγονται είς τους Έπάρχους. 
Είς τούτους άπόκειται τό νά έπιτηρώοιν αμέσως την διοίκησιν τοϋ Δημάρχου 
και τών Δημοτικών Συμβουλίων, καί νά διατάττουν κατά τούτο δσα είναι 
αναγκαία προς εκτέλεαιν τών νόμων.

Είναι όμως άπηγορευμένον εις αυτούς, ίπ ι  βαρυτάτη ευθύνη, νά παρε
μβαίνουν είς την ενέργειαν τών δημοτικών δικαιωμάτων, ή νά παρεμποδίσωιν  
άθεμίτως τήν νόμιμον καί έλευθέραν κίνηση· τών . Ιημοτικών διοικητικών Ια
χών.

"Λ ρθρ. 1JJT

Πάσα άπόφασις τού Ιημοτικοΰ Συμβουλίου θέλει καΟυποβάλλ,εσΟαι, 
επί αποδείξει παραλαβής, είς τον ' Επαρχον και δι' αυτού είς τον Νομάρχην 
αφού δε παρέ/.Οουν δέκα πέντε ήμέραι μετά την προς τον ”Επαρχον κοινο- 
ποίησιν, üv έν τώ διαστήματι τούτοι δεν έκδοθή διαταγή τού Νομάρχου ή 
' Επάρχου, έμποδίξουσιι τήν έκτέλεσιν τής άποφάσεως, είτε ιός παρανόμου, 
είτε κατα συνέπειαν ιίναφοράς τών φορολογούμενου·, ή ιίπόφασις Οειοοειται 
ιός έχουσα κύρος, καί ένεογεΐται.

~Αρθρ. IW

.Ιί όποφάσεις τού Δημοτικού Συμβουλίου χρήξουαι τής ρητής έγκρίσειος 
τοϋ Νομάρχου είς τίις εφεξής πεοιπτιόσεις :

α .  Είς τόν προσδιορισμόν τού δημοτικού προϋπολογισμού· 
β .  Είς τήν έγκρισιν εκτάκτων δαπανισν. τάς όποιας δεν προεϊδεν ό ποοϋ- 

πολογισμός, εξαιρέτως δέ όταν πρόκηται λόγος vit ιιναδεχθή εκουσίως ό Δήμος 
βάρη, είς τιί όποια δεν είναι ΰπόχρεως, οϋτε δυνάμει τοϋ κοινωνικού τον σκο
πού, ούτε δι ειδικός νομίμους αιτίας·

·/. Είς τήν εκποίηση·, πρόσκτησιν, ή όνταλλαγήν ι'ικινήτιον κτηματίαν 
ή δικαιωμάτων επικαρπίας·

δ". Είς συμφωνίας ενοικιάσει’)!· επέκεινα τών έννέιι ετώ ν  
ε. Είς μεταρρυθμίσεις τού τρόπου τής διαχειρίσεως τών ιΐκινήτων κ τη 

μάτων ή δικαιωμάτων επικαρπίας, τουτέστιν, όταν πρόκηται λόγος, αντί 
τής διό λογαριασμόν τοϋ Δήμου καλλιέργειας, νά διορισθή ένοικίασις ή τ ’ 
ιίνάπαλιν

σ τ’. Είς όλας τάς ενοικιάσεις δημοτικών φόρων 
ζ'. Είς τήν σύνταξιν χρεολυτικών σχεδίων
η' "Οταν πρόκηται λόγος νά ληφθοΰν δανεικός νέα κεφάλαια, εκτός έάν 

το δάνειον τούτο γενή πρός ίξόφλησιν υπαρχόντων χρεών με ίαας ή κάλλη τέρας 
συμφωνίας, ή έπί τή βάσει έγκριθέντιον προϋπολογισμών, ή χρεωλυτικυιν 
σχεδίων
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O'. ΕΙς τήν σύνταξιν τών σχεδίων περί τής διαχειρίσεως των Λνηχόντα 
είς τον Δήμον δασών

ι. ΕΙς την σύνταξιν τών γενικών περί οίκοδομών και περί εύθυγραμμίε 
σχεδίων

ια'. "Οταν πρόκηται λόγος περί είσαγωγής δίκης' 
ιβ'. ”Οταν πρόκηται λόγος περί συμβιβασμών
ιγ'. "Οταν πρόκηται να οίκοδομηθώσι νέα δημοτικά κτίρια, ή νά γενοκ 

καθολικοί έπισκεναί είς τα ήδη υπάρχοντα"
ιδ'. "Οταν πρόκηται νά δοθούν δάνεια είς τους Δημάρχους, είς τούς Πα 

ρέδρους, και είς τα μέλη τού Δημοτικού Συμβουλίου, είς τούς ανιόντας, κα 
τιόντας, έκ πλαγίου ή καί πρώτου βαθμού ίξ  αγχιστείας συγγενείς αυτών 

ιε '. "Οταν πρόκηται νά δεχθή ό Δήμος κλ.ηροδοσίας ή δώρα ίνωμένι 
με βάρη, ή νά τα «ποποιηθή·

ιστ . ΕΙς τον κανονισμόν τών διά τούς αμέσους δημοτικούς έράνου< 
συνεισφορών ώς έκ μέρους τών δημοτών, τών μή έχόντων γορολογουμένη 
περιουσίαν, μηδε μετερχομένων ίπιτήδευμα υποκείμενον είς <γάρον.

ΕΙς δλας ταύτας τάς περιπτώσεις al αποφάσεις τού Δημοτικού Συμβου 
λίου Λεν έχουν κύρος, είμή μετά την εγκρισιν τού Νομάρχου.

"Λρθρ. 120

Ή  εγκρισις τού Βασιλέως άπαιτεΐται :
α'. ΕΙς τον διορισμόν νέων εμμέσων ή άμμέσων δημοτικών φόρων 
β '. ΕΙς την ανανέωσιν τών έμμέσων δημοτικών φόρων, αφού παρέλθι 

ή προσθεσμία, έντός τής όποίας Ισχυον'
γ '. ΕΙς τον διορισμόν άΑλου μέτρου περί τής είς τούς αμέσους δημοτικούι 

έράνους συνεισφοράς παρ’ εκείνο, το οποίον έχει βάσιν τούς αμέσους φόρους

“Δρθρ. 124

Ό  έπι τών ’Εσωτερικών Γραμματευς τής ’Επικράτειας να δημοσιεύση 
καί εκτελέση τόν παρόντα Νόμον.

Έ ν  Ναυπλίω, τή 27 Δεκεμβρ. (8  Ίανουαρ. 1834) 1833.
Ε Ν  ΟΝΟΜΑ ΤΙ ΤΟ Υ Β Α Σ ΙΛ Ε Ω Σ  

Η  Λ Ν Τ ΙΒ Λ Σ ΙΛ Ε 1Λ
Ό  Κόμης Α Ρ Μ Λ Ν Σ Π Ε Ρ Γ  Πρόεδρος, Μ ΛΟ ΥΕΡ, Ε Ί Δ Ε Κ .
Οι Γραμματείς τής ’Επικράτειας, Λ . Μ Λ ΥΡ Ο Κ Ο Ρ ΔΛ ΤΟ Σ  Πρόεδοος,

Ν. Γ. Θ ΕΟ ΧΛΡΗ Σ, I. ΚΩ Λ E T T I! Σ, K. I. Σ Χ ΙΝ Λ Σ , Σ Μ Λ Δ Τ Σ .
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ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ A '

Β Α Σ ΙΛ Ε Υ Σ  ΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν

Ψηγισάμενοι όμοφώνως μετά τής Βουλής, άπεφασίσαμεν κα'ι διατάσ- 
σομεν

“Αρθρον 1.

Δήμοι είνε : a )  al πρωτεύουσαι τών Νομών, fl') al πόλεις al εχουααι 
(Uveo τών 10.000 κατοίκων.

•  . · ·  ·  “  *■’ * ' >

“Αρθρον 2.

ΙΙάς νόμιμος συνοικισμός εχιον ύπέρ τούς 300 κατοίκους και αχολεϊον 
στοιχειώδους έκπαιδεύσεως αποτελεί Ιδίαν Κοινότητα.

’Ιδίαν κοινότητα δύναται νά άποτελέση καί πας συνοικισμός όλιγω- 
τέρων τών 300 κατοίκων, έάν Ιχη αχολεϊον, ζητήσωσι δε τούτο το ήμισυ 
τών έκλογέων κατοίκων.

