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Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η

Η πολυδιάσπαση της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχε αναγνωρισθεί 

από όλους ως το κρίσιμο δομικό πρόβλημα του τοπικού, πολιτικού και διοικητικού 

μας συστήματος.

Γ ι ' αυτό ακριβώς τον λόγο η αναγκαιότητα μιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας 

ήταν κοινά αποδεκτή. Ο κατακερματισμός και η πολυδιάσπαση των ΟΤΑ σε πολλές 

μικρές κοινότητες αναιρεί ουσιαστικά τον ρόλο της Τ.Α. Η συνειδητοποίηση του 

προβλήματος είχε εκδηλωθεί ήδη στη δεκαετία του '80 και επέφερε την αναζήτηση 

μιας νέας οργανωτικής δομής και την αναπροσαρμογή των λειτουργιών στα νέα 

δεδομένα. Ο Νόμος 1416/1984 και ο Νόμος 1622/1986 και στη συνέχεια οι Νόμοι 

2218/1994 και 2240/1994 αποτελούν σταθμούς στο δύσκολο εγχείρημα της 

αναδιάρθρωσης του Κράτους.

Έτσι, βλέπουμε πως η διαδικασία της μεταρρύθμισης υπήρξε πράγματι πολύχρονη 

και επίπονη. Ξεκίνησε με εθελοντικές συνενώσεις και ισχυρά οικονομικά κίνητρα και 

ολοκληρώθηκε με την αναγκαστική συνένωση που πραγματοποιήθηκε μέσα από το 

Πρόγραμμα "I. Καποδίστριας", με την ψήφιση του ν. 2539/1997.

Με το Ν. 2539/1997 "Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης", ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 244/4-12-1997, συγκροτείται 

ισχυρή πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή, Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ικανοί να παρέχουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών και ιδίως να 

διασφαλίζουν ισότητα παρεχομένων υπηρεσιών μεταξύ των κατοίκων των μεγάλων 

αστικών κέντρων και των κατοίκων της υπαίθρου.

Με την συνένωση των μικρών Ο.Τ.Α. σε μεγάλους Δήμους επιδιώκεται η 

δημιουργία ισχυρών διοικητικών κέντρων και η οργανωτική και λειτουργική 

αναβάθμιση των Ο.Τ.Α. με σκοπό την ενδοδημοτική αναπτυξιακή ισορροπία. Ο 

συνολικός αριθμός των Ο.Τ.Α. ήταν 5.775 από τους οποίους οι 457 ήταν δήμοι ενώ 

5.318 κοινότητες.

Σήμερα με το άρθρο 1 του ν. 2539/1997 συνιστώνται 900 δήμοι και 133 

κοινότητες, σύνολο 1.033 Ο.Τ.Α., οι οποίοι συγκροτούν την πρωτοβάθμια Τοπική 

Αυτοδιοίκηση.

Το Πρόγραμμα "I. Καποδίστριας" είναι ίσως το σημαντικότερο πρόγραμμα που 

αφορά την Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης έως τις μέρες μας.
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Το Πρόγραμμα αυτό θα προσπαθήσω να αναλύσω στην εργασία μου αυτή. Θα 

ασχοληθώ με τον σχεδίασμά και την εφαρμογή του Προγράμματος "I. Καποδίστριας" 

καθώς και με την παρουσίαση και την κρνηκή του θεώρηση.

Στο Πρώτο μέρος της εργασίας αυτής θα παρουσιάσω το ελληνικό σύστημα της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικότερα κάνοντας μία ιστορική αναδρομή, κάνοντας 

αξιολόγηση των θεσμικών πρωτοβουλιών της δεκαετίας του '80 και παρουσιάζοντας 

την κατάσταση πριν τον Καποδίστρια και τα προβλήματα που υπήρχαν.

Θα ασχοληθώ επίσης με τον Ευρωπαϊκό τομέα παρουσιάζοντας την πολιτική των 

συνενώσεων σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, τα επίπεδα Αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη 

και τον τρόπο εκλογής αιρετών οργάνων της Αυτοδιοίκησης άλλων χωρών.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας θα παρουσιάσω το Πρόγραμμα "I. 

Καποδίστριας". Στην αρχή θα ασχοληθώ με την πρόταση του ΥΠΕΣΔΔΑ για το 

Πρόγραμμα, στη συνέχεια θα παρουσιάσω το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στο Ηράκλειο 

της Κρήτης.

Εν συνεχεία θα ασχοληθώ με τις τελικές διατάξεις και την ψήφιση του Νόμου, 

παρουσιάζοντας το Νομοσχέδιο, το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στην Θεσσαλονίκη και την 

εγκύκλιο που αφορά στο Ν. 2539/1997.