Συνοικισμοί στερούμενοι σχολείου στοιχειώδους έκπαιδεύσεως άποτε- 
λοϋσιν, ανεξαρτήτως αριθμού κατοίκων, Ιδίαν κοινότητα, ίάν κατά την έφαρ- 
μογήν τού νόμον τούτου τνγχάνωσιν ίδραι δήμων ή κεκτηνται Ιδίαν κοινοτικήν 
περιουσίαν άποδίδουσαν έτησίαν πρόσοδον άνω τών 2000 δραχμών, άλλ’ 
ίν τή τελευταία ταύτη περιπτώσει δέον νά ζητήσωσι τούτο το ήμισυ τών 
έκλογέων.

ΟΙ συνοικισμοί οΐ μη άποτελονντες Ιδίαν κοινότητα άποτελοΰσι μέρος 
τού δήμου είς ον κατά την δημοσίευαιν τον νόμου τούτου, άνήκουαιν ή τής 
έγγυτέρας ΙδουΟησομένης κοινότητος, πλήν έάν δι αίτήσεως υπογεγραμμένης 
υπό τού ήμίσεος τού συνόλου τών έκλογέων ζητήσωσι την μ ετ’ άλλης συνε- 
χομένης κοινότητος ενωσιν. Έ ν  τή πεοιπτώσει όμως ταντη απαιτείται ή συ- 
ναίνεσις καί τής κοινότητος μεθ’ ής ζητείται ή ενωσις διά δηλώσεως υπογε
γραμμένης υπό τού ήμίσεος τών έκλογέων αυτής.

“Αρθρον 3.

Συνοικισμός εχων τα στοιχεία ό'πως άπαρτίση Ιδίαν κοινότητα, κατά 
τάς διατάξεις τού άρθρου 2, δικαιούται vii ένωθή μετ’ άλλης κοινότητος, έάν 
ύποβάλη περί τούτου αιτηαιν νπογεγραμμένην υπό τού ήμίσεος τού συνόλου 
τών έκλογέων αυτού, σνναινέση δέ είς τούτο ό μεθ’ ού αΐτεϊται ή ενωσις συ
νοικισμός διά δηλώσεως ύπογεγραμμένης ωσαύτως υπό τού ήμίσεως τών 
έκλογέων.

Παρόμοια αϊτησις απαιτείται έάν ή ενωσις ζητήται μετά δήμου, ή συ-
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’Εντός τριών μηνών από τής κυρώσεως τών άπογραφικών πινάκων, 
ύποχρεοϋται ό ’Υπουργός τών Έοωτερικών νά προκαλέση την έκδοσιν Β.Δ. 
άναγνωρίζοντος ώς δήμον την ένεκα τοϋ πληθυσμού δικαιουμένην είς τούτο 
πάλιν.

’Εντός τής αυτής προθεσμίας οΐ νομάρχαι διά προκηρύξεων καλοΰσι 
τούς ένεκα τού πληθυσμού δικαιουμένους ν’ άποτελέσωσιν Ιδίας κοινότητας 
συνοικισμούς, δπωςδι’ αναφοράς υπογεγραμμένης υπό τοϋ 1/2 τών ίκλογέων 
αυτών δηλώσωσιν (ϊν άποκρούουσι τούτο.

ÀI αιτήσεις αύται υποβάλλονται ίντός μηνάς από τής προκηρύξεως, 
ής απράκτου παρελθούσης, προκαλειται ίντός μηνάς υπό τοϋ 'Υπουργού τών 
Έσοηερικών το ηναγνωρίζον τον συνοικισμόν ώς Ιδίαν κοινότητα Β. Διάταγμα.

Ύποβληθείσης αΐτήσεως τηρείται ή διαδικασία τοϋ άρθρου 5.

Λρθρον 7.

Είς πάσαν κοινότητα δίδεται το άνομα τού άπαρτίζοντος αυτήν συνοι
κισμού, ίάν δε οϋτοι είνε πλείονες, δίδεται τό άνομα τοϋ πολυπληθεστίρου, 
άστις είνε καί έδρα τής κοινότητας. Προτιμάται δέ τό τυχόν ύπάρχον άρχαΐον 
άνομα τοϋ συνοικισμού, ίφόσον τό σύγχρονον δέν έχη Ιστορικήν σημασίαν.

Περί τοϋ τύπου τής σφραγΐδος αποφασίζει τό κοινοτικόν συμβούλων.

“Λρθρον 8.

Τό κοινοτικόν συμβούλων διό. τών 2 /3  τού συνόλου τών μελών αύτοϋ, 
δύναται να άποφασίση άλλως περί τού όνόματος καί τής έδρας τής κοινότητος.

Κατά τής άποφάσεως ταύτης επιτρέπεται εντός τριάκοντα ημερών από 
τής δημοσιεύσεως αυτής είς πάντα σύμβουλον προσφυγή ίνώπιον τον νομάρχου. 
Ε ντός δύο μηνών από τής επιδόαεως τής προσφυγής υποβάλλει ό νομάρχης 
μετά Ιδίαν έρευναν τών πραγμάτων, έκθεσιν πρός τό Ύπονργεϊον τών ’Εσωτε
ρικών, άποφαινόμενον όριστικώς.

"Λρθρον 9.

ΔΙ δημοτικοί καί κοινοτικοί περιφέρειαι καθορίζονται συμφοενως πρός 
τό ήδη άναμφισβητήτως κείμενα άρια τών περιοχών πόλεων καί χωρίων, λα- 
μβανομένων ΰπ άψιν κατά το δυνατόν τής δημοτικής καί κοινοτικής Ιδιοκτησίας, 
ώς καί τής Ιδιοκτησίας τών κατοίκων, καί τών απαραιτήτων αναγκών τών 
διαφόρων συνοικισμών.

"Λρθρον 10.

Πρός οριστικόν καθορισμόν τών όρίων τής διοικητικής περιφέρειας 
έκάστης κοινότητος ή δήμου, ό Νομάρχης εντός δύο μηνών από τής ίγκα- 
ταστάσεως τών πρώτων κοινοτικών άονών ΛιηηΙάα ——------



A t περί τούτων Αποφάσεις των κοινοτικών Συμβουλίων χρήζουσι πάντοτε 
ίγκρίαεως τοϋ Νομάρχου δικαιούμενου όπως κυρώνη, μεταρρυθμίζω η απορ
ρίπτω ταΰτας.

A l προθεσμΐαι τών διατάξεων τών άρθρων 21—24 άρχονται Ισχύουσαι 
ίντός μηνάς άπο τής ίγκαταστάσεως τών κοινοτικών αρχών.

'Η  έναρξις τών τριετών γεωργικών και κτηνοτροφικών περιόδων όρισθή- 
σεται διά Β. Διατάγματος, διατηρούμενων ίν Ισχύι μέχρις ίνάρξεως τών πε
ριόδων τούτων τών εν ίνεργείφ ήδη μισθώσεων τών ήδη κοινοτικών καί τών 
διά τον νόμον τούτον είς τήν κυριότητα τών κοινοτήτων περιερχομένων ίθνι- 
κών βοσκήσιμων τόπων, τών μισθωμάτων τών τελευταίων τούτων περιερ- 
χομένων άπο τής ίνάρξεως τής Ισχύος τον νόμου τούτου είς τάς οίκείας κοινό
τητας.

ΛI ίν τώ δημοσία» ταμεία» κατατεθειμένοι μέχρι τής ίνάρξεως τής ισχύος 
τοϋ νόμου τούτου εΐαπράξεις ίκ  τών άνηκόντων είς τους δήμους μισθωμάτων 
τών είς τήν κατά παράκλησιν νομήν τών δήμων άνηκόντων εθνικών βοσκήσιμων 
τόπων, άπο τής ίνάρξεως τής Ισχύος τοϋ νόμου τούτου μεταφέρονται είς πί- 
σταισιν τών δήμων ή Κοινοτήτων, είς ών τήν περιφέρειαν άνήκουσι τα μίσθια, 
al αύταί δέ κοινότητες εΐσίν ίφεξής δικαιούχοι παντός ίκ  τοιαύτης αίτιας καθυ- 
στερουμένου κατά τήν ίναρξιν τής Ισχύος τοϋ νόμου τούτου μισθώματος.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Β  .

ΙΙερΙ διοικήσεως τών κοινοτήτων 

"Αρθρον 28.

Ή  ίκπροσώπησις καί διοίκησις τής κοινότητος άνήκει είς συμβούλων 
ίκλεγόμενον δι άμεσου διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας υπό τών ίχόντων τά υπό 
τοϋ άρθρου 146 όριζόμενα προσόντα δημοτών.

! "Αρθρον 29.

Τά Κοινοτικά Συμβούλια αποτελούνται:
'Υπό 5 μελών είς τάς κοινότητας τάς έχούσας μέχρι 1000 κατοίκων.
"Εξ είς τάς ίχούσας 1001—2000.
’Εννέα είς τάς ίχούσας 2001—4000.
Δώδεκα είς τάς ίχούσας 4001—6000.
Δεκαπέντε είς τάς λοιπός.

"Αρθρον 30.

Τοϋ κοινοτικού συμβουλίου προίσταται εν τών μελών αύτοΰ ίκλεγόμενον 
κατ’ έτος υπό τών λοιπών.



Είς όσας Κοινότητας δεν παρέχονται είς τον Πρόεδρον έξοδα παραστι 
αεως δ ύνανται τα προς τον σκοπόν τούτον επιτρεπόμενα διά τοϋ άρθρου τού η 
νά διατεθωσιν εν μέρει η εν όλοι προς πληρωμήν γραμματέως, έφ' όσον δ 
διορίζεται τοιοντος λειτουργός τής έκπαιδευσεως.

Καθήκοντα τοΰ κοινοτικού συμβουλίου

"Αρθρου 35.

ΕΙς τήν αρμοδιότητα τοϋ κοινοτικού συμβουλίου υπάγεται πάσα ύπόθεσ 
αναφερομένη είς τα τοπικά συμφέροντα τής κοινότητος, έφ’ όσον ό νόμος δι 
ώρισεν άλλως.

’Ιδία δε αποφασίζει α )  περί τής διαχειρίσεως και διοικήσεως τής Κοινι 
τικής περιουσίας, β ') περί αποδοχής δωρεών ή κληροδοτημάτων, γ )  πει 
συνομολογήσεως δανείων, δ ') περί παραστάοεως τής Κοινότητος ένώπιο 
τοϋδικαστηρίου ως έναγούσης ή εναγόμενης, περί διορισμού πληρεξούσιο 
δικηγόρου, περί επαγωγής, αυτεπαγωγής, ή μη δόσεως όρκου επιβληθέντο 
ΰπό τοϋ δικαστηρίου, ε)' περί διορισμού τών Κοινοτικών υπαλλήλων, στ 
περί έκτελέσεως Κοινοτικών έργων.

Τό κοινοτικόν συμβούλιου γνοιμοδοτεΐ όσάκις όρίζη τοϋτο νόμος ή τι 
προς ίκτέλεσιν νόμου εκδοΟέν Π. Διάταγμα, επίσης δέ όσάκις έπΐ ζητήματο 
τοπικοϋ ενδιαφέροντος κληθή προς τοϋτο υπό τής δ ιοικήσεως.

“Λρθρον 36.

Τό κοινοτικόν συμβούλιου συνέρχεται είς συνεδρίασιν όσάκις al νποθέσειι 
τής Κοινότητος άπαιτοϋσι τοϋτο.

Τό κοινοτικόν συμβούλιου δύναται νά άναθέση τήν μελέτην κοινοτικού 
υποθέσεων είς τήν επιτροπήν εκ μελών αύτοϋ, ήτις καί εΙσάγει τήν ύπόθεσιι 
προς συζήτησιν είς τό συμβούλιου.

"ΑρΟρον 37.

Ή  πρόσκλησις τοϋ κοινοτικού συμβουλίου είς συνεδρίασιν γίνεται ύπι 
τοΰ προέδρου προς ένα έκαστον τών συμβούλων δι εγγράφου είδοποιήσεοκ 
πιστοποιούμενης υπό τοϋ έπιδόντος κλητήρος.

’ Εν τή  προσκλήσει σημειοΰνται τό τής ημερήσιας διατάξεως θέματα, 
άποστέλλ.εται δε τρεις τουλάχιστον ημέρας πρό τής όριζομένης διά τήν συνε
δρίαση·. ’Εν κατεπειγούση περιστάσει ή πρόσκλησις δύναται νά γίνη καί τήν 
αυτήν ημέραν τής συνεδριάσεως.

”/1ρΘρον 38.

Μόνον επί τών εν τή προσκλήσει άναφερομένων συζητητέων θεμάτων
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)ικαωΰται ν’ άποφασίση τό κοινοτικήν ον/ιβονλιον. Πρότασιν, μη  περιεχο- 
ιένην εν τη τ)μερησίη διατάζει, δύναται. V« συζητι)ση τ»> κοινοτικόν συμβούλων, 
!πν τό κητεπείγον αυτής γίνη δεκτόν διά τής ψήφον τών 2 /2  τον ιΊλον αριθμόν 
ών συμβούλων.

Ι '/ Ι ρθρον 39.

Ό  πρόεδρος τον κοινοτικού συμβουλίου ύποχρεοΰται να καλεση τό Συμ- 
ούλιον είς σννεδρίασιν, ιόν τό 1 /2  των μελών αυτοΰ, δι εγγράφου αίτήσεως 
ρός τόν πρόεδρον, αΐτήση τούτο, όρίζον έν τή  αιτήσει καί τό σκοπόν τής 
υνεδριάσεως.

'Εάν εντός 6 ήμερων από τής υποβολής τής αίτήσεως ταύτης δεν συγκα- 
!ση ό πρόεδρος σννεδρίασιν, τό κοινοτικόν συμβούλων συνέρχεται τή προσ- 
Iήσει των ύποβαλόντων την αϊτησιν, τηρούμενων των διατάξεων τον άρθρου 
r, αποφασίζει δέ καί δνεν του προέδρου.

Ή  αδικαιολόγητος παράλειψις του προέδρου τιμωρείται πειθαρχικώς 
ό τοΰ νομάρχου διά προστίμου 50—100 δρχ. εν υποτροπή δέ καί δι’ εκπτώ- 
ως από τοΰ προεδρικού αξιώματος, τό όποιον δεν δύναται να καταλάβη κατά 
V αυτήν έτησίαν περίοδον.

"Αρθρον 40.

Τό κοινοτικόν συμβούλων αποφασίζει παραιτημένων τουλάχιστον των 
i των μελών αύτοϋ. Μετά τρεις συνεχείς προσκλήσεις τοΰ προέδρου, βε- 
ουμένας κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 37, αποφασίζει τό συμβούλων 
ησταμένου καί τοΰ 1 /3 των μελών αύτοΰ μόνον.

"Αρθρον 41.

A l αποφάσεις τοΰ κοινοτικού συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτον 
ωνοψηφ/αν των παρόντων μελών.

Έ ν  ίσοψηφία νικά ή ψήφος τοΰ Προέδρου.

^"Αρθρον 42.1

Τό κοινοτικόν συμβούλων συνεδριάζει δημοσία, δύναται όμως ν’ άπο- 
ίση καί την κεκλεισμένων των Ουρών συνεδρίασιν. Ό  Πρόεδρος δικαιούται 
ποβάλλη τής αιθούσης πάντα ακροατήν ταράσσοντα τήν τάξιν.
Τιί πρακτικά καταχωρίζονται, έπιμελεία τοΰ γραμματέως, εν είδικώ 

(ω ήριθμημένω καί μονογραφημένοι ύπό τοΰ ΕΙρηνοδίκου, υπογράφονται 
τό πάντων των μετασχόντων τής συνεδριάσεως μελών.
"Αν τις των συμβούλων άρνηθή να νπογράψη, βεβαιοϋται ή άρνησίς του 
ώ πρακτικοί.



Τό πρακτικήv rivai έγκυρον ιίν φέρη τάς υπογραφής τοΰ άπαιτοιφ 
διά την συγκρότηση’ απαρτίας άριθμον συμβούλων.

01 άρνηθέντες να ΰπογράψωσι τιμωρούνται πειθαρχικής υπό τοϋ No/ 
χον διά προστίμου 50—100 δρ. εν υποτροπή δε καί δι’ έκπτώσεως ενθννό/. 
τ.Ις άινόρθωσιν πόσης ζημίας προσγενομένης είς τήν κοινότητα διά τήν έκ 
άρνήσειυς των ακυρότητα τον πρακτικού.

'Αντιγραφήν τοϋ πρακτικού τής συνεδριάσεως τοϋ Κοινοτικού Συμ/ 
λίου άποστέλλεται εντός οκτώ ημερών από τής ημέρας τής συνεδριάσεως 
τάν Νομάρχην έπΐ αποδείξει παραλαβής.