Στο τρίτο μέρος της εργασίας θα αναφερθώ στην εφαρμογή του προγράμματος 

ξεκινώντας από τις εκλογές της Αυτοδιοίκησης το 1998 και συνεχίζοντας με τα 

συνέδρια της ΚΕΔΚΕ στην Ρόδο και στην Χαλκιδική που πραγματοποιήθηκαν κατά 

την εφαρμογή του Προγράμματος.

Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της πτυχιακής μου εργασίας θα προσπαθήσω να 

κάνω μια κριτική και μία αξιολόγηση του Προγράμματος. Επίσης θα προσπαθήσω 

να κάνω κάποιες προβλέψεις για το Πρόγραμμα "I. Καποδίστριας" από τα 

συμπεράσματα που μπορούμε να διεξάγουμε από την μέχρι τώρα πορεία του.

Το Πρόγραμμα βρίσκεται ακόμα σε αρχική φάση υλοποίησης του με αποτέλεσμα 

να μην μπορούν να διεξαχθούν και τα καλύτερα συμπεράσματα. Χωρίς βέβαια αυτό 

να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια ουσιαστική κριτική του 

Προγράμματος.
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Σχεδιασμός και εφαρμογή του Προγράμματος "L Καποδίστριας". Παρουσίαση και κριτική θεώρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ1

Ο νόμος 27/12/1833-8/1/1834 της αντιβασιλείας "περί συστάσεως των 

δήμων" είναι ο πρώτος νόμος του ελληνικού κράτους για την τοπική 

αυτοδιοίκηση α’ βαθμού. Με το νόμο αυτό η επικράτεια διαιρείται σε δήμους . Οι 

δήμοι διακρίνονται σε τρεις τάξεις (A’, Β’, Τ’) ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Κάθε 

δήμος διοικείται από δημοτική αρχή, την οποία αποτελούν:

- ο δήμαρχος,

οι πάρεδροι και

- το δημοτικό συμβούλιο.

Ο δημοτικός νόμος του 1834 καταργήθηκε με το νόμο ΔΝΖ71912 "περί 

συστάσεως δήμων και κοινοτήτων". Ο νόμος αυτός προέβλεψε συνεπώς τη 

σύσταση δύο διακεκριμένων μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού:

- του δήμου και 

της κοινότητας.

Η διοίκηση και η εκπροσώπηση της κοινότητας ανήκει στο κοινοτικό συμβούλιο 

που εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία. Του κοινοτικού συμβουλίου προΐσταται ένα 

από τα μέλη του (πρόεδρος), που εκλέγεται κάθε έτος από τα υπόλοιπα μέλη. 

Όργανα διοίκησης των δήμων (αιρετά) είναι:

- ο δήμαρχος, 

οι πάρεδροι,

- το δημοτικό συμβούλιο και 

η δημαρχιακή επιτροπή.

Η θητεία των κοινοτικών και των δημοτικών συμβούλων, των δημάρχων και των 

παρέδρων είναι τετραετής. Το Μάιο του 1923 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της 

κυβερνήσεως νομοθετικό βασιλικό διάταγμα "περί διοικήσεως των νομών", το

οποίο αποτελεί νέα προσπάθεια εφαρμογής αυτοδιοίκησης β’ βαθμού με

ΙΙηγή: Κ. Τσούνιας. \ομή - Οργάνωση Ο ΓΛ. 1997. Ιδία επεξεργασία
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αυτοδιοικούμενη περιφέρεια το νομό. Ο νομός αποτελούσε αυτοδιοικούμενο νομικό 

πρόσωπο.

Τα όργανα διοίκησης του νομού ακ αυτοδιοικούμενου νομικού προσώπου είναι:

- το νομαρχιακό συμβούλιο, 

η νομαρχιακή επιτροπή και

- ο νομάρχης.

Το νομαρχιακό συμβούλιο ήταν αιρετό, με αντιπροσώπευση πλειοψηφίας και 

μειοψηφίας. Η θητεία του ήταν τετραετής. Τη νομαρχιακή επιτροπή αποτελούσαν 

μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου, τα οποία εκλέγονται κατά την πρώτη σύνοδο του 

νομαρχιακού συμβουλίου για όλη την τετραετία. Ο νομάρχης είχε τη διπλή ιδιότητα 

του οργάνου της κρατικής διοίκησης και του εκπροσώπου του νομικού προσώπου του 

νομού. Ο vopoc αυτός όμως δεν εφαρμόσθηκε ποτέ.

Με το νόμο 3200/1955 γενικεύθηκε ο θεσμός της νομαρχιακής αποκέντρωσης σε 

όλη την επικράτεια (τα νέα εδάφη ήταν οργανωμένα, σε περιφερειακό επίπεδο, με 

βάση το σύστημα των γενικών διοικήσεων), ο οποίος συνοδεύθηκε από το 

νομοθετικό διάταγμα 3620/1956, ο οποίος τροποποίησε και συμπλήρωσε το 

ν,3200/1955. Οι νόμοι αυτοί δεν κατήργησαν ωστόσο τις διανομαρχιακές υπηρεσίες, 

οι οποίες εξακολούθησαν να λειτουργούν. Το 1970 δημιουργήθηκαν επτά 

περιφερειακές διοικήσεις, που αποτελούνταν από υπηρεσίες των υπουργείων σε κάθε 

περιφέρεια. Οι περιφερειακές διοικήσεις αυτές καταργήθηκαν 2 χρόνια μετά (το 

1973). Ο νόμος ΔΝΖ’ τροποποιήθηκε από πλήθος νόμων. Οι διατάξεις αυτές 

κωδικοποιήθηκαν το 1926 και το 1936. Ο νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας 

κυρώθηκε με το ν.δ. 2888/1954, ο οποίος δεν έθιξε τη δομή της πρωτοβάθμιας 

αυτοδιοίκησης. Απλώς κατήργησε ορισμένες άχρηστες και παλαιωμένες διατάξεις. Ο 

Ν. 1065/1980 αποτελεί τον ισχύοντα Δ.Κ.Κ., ο οποίος έχει τροποποιηθεί με πολλούς 

μεταγενέστερους νόμους, και έχει κωδικοποιηθεί πολλές φορές.

Με το νόμο 1622/1986 προβλέφθηκε η διαίρεση της χώρας σε περιφέρειες, ενώ 

προβλέφθηκε η καθιέρωση β’ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο νομού. 

Κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που 

αυτοδιοικείται κατά τόπο.

‘Όργανα διοίκησης των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων είναι:

- το νομαρχιακό συμβούλιο,

- η νομαρχιακή επιτροπή και

ο πρόεδρος ταυ νομαρχιακού συμβουλίου.
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Τα 3Α των μελών του νομαρχιακού συμβουλίου εκλέγονται από τους δημότες των 

δήμων και των κοινοτήτων που περιλαμβάνονται στην εδαφική περιοχή της 

νομαρχιακής αυτοδιοίκησης με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία κατά 

συνδυασμούς και κατά το σύστημα της απλής αναλογικής. Το ιΛ των μελών 

προέρχεται από εκπροσώπους των τοπικών επαγγελματικών, επιστημονικών και 

πνευματικών οργανώσεων που εκλέγονται από το διοικητικό τους συμβούλιο και από 

εκπροσώπους της κρατικής διοίκησης που ορίζονται από το νομάρχη. Ο ν. 1622/1986 

προέβλεπε ότι ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων 

θα καθοριζόταν με προεδρικό διάταγμα. Τελικά ο β’ βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης 

θεσπίσθηκε με το νόμο 2218/1994 και οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των 

αιρετών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης έγιναν τον Οκτώβριο του 1994. Ο νομός δεν 

αποτελεί πλέον αποκεντρωμένη μονάδα του κράτους. Σε επίπεδο νομού λειτουργεί η 

περιφερειακή διεύθυνση, της οποίας με βάση το ν.2240/1994 προϊστατο ο 

περιφερειακός διευθυντής. Με το άρθρο 14 Ν. 2399/1996 καταργήθηκαν οι θέσεις 

των περιφερειακών διευθυντών και οι αρμοδιότητές τους περιήλθαν στο γενικό 

γραμματέα της περιφέρειας. ‘Έως τη δημοσίευση του οργανισμού της περιφέρειας ως 

ενιαίας οργανικής μονάδας οι αρμοδιότητες του περιφερειακού διευθυντή ασκούνται 

από τον ορισθέντα προϊστάμενο ως αναπληρωτή του περιφερειακού διευθυντή πριν 

από την κατάργηση της θέσης. Στις περιπτώσεις που δεν είχε ορισθεί αναπληρωτής 

του περιφερειακού διευθυντή ή όταν ο ορισθείς απουσιάζει ή κωλύεται ή εκλείψες οι 

αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από προϊστάμενο υπηρεσίας της περιφερειακής 

διοίκησης του νομού ή της νομαρχίας, που ορίζεται από τον γενικό γραμματέα της 

περιφέρειας.

Οι επαρχίες, στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης νομαρχιακής διοίκησης δεν 

αντιστοιχούσαν σε διακεκριμένο διοικητικό επίπεδο και τα επαρχία, όσα 

λειτουργούσαν, δεν αποτελούσαν αυτοτελείς διοικητικές μονάδες, αλλά υπηρεσίες 

της νομαρχίας. Σήμερα, αποτελούν, όπου λειτουργούν υπηρεσίες της νομαρχιακής 

αυτοδιοίκησης.