Πας δημότης δικαιούται νά λαμβάνη κεκυρωμένα αντίγραφα των πρα>
κών.

’’Λρθρον 13.

A l αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων έκτος των ύπό τού νό/ 
όριζομένων εξαιρέσεων, καθίστανται εκτελεστοί 30 ήμέρας μετά τήν προς ι 
Νομάρχην αποστολήν.

Εις πάσαν περίπτωσιν άναγομένην είς διοίκησιν τοπικών υποθέσει 
άσχετον δέ προς διαχείρισιν κοινοτικής περιουσίας, al αποφάσεις των Kon 
τι κών Συμβουλίων είναι αμέσως ίκτελεσταί, δικαιονμένου τοΰ Νομάρχου ι 
τάς 30 ημερών νά άπαγγείλη τήν άκνρωσιν αυτών ένεκα παραβάσεως νόμου.

Προκειμένης διαθέσεως δαπάνης, δΰναται τό Κοινοτικόν Συμβοΰλι 
έν περιπτώσει άνωτέρας βίας, βεβαιουμένης εν τή  άποφάσει, καί έάν ή y»/ç 
σθεΐσα δαπάνη δέ.ν είναι άνωτέρα των 200 δραχμών νά προβή αμέσως είς τ. 
έκτέλεσιν πάσης άποφάσεως.

Έ άν ή δαπάνη ύπερβαίνη τάς 200 δραχ. δΰναται ό Νομάρχης νά άποφανί 
αμέσως άμα τή  παραλαβή τής άποφάσεως.

’ΆρΟρον 44.

A l αποφάσεις τού Κοινοτικού Συμβουλίου είναι άκυροι:
1) Έ ά ν άναφέρωνται είς αντικείμενα εκτός τής αρμοδιότητας τοΰ Κοινι 

τικοϋ Συμβουλίου.
2) Έ άν έλήφθησαν κατά παράβασιν νόμου ή 13.Δ. προς έκτέλεσιν νόμο 

έκδοθέντος.
"Αρθρον 45.

' 11 Λκυρότης τής άποφάσεως τού Κοινοτικού Συμβουλίου δια παρσβασι 
νόμου απαγγέλλεται υπό τοΰ Νομάρχου έντός μηνός άπό τής παραλαβής αν 
τής, δι' άποφάσεως είδικώς ήτιολογημένης.

Ε ντό ς  15 ή/ιεριΰν άπό τής τοιχοκολλήσεως τής άποφάσεως έπιτρέπεται
p/r TTiMir« ^ --- - *



Σύιδεσμος Κοινοτήτων 

’’.Ιρβρον 85.

:Ιύο ή πλείονες όμοροι κοινότητες, κείμενοι εν τέ\ περιφερεία τον αυτόν 
νομού, δύνανται δι άηοφάοειος Ιδία, λαμβανομένης παρ’ έκαστου τών κοινο

τικών συμβουλίων, vìi ιυιαρτισωσι συνοεσμον κοινοτήτων πρός θεραπείαν 
κοινών τοπικών συμφερόντων ή έκτέλεσιν κοινών τοπικών υπηρεσιών.

Ό  σύνδεσμος αποτελεί ίδιον νομικόν πρόσωπον.

"ΛρΟρον 86.

Ή  άπόφασις των κοινοτικών συμβουλίων αναφέρει τον σκοπόν τής ί- 
δρύοεο>ς τού συνδέσμου καί τούς κατ' έτος καταβλητέους παρ' έκάστης κοι- 
νότητος πόρους.

"ΛρΟρον 87.

.It αποφάσεις τών κοινοτικών συμβουλίων, αφ' ον καταστώσιν εκτελε
στοί, διαβιβάζονται διά τής νομαρχίας είς τό '  Υπουργείου τών Έσοηερικώ ν, 
τό όποιον υποχρειοτικώς προκαλεΐ Β.Διάταγμα περί avaγνωρίσεοις τοϋ 
συνδέσμου, στηριζόμενον έπΐ τών ιός άνω αποφάσεων.

“Αρθρον 88.

Τά κοινοτικά συμβούλια τών συμπραττουσών κοινοτήτων όαίζονσιν 
έκαστον δύο μέλη αύτών, άτινα έν τώ σννόλω άποτελοϋσι τό συμβούλων τοϋ 
συνδέσμου, έκλέγον έκ τών μελών αυτόν τόν πρόεδρον κατά τάς διατάξεις 
τοϋ άρΟρ. 31.

Τό συμβούλων σννερχάμενον έι· τή έδρα τής πολυπληΟεστέρας κοινό- 
τητος, άν δεν ώρίσΟη άλλη κοινό της ώς έδρα τοϋ συνδέσμου, εκλέγει διά ψηφο
δελτίων και δι απολύτου πλειονοψηφίας τοϋ όλου αριθμού τών μελών αυτού 
δύο μέ/.η, άτινα μετά  τοϋ προέδρου τοϋ συνδέσμου άποτελοΰσι την τριμελή 
διοικούσαν επιτροπήν.

Ή  διάρκεια τής επιτροπής είνε διετής. Τά μέλη αυτής δύνανται νά 
έκλεγώσιν έκ νέου.

“Αρθρον 89.

Τό συμβούλων τού συνδέσμου συνέρχεται οσάκις αί υποθέσεις τοϋ συν
δέσμου άπαιτοϋσι τοΰτο ή κληθή υπό τής διοικούσης επιτροπής, αποφασίζει 
δε περί τών εκτελεστέων έκάστοτε έργων καί επιτηρεί έν γένει την επιτροπήν.

Πόροι τοϋ συνδέσμου είνε αί υπό τών κοινοτήτων όοισθεϊσαι είσφοοαί, 
αϊτινες ιίποτελοϋσι δι' αύτιίς υποχρεωτικήν δαπάνην.

Αρθρον 90.

Τ ήν δευτέοην  Κ’« » !» ·'” "  — “ ’
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Δύναται ή τριμελής επιτροπή να λογοδοτήση προς το συμβούλιον » 
εντός τοΰ έτους, διά συντετελεσμένα ήδη παρ' αυτής έργα.

7ο συμβούλιον άποφαίνεται περί έγκρίσεως ή μή δι απολύτου πλει 
νοψηφίας των παρόντων μελών.

'Επιτρέπεται είς πάντα κοινοτικόν σύμβουλον προσφυγή ένώπιον τι 
Νομάρχου δι αταξίας περί τήν διαχείρισιν τών λογαριασμών.

' Εάν οι λογαριασμοί ενρεθώσιν εν άταξίρ, ό Νομάρχης τιμυιρεί πει 
Οαρχικώς έκαστον τών μελών τής επιτροπής διά προστίμου 20—200 δρχ.

/Jià τήν ταμιακήν υπηρεσίαν και τήν ίκτέλεσιν έργων Ισχύονσιν al σχε 
τικαι περί κοινοτήτων διατάξεις.

Γ ■ * * * " ’
"Αρθρον 91.

Οί σύνδεσμοι τών κοινοτήτων ιδρύονται είτε άνευ προθεσμίας, είτε ποόι 
πραγματοποίησιν ειδικών έργων, zita λύονται δε είτε εκτ ελεσθέντος τοΰ έργου 
δι' ô συνέστησαν, οπότε ή διόλνσις επέρχεται αυτοδικαίως, είτε τή  άποφάσεί 
τών συμπραττουσών κοινοτήτων.

Ή  άπόφασις περί διαλ.ύσεως τών συνδέσμων λαμβάνεται έν επί τούτοι 
κοινή συνεδριάσει τών κοινοτικών συμβουλίων, συγκαλουμένων ύπό τοΰ 
προέδρου τοΰ συνδέσμου, προϊσταμένου τής συνεδριάσεως, διά τής ψήφου 
τών 3 /·7 τοΰ συνόλου τών με/.ών.

' / /  περί διαλύαεως άπόφασις ορίζει καί τόν τρόπον τής διαθέσεως τών 
τυχόν αποθεμάτων.

Ή  άπόφασις διαβιβάζεται διά τ ον Νομάρχου είς τό Ύπουργεϊον τών 
’Εσωτερικών, ίίπερ προκα/.εΐ Ο.Διάταγμα περί διαλύαεως τοΰ συνδέσμου 
στηριζόμενον επί τής ιινωτέρω άποφάσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Μ Ο Ν  Δ \

Ιίερ'ι τής διοικήσεως τών δήμων.
ι

"Αρθρον 92.