Το καθεστώς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης (δήμος κοινότητες) διέπεται από 

το κωδικοποιημένο διάταγμα 410/1995(ΔΚΚ), με τις τροποποιήσεις & συμπληρώσεις 

των διατάξεων μέχρι την εφαρμογή του Ν. 2753/1999.
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1.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ 

ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ TOY ’802

Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος της πολύ -  διάσπασης 

άρχισε από το 1980 με τη σημαντική αύξηση του πληθυσμιακού ορίου για την 

αναγνώριση ενός αυτοτελούς συνοικισμού σε κοινότητα. Η αφετηρία αυτής της 

πολιτικής ήταν απολύτως αμυντική. Επιχειρούσε να σταματήσει την περαιτέρω 

διάσπαση, η οποία άλλωστε δεν ήταν ποτέ θεαματική σε σχέση με τον συνολικό 

αριθμό των ΟΤΑ.

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. Πρώτο σημαντικό βήμα ήταν:

> η διαμόρφωση ευνοϊκού διαδικαστικού πλαισίου έτσι ώστε οι πρωτοβουλίες 

για τη Συνένωση των ΟΤΑ να προέρχονται διαζευκτικά είτε από τους 

αιρετούς είτε από τους ίδιους του εκλογείς κατοίκους.

Από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του νόμου 1416/1984 προέκυψαν έως 

το 1987 δεκαεπτά νέοι δήμοι. Από σχετική ερευνητική μελέτη προέκυψε ότι οι 

δεκαεπτά δήμοι του ν. 1416/1984, που εξετάσθηκαν, μπορούσαν να καταταγούν σε 

δύο κατηγορίες με κριτήριο την αναπτυξιακή ισορροπία μεταξύ των συνενούμενων 

κοινοτήτων:

- Στην κατηγορία των "ισόρροπων Συνενώσεων" κατατάσσονται εκείνες που 

έγιναν μεταξύ κοινοτήτων που είχαν παρόμοιο βαθμό ανάπτυξης. Στην 

περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για "ουσιαστική συνένωση ισοδύναμων ΟΤΑ".

- Στην κατηγορία των "μη ισόρροπων Συνενώσεων" κατατάσσονται εκείνες που 

παρουσιάζουν έντονες αναπτυξιακές διαφορές. Συνήθως σ’ αυτήν την 

κατηγορία παρουσιάζεται ένας δυναμικός ΟΤΑ και οι υπόλοιποι συνδέονται 

ήδη "δορυφορικά" μαζί του. Εδώ η Συνένωση είναι τυπική και προκύπτει στο 

διοικητικό επίπεδο ενώ έχει ήδη προηγηθεί η Συνένωση στο ουσιαστικό 

οικονομικό και κοινωνικό, υπό την έννοια της εξάρτησης των υπολοίπων από 

τον δυναμικό πρώην ΟΤΑ.

ΙΙηγή: I Ι|)όγ(Μΐμμα "Ιακηνης Κα/ιοΛίστμιας". Ι<Μα κτϋ:ςβ|Γ/(ΐαί<ί
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Ως παράμετροι για την κατάταξη εξετάσθηκαν:

- η κεντρικότητα, δηλαδή η συνισταμένη της απόστασης των συνενωθέντων 

ΟΤΑ από τα δυναμικά κέντρα του νομού,

η θέση του ΟΤΑ σε σχέση με το ιεραρχημένο οδικό δίκτυο και η εν γένει 

γεωγραφική του θέση,

- οι διοικητικές λειτουργίες, δηλαδή το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών που 

εδρεύουν στους συνενωθέντες ΟΤΑ και εξυπηρετούν τους υπόλοιπους 

(Σχολεία, ΔΟΥ, ΟΤΈ, ΕΛΤΑ, Τράπεζες, Ειρηνοδικεία, Υποθηκοφυλακείο 

κ ο κ ) ,

- η πληθυσμιακή εξέλιξη, όπου εξετάσθηκε το μέγεθος και ο δυναμισμός της 

πληθυσμιακής εξέλιξης από 1951 έως 1981,

- ο αριθμός των οικισμών,

- το ανάγλυφο του εδάφους,

οι χρήσεις γης και συνακόλουθα οι προϋποθέσεις παραγωγής και

- η ανάπτυξη της τεχνικής υποδομής.

Με βάση την εν λόγω έρευνα από τις δεκαεπτά πρώτες Συνενώσεις που 

προέκυψαν με τον ν. 1416/1984 οι επτά ανήκουν στην κατηγορία των ισόρροπων 

Συνενώσεων. Οι υπόλοιπες δέκα ανήκουν στην κατηγορία των μη ισόρροπων 

Συνενώσεων.