01 δήμοι εχουσι τήν αυτοδιοίκηση· τών εκ τοΰ κοινωνικού καί δημοσίου 
αυτών σκοπού άπορρεουσών 'ιδίων τοπικών υποθέσεων, ένεργοϋσι δε τ αυτήν 
διά τοΰ Δημάρχου, τών Παρέδρων, τοΰ δημοτικού συμβουλίου και τής δημαρ
χιακής επιτροπής, κατά τούς ορισμούς τών νόμων.

"Αρθρον 93.'

"Εκαστος δήμος εκλέγει, πλήν τοΰ Δημάρχου, Δημαρχιακούς /Ταρέδρους 
καί Δημοτικούς Συμβούλους, κατά τήν εξής αναλογίαν.
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01 ίχοντες άνω τ<Γ>ν 100.000 κατοίκων, τέσσαρας ΙΙαρέδρους καί τριά
κοντα Συμβούλους.

01 ίχοντες άνω των 30.000 κατοίκων, τ έσσαρας Παρέδρους καί 24 
Συμβούλους.

Πάντες οΐ λοιποί, τρεις Παρέδρους καί 18 Συμβούλους, .

"ΛρΟρον 04.

'I I  εκλογή των δημοτικών σμβυύλων εις τους δήμους τους εκλέγοντας 
άνω των 18 ένεργεΐται κατά τμήματα έκλέγοντα ίσον αριθμόν συμβούλων.

Λιά Π.Διατάγματος κανονισΟήσονται τα τής έκτελέσεως τοϋ άρθρου 
τούτου.

ΙΙερΙ Δημάρχου.

■ ”Δ ρθρον 95. ·

Ό  δήμαρχος εϊνε ή εκτελεστική αρχή τοϋ δήμου, διοικούσα τάς δημοτικός 
υποθέσεις κατά τούς ορισμούς των νόμων.

Διατάοσει τήν εϊοπραξιν των δημοτικών εσόδων και ίκδίδει τα χρη
ματικά έντάλματα προς πληρωμήν τών διά τοϋ προϋπολογισμού ή δι ειδικών 
αποφάσεων τον δημοτικού συμβουλίου ψηφισθεισών πιστώσεων.

’Εκπροσωπεί τον δήμον ένώπιον τών Δικαστηρίων και πόσης αρχής.
Ό  Δήμαρχος λαμβάνει μέρος είς τάς συζητήσεις τού Δημ. Συμβουλίον 

άνεν δικαιώματος ψήφου.

'"Δρθρον 96. [

ΤΑ αξίωμα τοϋ δημάρχου, παρεχόμενου επί τιμή, εϊνε άμισθον.
ΤΑ δημοτικόν συμβούλων χορηγεί έξοδα παραστάσεως έτησίως εις τον 

δήμαρχον :
α )  μέχρι δραχμών 2500 εις τούς δήμους ών τά πραγματοποιούμενα 

τησίως έσοδα ανέρχονται μέχρι 50.000 δραχμών
β )  /<εχρί δραχμών 1000 είς τούς δήμους ών τά έσοδα ανέρχονται μέχρις 

50.000 δραχμών.
y  )  μέχρι δραχμ. 6000 είς τούς δήμους ών τά έσοδα ανέρχονται μέχρι 

00.000 δραχμών.
Είς τούς δήμους ών τά πραγματοποιούμενα έσοδα ύπερβαίνουσι τάς 

00.000 δραχ. δέν Ισχύουσιν οί περιορισμοί οντοι.

“Α ρθρον 97.

ΟΙ Πάρεδροι εϊνε βοηθοί τού Δημάρχου, ένεργοΰντες κατά τάς παραγ- 
ΐλίας αυτού.

Τόν Δήμαρχον κωλυόμενου ή σπόντα άναπληροι είς τών ΙΙαρέδρων,



καθ' ήν σειράν έζελέγησαν ουτοι, εν rfj περίπτω ση òr απουσίας την Δη, 
πέρα των 15 ημερών λαμβάνει άνάλογον αμοιβήν εκ τής διά τοΰ άρθ, 
όριζομένης υπέρ τον Δημάρχου.

Ό  Δήμαρχος Λεν Λύναται ν’ άπουσιάση περισσότερον τοΰ μηνά 
άδειας τον Νομάρχου. '11 π αράβααις τής δια τάζεως ταυ της τιμωρεΐτι 
τοΰ Νομάρχου διά προστίμου 20— 100 δραχμών, τό όποιον ίν ύπο 
εντός τον αυτόν έτους διπλασιάζεται.

“ΑρΟρον US.

Ι'Λς την ίκτέλεαιν δημοτικών έργων καί προμηθειών έφαρμόζονι 
διατάζεις τών άρθρων SO—S4 τον νόμον τούτον, εφ’ δσον είδικώς δεν τ 
ποιούνται. Κατ' εζαίρεσιν ένεργειται υπό τοΰ δημάρχου άνεν δημοπρ 
και επί άποδόσει λογαριασμού είς την δημαρχιακήν επιτροπήν ή έκτέ 
έργων ή ή προμήθεια πραγμάτων άζίας έκάστον μέχρι 1000 δραχμών, 
οϋτε έπέκτασις τον αυτόν έργου ούτε προμήθεια πραγμάτων όμοιας φν 
επιτρέπεται έντός τοΰ αυτού έτους άνεν δημοπρασίας.

Περί δημοτικού συμβουλίου.

“ΑρΟρον 90.

7V» δημοτικόν συμβούλων, έπαγρνπνονν είς τήν διοίκησιν τον δή, 
δικαιούται, n i ζητή παρά τού Δημάρχου καί τής δημαρχικής ίπιτροπής π 
σχετικήν πλιιροφορίαν.

7 ο δημοτικόν συμβούλων γνωμοόοτεϊ όσάκις ορίζει τούτο ό νόμο 
τό πρός έκτέλεσιν αυτού εκδοθέν Π. Διάταγμα, ή όσάκις έπ'ι ζητήματος 
πικον ενδιαφέροντος κληθή πρός τούτο υπό τής διοικήσεως.

ΐ “Αρθρον 100. !

7ο δημοτικόν συμβούλων άποφαίνεται Ιδία :
Έ π'ι τον ετησίου προϋπολογισμού καί απολογισμού τοΰ δήμου και ι 

νπ' αυτόν αγαθοεργών καταστημάτων, ιός κα'ι τών καθ' ύπέρβασιν τοΰ πρι 
πολογισμον δαπανών, κα'ι τής εν γίνει διαχειρίσεως τών δημοτικών προσόδυ

Έ π'ι τής ένοικιάαεως τών δημοτικών κτημάτων κατ' αρχήν, κανονίζ 
καί τους ορούς τής μισθώσεως.

Έ π Ι  τής ανάγκης συνάψεως δανείων, τών ορών τής συνάφειας και τ 
έ.γκρίσεως αυτών.

Έ π Ι  τής ανάγκης τής ίκποιήσεως, ανταλλαγής ή άγορδς κτη/ιάτι 
τού δήμου, τών όρων αυτών καί τής έγκρίσεως αυτών.

Έπ'ι παντός έργου καί πόσης προμήθειας ή έργοληπτικής συμφωνία, 
ενκοινον καί ——1!— 1
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’Επί τών είς τόν Δήμαρχον χορηγητέων έξόδων παραστάσεως.
’Εκλέγει τα μέλη τής διοικήσεως τών αγαθοεργών καταστημάτων καί 

κανονίζει τά τής διαχειρίαεως αυτών.

“Λρθρον 101.

Την πρώτην Κυριακήν τοϋ Ιανουάριου έκαστου έτους, καθ’ έκάστην 
δέ νέαν περίοδον την πρώτην Κυριακήν μετά τήν έγκατάστασιν των νέων 
δημοτικών αρχών, συνέρχεται τό δημοτικόν συμβούλων καί εκλέγει εκ τών 
μελών αΰτοϋ, διά μυστικής διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, τον πρόεδρον, 
αντιπρόεδρον καί γραμματέα αύτοϋ.

Χρέη γραμματέως δύνανται ν’ άνατεθώσιν άποφάσει τοΰ δημοτικού 
συμβουλίου, είς ένα τών εμμίσθων δημοτικών ιιπαλλήλων.

Λρθρον 102J

Ό  πρόεδρος σνγκαλεΐ τό δημοτικόν συμβούλων οσάκις προσκληθή 
είς τούτο παρά τοϋ Δημάρχου ή Οεωρή τήν σύγκλησιν άναγκαίαν ή ζητήση 
ταύτην τό 1 /6 τών μελών αύτοϋ ή ή δημαρχιακή έπιτροπή.