Τα πορίσματα της προαναφερόμενης μελέτης συντάχθηκαν το 1988 και συνεπώς 

δεν ανταποκρίνονται, εξ αντικειμένου, στη συνολική θεώρηση της εφαρμογής του ν. 

1416/1984 σχετικά με τις Συνενώσεις. Εν τούτοις εστιάζονται σε μία κρίσιμη φάση 

όπου μία νέα πολιτική αρχίζει να αναπτύσσεται. Βασικό χαρακτηριστικό της η 

πρωτοβουλιακή Συνένωση που δεν εντάσσεται σε προκαθορισμένο χωρικό πεδίο 

αναφοράς. Αυτή η πολιτική στο δείγμα των 17 πρώην εφαρμογών έδειξε ότι είναι 

προσφορότερο το έδαφος για τη μη ισόρροπη Συνένωση, δηλαδή ουσιαστικά για την 

διοικητική ενοποίηση ενός ήδη διαμορφωμένου χώρου στο επίκεντρο του οποίου 

βρίσκεται ένας δυναμικός ΟΤΑ Σ’ αυτό το χώρο οι υπόλοιποι ΟΤΑ κινούνται ως 

δορυφόροι γύρω από το κέντρο. Αντίθετα ο αριθμός των Συνενώσεων μεταξύ 

ισοδύναμων ΟΤΑ είναι μικρότερος αλλά ενδεχομένως να έχουν εμπεδωθεί από τους 

συντελεστές τους τα "ιδεώδη" της συγκεκριμένης πολιτικής. Για την επαλήθευση της 

υπόθεσης είναι χρήσιμη η διερεύνηση των πολιτικών συνθηκών που οδήγησαν στην 

ανάληψη των σχετικών πρωτοβουλιών και γενικότερα η εξέλιξη των ζυμώσεων που 

έγιναν σε τοπικό επίπεδο.
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Στη δεύτερη περίπτωση των μη ισόρροπων Συνενώσεων εκτός από την 

ωρίμανση της αποδοχής ενός ΟΤΑ ως κέντρου σίγουρα έπαιξαν σημαντικό ρόλο τα 

οικονομικά κίνητρα.

Πράγματι το νεωτεριστικό στοιχείο της πολιτικής που εισήγαγε ο ν. 1416/1984 

είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων. Αυτά κυρίως ήταν:

α. Αν ο νέος ΟΤΑ είχε έως 1000 κατοίκους η επιχορήγηση πολλαπλασιάζεται επί 

του αριθμού των ΟΤΑ που συνενώνονται.

β. Αν ο νέος ΟΤΑ είχε έως 10.000 κατοίκους τότε η επιχορήγηση διπλασιάζεται 

γ. Αν ο νέος ΟΤΑ είχε περισσότερους από 10.000 κατοίκους λαμβάνει επιπλέον 

επιχορήγηση μόνο για το ποσοστό του πληθυσμού που υπερβαίνει τους 10.000 

κατοίκους.

δ. Στους νέους ΟΤΑ παρέχονται με ευνοϊκές ρυθμίσεις άτοκα δάνεια ενώ οι 

οφειλές από δάνεια των ΟΤΑ που ενώνονται διαγράφονται με την προϋπόθεση να 

έχει ο καθένας πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους.

ε. Στην έννοια του έμμεσου οικονομικού κινήτρου εμπίπτει και η ρύθμιση 

σύμφωνα με την οπαία οι νέοι ΟΤΑ υποχρεούνται να διαθέσουν το μισό της ετήσιας 

τακτικής επιχορήγησης για την εκτέλεση έργων ή προγραμμάτων στους χώρους των 

πρώην ΟΤΑ ανάλογα με τον πληθυσμό τους. ‘Έτσι διασφαλίζεται, καταρχήν, η 

ορθολογική και ισομερής κατανομή των πιστώσεων αλλά δεν αντιμετωπίζονται 

ικανοποιητικά οι υφιστάμενες αναπτυξιακές ανισότητες.

Ως διοικητικά κίνητρα θεσπίσθηκαν η εκπροσώπηση των πρώην ΟΤΑ από 

πάρεδρο και η αναγνώριση ως πλήρους της θητείας των εν ενεργεία προέδρων 

κοινοτήτων ή δημάρχων των ΟΤΑ που συνενώθηκαν.

Δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου 1416/1984 και ενώ είχαν συντελεστεί οι 

17 προαναφερόμενες Συνενώσεις ο νομοθέτης επίχειρες με το νόμο 1622/1986, μία 

ακόμη δραστικότερη παρέμβαση για την επίλυση του προβλήματος της 

πολυδιάσπασης των πρωτοβαθμίων ΟΤΑ Εισάγεται η διαδικασία της 

"σχεδιασμένης Συνένωσης". Οι νομοί διαιρούνται σε γεωγραφικές ενότητες εντός 

των οποίων οι ΟΤΑ καλούνται να συνενωθούν. Οι σχετικές ενότητες καθορίζονται με 

Προεδρικά Διατάγματα αφού έχει προηγηθεί διάλογος με τους ΟΤΑ και έχει 

γνωμοδοτήσει σχετικά το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Η εφαρμογή του νόμου ως 

προς τον καθορισμό των γεωγραφικών ενοτήτων απέδωσε 1.116 ενότητες.