Ό  πρόεδρος διευθύνει τάς συνεδριάσεις.
7ο δημοτικόν συμβούλων δύναται ν’ άπαιτήση τήν ενώπιον αύτοϋ παρά- 

στασιν τής δημαρχιακής έπιτροπής ή δημοτικών ύπαλλήλων, δπως δώσωσι 
διασαφήσεις ή πληροφορίας έπί δημοτικών υποθέσεων.

Δύναται ώσαύτως νά προσκαλή είς τάς συνεδριάσεις καί είδικούς δν- 
δρας όπως γνωματεύωσιν έπί θεμάτων υπαγόμενων είς τήν εΙδικότητα αυτών, 
καθώς καί νά άναθέτη τήν μελέτην δημοτικών ζητημάτων είς έπιτροπήν 
έκ μελών αύτοϋ.

I "Αρθρον 103

Τά δημοτικόν συμβούλων συνεδριάζει δημοσίφ, δυνατσι όμως ν' άποφα- 
σίση καί τήν κεκλεισ/ιένων τών Ουρών συνεδρίασιν. Ό  Πρόεδρος δικαιοΰτιι* 
ν’ άποβάλη τής αίθούσης πάντα ακροατήν ταράσσοντα τήν τάξιν.

Τό δημοτικόν συμβούλων εύρίσκεται έν απαρτία παρισταμένων τοϋ 1/2  
πλέον ένάς τοϋ δλον αριθμού τών μελών αύτοϋ. Μετά δύο συνεχείς προσκ
λήσεις αποφασίζει παρόντων καί τοϋ 113 τών μελών αύτοϋ.

Ρ Λρθρον 104 . 1

7ο δημοτικέιν συμβούλων δι.’ απολύτου πλειονοψηφίας τοϋ δλον αριθμού 
τών μελών αύτοϋ, προσδιορίζει διά κανονισμού πώς θέλει έκπληρο ϊ τά καθή- 
κοντά του.

Δ ι’ απολύτου ώσαύτως πλειονοψηφίας τών μελών αύτοϋ ψηφίζει τον 
οργανισμόν τής έσωτερικής υπηρεσίας τοϋ δήμου, έν φ  περιλαμβάνονται ai



θέσεις xal al μισθοδοσία) των ύπαλλήλων αυτόν. Πρότασις περί μεχ 
την οργανισμού γίνεται μόνον τή  αΐτήσει τον 1/3  των συμβούλων, ή ι 
μαρχιακής επιτροπής μετά τοΰ δημάρχου.

"Δρθρον 105.

7ο δημοτικόν συμβούλων άμα τώ  πρώτο» αΰτοϋ καταρτισμό) ι 
έ.κ των μελών αΰτοϋ τήν δημαρχιακήν έπιτροπήν κατά τά ίν τώ άρθρ 
οριζόμενα.

Δημαρχιακή έπιτροπή.

"Δρθρον 106.

'Π  δημαρχιακή επιτροπή, έκλεγομένη ΰπό τον δημοτικού συμβ 
μεταξύ των μελών αΰτοϋ, είνε αρχή έπιβλέπονσα τήν δλην τοΰ δήμου διο 
καί αυμπράττονσα μετά τοΰ δημάρχου κατά τούς όρισμούς τοΰ νόμον τι

’'Δρθρον 107.

' I I  δημαρχική έπιτροπή άποτελειται :
1) είς τούς δήμους τούς εκλέγοντας 30 ή 24 συμβούλους υπό πέντ.

λώ ν
2) είς τούς λοιπούς υπό τριών.
"Εκαστος τών συμβούλων ψηφίζει εν μόνον μέλος τής δημαρχι 

επιτροπής. Θεωρούνται δέ έκλελεγ/ιένοι ώς δημαρχικοί έπίτροποι οί σι 
ντρώσαντες επί μέν τών τριακονταμελών συμβουλίων έξ ψήφους, έπΐ δέ 
είκοσιτετραμελών πέντε και επί τών δεκαοκταμελών τέσσαρας.

Έ ν  περιπτώσει μή συγκεντρώσεως τής ανωτέρω πλειοψηφίας έτ\ 
λαμβάνεται ή έκλογή κατά τήν αυτήν συνεδρίασιν.

Έ ν  περιπτώσει Ισοψηφίας ένεργεϊτat κλήρωσις ένώπιον τοΰ εί( 
δικού καί έν τώ είρηνοδικειακώ χαταστήμαχι, i.t\v δέν ύπάρχή έν τώ ι 
ΙΙρωτοδικειον, άλλως ενώπιον τοΰ Προέδρου τών Πρωτοδικών.

Ή  κλήρωσις ένεργεϊται έν δημοσίφ συνεδριάσει, καλουμένων τών 
διαφερομένων ύποιρηφίων.

Καθ' δμοιον τρόπον, μετά τήν έκλογήν τών τακτικών μελών, έκλέγο 
ΰπό τοΰ δημοτικού συμβουλίου καί δύο άναπληρωτικά μέλη τής αυτής 
τροπής.

Κατά Δεκέμβριον μήνα έκάστου έτους εν δημοσία συνεδριάσει 
δημοτικού συμβουλίου ένεργεϊτ αι κλήρωσις πρός έξοδον ένός έκ τών με 
τής δημαρχιακής έπιτροπής, προβαίνει δέ αμέσιυς τά συμβούλων εις έκλο 
τοΰ νέου μέλους. Ό  έξελθών είνε έκ νέου έκλέξιμος.
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"A ρθρον 146.

Ό  Δήμαρχος, οί Πόρεδροι καί οΐ Δημοτικοί τ} Κοινοτικοί Σύμβουλοι 
εκλέγονται κατά τετραετίαν δι' άμεσον διά ψηφοδελτίων εκλογής, συνερχό
μενων ίπ ί τούτω των εγγεγραμμένων εν τώ εκλογικά) καταλήγω τον δήμου ή 
τής κοινότητας δημοτών των έχόντων τι) κατίι τό άρθρον 4 τού Χ Λ ίΙΙ' περί 
ίκλογής βουλευτών νόμον καί τούς συναφείς προς αυτόν νόμους 1'ΣΚΛ' καί 
ΓΣΝΕ' προσόντα.

Τών δημοτικών καί κοινοτικών Α ρχώ ν al περίοδοι λήγουσι τήν 30 Σε- 
ιτεμβρίον κατά παν τέταρτον έτος, al δε έκλογαί τών νέων ένεργοϋνται τήν 
τρωτήν Κυριακήν τοϋ Ιουλίου τοϋ a m οΰ έτους.

Ή  έγκατάστασις τών δημοτικών καί κοινοτικών αρχών γίνεται τήν πρώ
ην Όκτιοβρίου.

Έ άν δι’ άκΰρωσιν εκλογής Δήμου ή Κοινότητας έξ ολοκλήρου δεν κατέστη 
ννατή ή έγκατάστασις τών νέων δημοτικών ή κοινοτικών αρχών τήν 1ην 
Ίκτωβρίου, παρατεΐνετσι ή εξουσία τών άρχιον τής ληξάσης περιόδου μέχρι 
ής ημέρας τής έγκαταστάσεως τών νέων.

“Λρθρον 147.

ίΐρός αντιπροσωπείαν καί τής μειοψηφίας έκαστος τών εκλογέων ψηφί- 
ι:

’Επί πενταμελών μέν συμβουλίων τέσσαρα μέλη, έπί τών λοιπών δέ τά 
ο τρίτα. Έ π ί  έπαναληπτικών εκλογών δέν ίσχόουσιν al περί άντιπροσω- 
Ιας τής μειοψηφίας διατάξεις.

]’’Λ  ρθρον 148.!

Τό δικαίωμα τοϋ έκλέγεσΟαι. κχουσιν οί εν τώ εκλογικά) καταλόγο) έγ- 
'ραμμένοι δημόται, οί συμπληρώσαντες τι) 25 έτος τής ήλικίας των.