Εντός της γεωγραφικής ενότητας οι ΟΤΑ μπορούσαν να συνενωθούν και ο νέος 

ΟΤΑ θα ήταν απαραιτήτως δήμος. ‘Έτσι καταργείται η διάκριση μεταξύ δήμου και
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κοινότητας εφόσον τελικά δε θεμελιώνεται σε καμία πλέον πληθυσμιακή ή 

χωροταξική προϋπόθεση. Η διαδικασία της συνένακη^ εξελίσσεται όπως ορίξει ήδη ο 

ν. 1416/1984 με τη διαφορά ότι, με το ν. 1622/1986. εισάγεται και το στοιχείο της 

μερικής και ιδιότυπης αναγκαστικότηrac. Πράγματι, εάν τα 3/5 των ΟΤΑ 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 ΟΤΑ Με την ευκαιρία μάλιστα αυτής ακριβώς της 

αναγκαστικότητας το Σ.τ.Ε. έκρινε ότι η αναγκαστική Συνένωση είναι σύμφωνη προς 

το Σύνταγμα (Απ. Ολομ. 3194/1990).

Ο νομοθέτης ενίσχυσε το πλαίσιο των οικονομικών κινήτρων ορίζοντας πάντως 

ως χρονική διάρκεια παροχής την τριετία. Επιπλέον δε προέβλεψε την παροχή 

ειδικών επιχορηγήσεων από το τότε Νομαρχιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

καθώς επίσης και την κατανομή έως και του Μ> 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 δοθεί αποκλειστικά για:

α. την κάλυψη των αναγκών οργάνωσης και μηχανοργάνωσης 

β. την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού

γ. την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής των ΟΤΑ σε επιχειρήσεις που συνιστούν ή 

συμμετέχουν.

δ. την κάλυψη των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν από προγραμματικές 

συμβάσεις

ε. την εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης 

στ. την κάλυψη δαπανών από τη συμμετοχή σε στεγαστικά προγράμματα 

ζ. την κάλυψη δαπανών για πρόσληψη επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού. 

Για τη συνδρομή των παραπάνω κινήτρων ορίσθηκε ως όριο η δημιουργία του 

νέου ΟΤΑ έως 31.11.1989. Στόχος του νομοθέτη ήταν ασφαλώς η άσκηση πίεσης για 

να προχωρήσουν σε Συνένωση. Το όριο αυτό καταργήθηκε στη συνέχεια.

Ως προς τα αποκαλούμενα διοικητικά κίνητρα προβλέφθηκε στη θέση κάθε 

καταργούμενου ΟΤΑ με περισσότερους από 200 κατοίκους η ίδρυση τοπικού 

συμβουλίου. Το τοπικό συμβούλιο είναι όργανο αποκέντρωσης του δήμου, παρότι 

ατυχώς ο νομοθέτης το ορίζει ως δημοτικό νομικό πρόσωπο. Αρμοδιότητές του είναι 

σχεδόν εκείνες που "εν τοις πράγμασι" ασκεί ένα κοινωνικό συμβούλιο.
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Από την εφαρμογή του ν. 1622/1986 προέκυψαν έως σήμερα 59 νέοι ΟΤΑ από 

αυτούς οι 24 προέκυψαν από το 1989 έως το 1990 και οι υπόλοιποι από το 1994 έως 

σήμερα. Το διάστημα 1991-1993 δεν έγινε καμία Συνένωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Συνενώσεις του ν. 1622/1986

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ των 

ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ 

ΛΗΜΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΝΕΩΝ 

ΛΗΜΩΝ %

0-1.000 12 20,3 %

1.001-2.000 20 33,9 %

2.001-3.000 13 22,0 %

3.001-4.000 5 8,5 %

4.001-5.000 3 5,1 %

5.001-7.000 5 8,5 %

7.001-10.000 1 1,7 %

ΣΥΝΟΛΟ 59 100 %
Πηγή: Πρόταση του Προγράμματος από το VIΙΚΣΛΛΑ. ίδια επεξεργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Αριθμός Συνενώσεων του ν.1622/1986 με βάση τον Αριθμό των Συνενωθέντων ΟΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΝΩΘΕΝΤΩΝ 

ΟΤΑ ΑΝΑ ΝΕΟ ΔΗΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ 

ΔΗΜΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΝΕΩΝ 

ΔΗΜΩΝ %

2 7 11,9%
3 20 33,9 %
4 10 16,9%
5 7 11,9%
6 13 22,0 %
7 1 1,7%
12 1 1,7%

ΣΥΝΟΛΟ(246) 59 100 %
ΙΙ»ΙΥή: 1 Ιρόταση του 1 Ιρογράμματυς από το VI ||·ΣΛΛΛ. Ιδία επεξεργασία
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Ο νομοθέτης με το ν.1622/1986 εισάγοντας τη "σχεδιασμένη Συνένωση" δεν 

κατάργησε τη νομοθεσία που θεσπίσθηκε με τον ν. 1416/1984, η οποία βασίσθηκε 

στην "απολύτως πρωτοβουλιακή και ασχεδίαστη Συνένωση". Ουσιαστικά, 

παρέχει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ να αμφισβητήσουν με δύο τρόπους τον σχεδιασμό 

της Συνένωσης, ο οποίος είχε γίνει πλαίσιο των γεωγραφικών ενοτήτων, κατά Νομό, 

με τη συνδρομή κριτηρίων σχετικών με τις συγκοινωνιακές, γεωγραφικές και 

κοινωνικές συνθήκες, όπως άλλωστε επιτάσσει και το Σύνταγμα για κάθε διοικητική 

διαίρεση της χώρας (άρθρο 101, παρ.2 Συντ ).

Μπορούσαν να την αμφισβητήσουν παθητικά με το να συνενωθούν εντός της 

γεωγραφικής ενότητας αλλά μπορούσαν να την αμφισβητήσουν και ενεργητικός 

επιλέγοντας την ασχεδίαστη Συνένωση με προϋποθέσεις που δεν είναι τεκμεριωμένα 

σύμφωνα με τις συγκοινωνιακές, γεωγραφικές ή κοινωνικές συνθήκες, δεδομένου ότι 

η συνδρομή αυτών των κριτηρίων δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη συγκρότηση των 

νέων ΟΤΑ σύμφωνα με το ν. 1416/1984.

Πράγματι, από το 1994 που άρχισε πάλι η διαδικασία των Συνενώσεων ή των 

Ενώσεων, όταν πρόκειται να εφαρμοσθεί ο ν. 1416/1984, έως σήμερα προέκυψαν 31 

νέοι δήμοι από την εφαρμογή του ν. 1416/1984. Ο αντίστοιχος αριθμός για τους 

δήμους του ν. 1622/1986 είναι 36 δήμοι. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι από τους 31 

Δήμους του ν. 1416/1984 οι 27 αποτελούν Συνένωση δύο μόνο ΟΤΑ Από τους 27 οι 

13 αποτελούν συνένωση υφιστάμενου δήμου με κοινότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Αριθμός των Νέων Δήμων ανά Αριθμό Συνενωθέντων ΟΤΑ με βάση το ν.1416/1984

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΝΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΟΤΑ 

ανά ΝΕΟ ΔΗΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ 

ΔΗΜΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΝΕΩΝ 

ΔΗΜΩΝ %

2 37 75,5 %

3 6 12,3 %

4 3 6,2 %

5 1 2,0 %

6 1 2,0 %

8 1 2,0 %

ΣΥΝΟΛΟ(123) 49 100 %
Iϊΐ|Υΐ'|: II|ίόιιισΐ} toi> I Ι|>ογ|>άμμαιοΣ από ίο  ΥΙΙΗΣΛΛ Α. loii/
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Σχεδιασμός και εφαρμογή του Προγράμματος "I. Καχοδίστριας". Παρουσίαση και κριτική θεώρηση.

Από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων προκύπτουν-τοτ ακόλουθα 

συμπεράσματα:

α. Η "ασχεδίαστη Συνένωση" του ν. 1416/1984 ανέδειξε πράγματι την 

περιορισμένη αλλά δυναμική λειτουργία των οικονομικών κινήτρων. Από τις

ενώσεις δύο κοινοτήτων η συντριπτική πλειοψηφία ανήκει στις μη ισόρροπες 

Συνενώσεις. Πρόκειται για την "προσάρτηση" μικρών κοινοτήτων σε μία μεγαλύτερη 

ή ακόμη και σε δήμο. Ο νέος ΟΤΑ δεν απέχει πολύ σε πληθυσμό και σε δυνατότητες 

ανάπτυξης από τον μεγάλο ΟΤΑ που συνενώθηκε. Εντούτοις η-ένωση αυτή επιφέρει 

διπλασιασμό των τακτικών επιχορηγήσεων εξαιτίας των οικονομικών κινήτρων. 