Δέν δόνανται νίι εκλεγώσιν ί) vit διατελώσι δήμαρχοι, πόρεδροι, δημοτι- 
ή κοινοτικοί σύμβουλοι.
1) 01 βουλευταί.
2) 01 έν ένεργεία στρατιωτικοί τής ξηρός ή τής θαλάσσης, οί δημόσιοι 

λληλοι καί πάντες οί έκ τοϋ κοινοτικού ταμείου μισθοδοτούμενοι.
3) 01 υπάλληλοι καί ύπηρέται φιλανθρωπικών καί άλλων κοινής ώφε- 

ς Ιδρυμάτων διευθυνομένων αμέσως ύπδ τιυν κοινοτικών ή δη/ιοτικιον 
Ιουλίων, ή ύπδ αδελφάτων διοριζομένων έξ όλοκλήρου ή έν μέρει ύπδ τον 
οτικοϋ ή δημοτικού συμβουλίου.
4) 01 κατέχοντες οΐανδήποτε άμισθον κοινοτικήν ή δημοτικήν θέσιν 

'φοροε ναών, μέλη διοικητικών συμβουλίων φιλανθρωπικών ή κοινωφελών 
ιιάτων, διοριζόμενοι ύπδ τοϋ κοινοτικού ή δημοτικού συμβουλίου.



5) Ol ύπό τον κοινοτικοί) ή δημοτικού συμβουλίου διοριζόμενοι ι 
αυτών έξαρτώμενοι αγροφύλακες καί έάν μισθοδοτώνται ύπό τών Ιδιοκτη 
αγροτικών κτημάτων.

/lèv δννανται επίσης να έκλεγώσιν ή διατελώσι δήμαρχοι δημοτικέ 
κοινοτικοί σύμβουλοι οΐ διατελουντες είς παντός είδους σύμβασιν μετά  
δήμον ΐδtonai, ως καί οΐ σύμβουλοι, τα μύλη τής διοικήσεως καί οί ύπάλλι 
των νομικών προσώπων των διατελούντων εν σχίσει τοιαύτης μετά τον δή 

σνμβάσεως.
Ε π ίσ η ς  δεν δύνανται να είναι Δήμαρχοι ή σύμβουλοι οί όφειλέται 

δήμου διά ποσόν ανώτεροι· τών 3000 δραχμών, ουδέ κοινοτικοί σύμβουλοι 
όφειλέται. τής κοινότητας διά ποσόν άνω τών 500 δραχμών.

ΟΙ εκ τών έκλεγέντων συμβούλων υπαγόμενοι είς τάς άνω περιπτώσ 
κηρύσσονται έκπτωτοι ύπό τον Νομάρχου άντικαΟιστώμενοι εντός εικοι 
ημερών διά των άναπληρωτικών συμβούλων.

“Λ ρΟρον 140.

Κίς κοινότητας, ιόν ό πληΟυσ/ιός υπερβαίνει τούς 1000 κατοίκους, κ· 
είς τούς δή/ιονς δεν δύνανται vit συνυπηρετώαιν ώς κοινοτικοί σύμβουλοι όνιό 
τες καί κατιόντες αδελφοί, πενΟερός ή γαμβρός. Έ ά ν έξελέγησαν τοιοϋτι 
δι έγκύρως διεξαχΟείσης εκλογής, αποκλείεται ό λαβών τάς όλιγωτέρο 
ψήφους.

“Αρθρον 150.

Ίο  περί τον κύρους τής κοινοτικής ή δημοτικής εκλογής υποφαινόμενο 
δικαστήριον, αύτεπαγγέλτως ή συνεπεία αΐτήσεως δημότου, κρίνει καί περ 
τής μετέι τήν εκλογήν έπελΟούσης άνικανότητος ή ασυμβιβάστου τής ύπηρε 
αίας κοινοτικού ή δημοτικού συμβούλου.

'I I  περί τούτου άπόφασις έκδ/δεται εντός εϊκοσιν ήμερων από τής έπι· 
δόσειος τής αίτήσεως.

"Αρθρον 151.

"Εκαστος ψηφίζει αυτοπροσώπως, ονδείς δέ δύναται να ψηφίση Αν δεν 
είναι εγγεγραμμένος ίν  τώ έκλογικώ καταλόγω καί ονδείς δύναται να έγ 
γραφή έν τώ έκλογικώ καταλόγω, δήμου ή κοινότητος, ή μετά διετή πραγμα
τικήν καί σταθερόν έν τώ  δήμιο ή τή  κοινότητι κατοικίαν, έφ δσον ή έν τώ 
μητρώω έγγραφή έγένετο δυνάμει τών έδαφίων γ  καί ε τοΰ άρθρου 
132 τον νόμον τούτον.
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νόμον είς τον Δήμαρχον ανατιθέμενα καθήκοντα ίκ τελεί είς τάς κοινότητας 
ό Πρόεδρος τού Κοινοτικού Συμβουλίου τής κοινότητας δπου το ίκλογικόν 
ή τα εκλογικά τμήματα τά διά τάς Βουλευτικός ίκλογάς ώρισμένα.

ΕΙς τον αυτόν Πρόεδρον άποστέλλονται καί άπαντα τά διά την έκλογήν 
άναγκαιοϋντα έκλογικά είδη.

νΑρΟρον 170.

Τά παρά τών υποψηφίων καταβαλλόμενοι’ άντίτιμον των έκλογικών 
ειδών είναι εις όφελος τού δημοσίου, το όποιον επιβαρύνει ή προμήθεια, μετα 
φορά και επισκευή τών εκλογικών είδών εν γένει, όσα άναγκαιοΰσι διά την 
έκλογήν τών κοινοτικών ή δημοτικών άρχών.

’Αρθρον 171.

Ό  νομάρχης αποστέλλει είς τάς κοινότητας καί τούς δήμους έντυπους 
πίνακας κεκυρωμένονς παρ' αυτού, τών ονομάτων τών άνακηρυχθέντνιν ύπο- 
ψιΐφίων.

Περί ψηφοφορίας.

“Αρθρον 172.

Οι εκλογείς ψηφίζυνσι διά ψηφοδελτίων ανευ ούδενός διακριτικού ση
μείου.

Ό  έκ/.ογενς είσε/.θιον είς το εκλογικόν κατάστημα έγκλείει εντός φα
κέ λλον, παραδεδομένον ιίς αύτιιν υπό τής Εφορευτικής ’Επιτροπής, το ψη- 
φοδέλτιον, καί ρίπτει αυτό ίδιοχείρως είς τό κιβώτιον.

Τά κιβώτια εις « ρίπτονται τά ψηφοδέλτια, σφραγίζονται προ τής ένάρ- 
ξεως τής εκλογής διά τής σφραγιδος τού προέδρου τής εφορευτικής επιτρο
πής καί τής σφραγίδας τού δικαστικού αντιπροσώπου καί κλείονται διά δϋ- 
διαφορετικών κλ.είθρων, ών τάς κλείδας τήν μεν κρατεί ό πρόεδρος τής εφο
ρευτικής επιτροπής, τήν δέ ετε'ραν ό δικαστικός αντιπρόσωπος.

‘Αρθρον 173.
I

' / /  ψηφοφορία έκαστου εκλ.ογέως σημειούται in i τού ίκλογικού κατα
λόγου.

' Αρθρον 174.

Κηριιχθείσης τής λήξεως τής ψηφοφορίας, όρχεται ή διαλογή τών ψη
φοδελτίων.
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"ΑρΟρον 175.

Ανοίγονται τα κιβώτια τα περιέχοντα τα ψηφοδέλτια πιστοποιούμενου 
τοϋ άθικτου τών έπ αυτών σφραγίδων. "Εκαστον ψηφοδέλτιον άριθμεϊται 
και μονογραφείται υπό τον δικαστικού αντιπροσώπου η τοϋ προέδρου τής 
ίφορεντικής επιτροπής κατά σειράν εξαγωγής Ικ τοϋ κιβωτίου, σημειοϋτα 
δε ό αριθμός αυτού έναντι τών εν τφ  κατωτέρω άναφερομένω π iva κι άναγε- 
γραμμένων ονομάτων τών υποψηφίων.

"ΑρΟρον 170.

"Εκαστος υποψήφιος δικαιούται αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου να 
παραστή κατά την σφράγισιν τον κιβωτίου, κατά την άποσφράγισιν αυτού 
καί κατά την διαλ.ογήν, υπογραφών τα περί αυτών πρακτικά.

Ό  υποψήφιος δικαιούται να παρίαταται αυτοπροσώπως καί καθ' δλ.ον 
τον χρόνον τής έκλογής εντός τών έκλογικών τμημάτων.

'"ΑρΟρον Ì 7?.'
___ __ . .

Ψηφοδέλτια προδίδοντα καταφανώς τόν ψηφίζοντα, είναι άκυρα. 7α 
ψηφοδέλ.τια ταΰτα τίθενται έν Ιδιαίτεροι φακέλλω σφραγίζομένω υπό τοϋ 
προέδρου τής έφορευτικής έπιτροπής καί τού δικαστικού αντιπροσώπου, ίίερί 
τών ψηφοδελτίων τούτων γίνεται Ιδία μνεία έν τώ πρακτικοί τής έκλογής.

"Αν έντός ενός καί τοϋ αυτού φακέλλου ενρεθώσι περισσότερα τοϋ ενός 
ψηφοδέλτια, θεωρούνται πάντα άκυρα.

"ΑρΟρον 175.

"Αν έν τοΐς ψηφοδελτίοις περιέχωνται πλείονα ονόματα τών παρ' έκα
στου έκλογέως ψηφιατέων υποψηφίων, είνε ισχυρά ή έγγραφή τών κατά την 
σειράν ταύτης προηγουμένων, μέχρι ουμπληρώοεως τοϋ νομίμου αριθμού. Προ- 
κειμένου δε περί υποψηφίου Δημάρχου, Ισχύει το πρώτον έν τώ ψηφοδέλτια) 
έγγραφεν άνομα.

"Αρθρον 179.

Ψηφοδέλτια περιέχοντα καί ονόματα μή άνακεκηρυγμένων υποψηφίων, 
Ισχύονσι μόνον διά τα /ιέχρι τοϋ νομίμου αριθμού τών ΰφ' έκαστου έκλογέως 
ψηφιζομένων περιεχόμενα κατά σειράν ίγγραφής όνόματα άνακεκηρυγ/ιένων 
υποψηφίων.

'. lofloov 1 8 0 .

Εις κοινότητας ένθα υπάρχει έν μόνον έκλογικδν τμήμα, ή 'Εφορευτική



αυτό είς έκαστον τών έκλεγέντων.
Είς τονς δήμους καί τάς κοινότητας, ένθα νπάρχουσι πλείονα τον ενός 

έκλ.ογικέι τμήματα, al ’Εφορευτικοί έπιτροπαί συνέρχονται μετά τό πέρας 
τής διαλογής είς την έδραν τοΰ δήμου ή τής κοινότητος καί επί τη  βάσει τών 
κατιι τμήματα πρακτικών τής έκλ.ογής έξάγουσι τό γενικόν αποτέλεσμα, 
τό όποιον δημοσιενονσιν αμέσως καί κοινοποιοΰσιν είς έκαστον των έκλε- 
γέντων.

“ΛρΟρον 181.

'Εκλεγείς θεωρείται ό υποψήφιος ό τυχών τής σχετικής πλειονοψηφίας 
τών ψηφογορησάντων εκλογέων.

Έ ν  περιπτιάσει Ισοψηφίας ένεργεΐται κλήρωσις υπό τον είρηνοδίου καί 
έν τώ είοηνοδικειακό καταστήματι έν δημοσίφ συνεδριάσει καλόν μινών τών 
ενδιαφερομένων.

ΕΙς όσους δήμους ή κοινότητας υπάρχει έδρα πρωτοδικείου, ή κλήρωσις 
ένεργεΐται κατά τα ανωτέρω υπό τοΰ προέδρου τών πρωτοδικών.

Περί έκδόαεως των δημοτικών καί κοινοτικών εκλογών.

\ΙρΟρον 182.

Ευθύς μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ αποτελέσματος τής εκλογής πάντα 
τέι πρακτικά τής εκλογής έκτίθενται έν τώ δημαρχιακοί ή κοινοτικοί καταστή- 
ματι, επί τρεις ήμέρας καθ’ ας δένονται πάντες οΐ έκλογεΐς νά λ.άβωαι γνό- 
σιν τών έν αντοΐς καί κά/ιωσι τάς ένδεχομένας κατά τοΰ κόρους ένστά- 
σεις, είτε έγγραφος είτε προφορικός ενώπιον τής έφορευτικής επιτροπής 
τοΰ εκλογικού τμήματος.

' / /  κοινοποίησις περί τής έκθέσεως τοιν πρακτικών γίνεται διό δημοσίου 
κήουκος κα'ι διά προγράμματος, τοιχοκολλονμένου είς τ ί  δημαρχικόν καί κοι
νοτικόν κατάστημα καί είς τα δημοσιότερα τής πρωτευούσης μέρη.

Άρθρον 183.

' / /  εφορευτική επιτροπή οφείλει νό πσρενρίσκεταί τακτικός κατά τάς 
διά τον προγράμματος τεταγμένας ώρας καί ήμέρας έν τώ δημαρχιακό ή 
κοινοτικό καταστήματι, να δέχηται καί καταχωρίζη συντόμως καί ανευ ανα
βολής, τάς τυχόν ενστάσεις κατά τής εκλογής, έν τώ πρακτικό τής διαλογής 
ή καθ’ 3 μέρη ή δημαιρεσιακή συνέλενσις διηρέθη είς πλείονα τμήματα, έν τό  
περιληπτικό των τμηματικόν διαλόγων πρακτικών καί δίδη αμελλητί όπό- 
ειξιν περί τής κσταχωρίσεως προς τους προτείναντας τάς ένστάσεις κατά 
τής έκλ.ογής.



T η προς έχτέλεσιν τούτον έκδεδομένα Β. διατάγματα καί πάσα διάταξις àvte- 
κειμένη είς τον νόμον τούτον.

' / /  έναρξις τής Ισχύος τού νόμον τούτου όοισθήσεται διά Β. διατάγματος 
κατά μέρη ή êv όλο.

Διά Β. διαταγμάτων κανονισθήσονται τά τής έκτελίσεως χαΐ έγαομογής 
αύτοϋ.

“Λρθρον 209.

ΛΙ έκλογαΐ των /δημοτικόν καί Κοινοτικών άρχιϋν τών κατά τόι> Νόμον 
τούτον σννιστωμένων Δήμον καί Κοινοτήτων ένεργοΰνται την αυτήν ημέραν 
al δε πρώτοι ίχλογαΐ δεν δύνανται να άνσβληθώσι πέραν των έξ μηνών από τής 
δημοσιεύσεως τού πρώτου προς έκτέλεσιν τού παρόντος Νόμου Β. Διατάγμα
τος. 'I I  ημέρα των έκΧογυιν όρισΟήσεται Λίοί Β. Διατάγματος ίκδιδομένου 
προτάσει τού Υπουργικού Συμβουλίου· τά όποιον όμως δέον να δημοσιευθι/ 
εξήκοντα τουλάχιστον ημέρας προ τής όρισθηαομένης διά την έχλογήν.

'‘Λρθρον 210.

Μέχρι τής έγχαταστάσεως τών δημοτικών καί κοινοτικών άρχοιν των κατά 
τον νόμον τούτον συνιστομένων Δήμων καί Κοινοτήτοιν έξαχολονΟεί ή υφι
στάμενη δημοτική διαίρεσις και Ισχύουσιν είς τήν διοίκησιν καί τάς σχέσεις 
εν γένει τών υφισταμένων δήμων οΐ κείμενοι νόμοι.

’Ο παρών νόμος· φηφισθείς ύπδ τής Βουλής καί παρ' Η μ ώ ν σήμερον 
κυρωθείς· δημοσιευθήτω διά τής 'Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως καί έκτελε- 
σθήτω ώς νόμος τού Κράτους.

•Εν ΆΟήναις τή  10 Φεβρουαρίου 1912.
ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ

ΟΙ ’Υπουργοί

'Επί τών 'Εσωτερικών 'Επί τών ΟΙκονομικών
ΕΜΜ. ΡΕΠ Ο Υ À i 1Σ Λ .Λ . ΚΟΡΟΜ ΗΛΛΣ
'Ε πί τών Στρατιωτικών 

ΕΛΕΥΘ ΕΡΙΟ Σ Κ. Β Ε Ν ΙΖΕ Λ Ο Σ
'Επί τών 'Εκκλησιαστικών καί 
τής Δημοσίας Έχπαιδεύσεως
Δ Π. Γ. Λ Λ Ε Ξ Λ Ν Δ Ρ Η Σ  Έ π Ι τής Δικαιοσύνης

Ν .Π . ΔΗ Μ Η ΤΡΑ ΚΟΠΟΥΛΟΣ  
Έ π Ι τής 'Εθνικής ΟΙκονομίας 

ΕΜΜ. Λ. Μ Π Ε Ν Λ Κ Η Σ
'ΕΟεωρήθη καί έτέθη ή μεγάλη τού Κράτους σφραγίς.

Έ ν  ΆΟήναις τή 14 Φεβρουαρίου 1912.
Ό  in i τής  Δικαιοσύνης’Υπουργός