Αντίθετα, δεν συντελείται μεγάλος αριθμός ασχεδίαστων συνενώσεων με 

περισσότερους ΟΤΑ διότι στην περίπτωση αυτή διακυβεύονται τα "κεκτημένα" 

περισσοτέρων μερών και η ισχύς τους υποβαθμίζει την όποια αναπτυξιακή λειτουργία 

των κινήτρων.

β Η μετάβαση από την ασχεδίαστη στην σχεδιασμένη Συνένωση αποτελεί 

πράγματι μία ευπρόσδεκτη εξέλιξη. Η προσπάθεια της εφαρμογής του ν. 1622/1986 

είχε ήδη δρομολογηθεί με την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που καθόρισαν 

τις γεωγραφικές ενότητες ενώ είχε προηγηθεί επίπονος διάλογος στις τοπικές 

κοινωνίες και στα νομαρχιακά συμβούλια. Για την εφαρμογή των κριτηρίων που 

έθετε ο νομοθέτης και για το τελικό αποτέλεσμα έχουν διατυπωθεί πολλές 

αντιρρήσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι εύκολο επίτευγμα ο καθορισμός της 

άριστης γεωγραφικής διαίρεσης. Υπήρξαν και προφανή λάθη, όπως για παράδειγμα η 

θέση ότι η συνδρομή των κριτηρίων δεν πρέπει να είναι σωρευτική αλλά αρκεί η 

συνδρομή ενός από αυτά , θέση που τραυμάτισε την εγκυρότητα του αποτελέσματος. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως το αποτέλεσμα της γεωγραφικής διαίρεσης προσέβαλε 

κανονιστική ισχύ. Από την στιγμή που ορίσθηκαν οι γεωγραφικές- ενότητες· έπρεπε 

να ακολουθήσει η προσπάθεια για την δημιουργία των Συνενώσεων, Ικανή και 

αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της νέας πολιτικής ήταν η κατάργηση κάθε 

διαδικασίας που θα υπονόμευε την εφαρμογή του ν. 1622/1986. Πρώτον, καμία 

αναγνώριση νέας κοινότητας, δεύτερο καμία μετεξέλιξη κοινότητας σε δήμο, εκτός 

αν υπερέβαινε το νόμιμο πληθυσμό και τρίτο και σημαντικότερα άμεση κατάργηση 

κάθε άλλης διαδικασίας συνένωσης. Ο νομοθέτης δεν απαγόρευσε τις διαδικασίες 

συνένωσης εκτός του ν. 1622/1986 και το Υπουργείο Εσωτερικών δεν αποθάρρυνε 

τις συνενώσεις με τον ν. 1416/1984. ...... . . . ..........
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Σχεδιασμός και «ραρμογή του Προγράμματος "I. Καποδύπριας". Παρουσίαση και κριτική θεώρηση.

Η εφαρμογή των Συνενώσεων του ν. 1416/1984 υπονόμευσε την εφαρμογή των 

σχεδιασμένων Συνενώσεων του ν. 1622/1986. Η διαδικασία της Συνένωσης κατέληξε 

να είναι, για τους μισούς σχεδόν από τους νέους ΟΤΑ των τελευταίων δύο ετών (τους 

31), τρόπος απόσπασης περισσότερων επιχορηγήσεων, διαδικασία καθορισμού 

τοπικών προσωποκεντρικών πολιτικών συσχετισμών. Είναι γνωστή άλλωστε, 

συμβαίνει μάλιστα και στην εφαρμογή των Συνενώσεων του ν. 1622/1986, η 

εμπλοκή εξωτερικών σε σχέση με την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση πολιτικών 

παραγόντων που φέρονται να «πατρονάρουν» ορισμένους ΟΤΑ και μερικές φορές 

και συγκεκριμένες μορφές συνένωσης, εναντίον άλλων πολιτικών παραγόντων που 

φέρονται να "πατρονάρουν" άλλες. ‘Έτσι μία κατεξοχήν πολιτική δομικής 

μεταρρύθμισης γίνεται αντικείμενο πελατειακών σχέσεων και συγκρούσεων, 

υποδαυλίζοντας αναχρονιστικά τοπικιστικά αντανακλαστικά. Η εξέλιξη αυτή ίσως 

δεν θα είχε επέλθει, στο μέτρο που επήλθε, εάν η διαδικασία των συνενώσεων εντός 

των γεωγραφικών ενοτήτων είχε παραμείνει ως μοναδική διαδικασία συνένωσης.

γ. Τα οικονομικά κίνητρα, ακόμη και εκείνα του ν. 1622/1986, που 

θεσπίσθηκαν ταυτόχρονα με κατευθύνσεις αξιοποίησης, δεν είχαν τελικά 

αναπτυξιακή δυναμική. Οι λόγοι που τους αποστέρησαν αυτή τη δυναμική 

αναφέρονται κυρίως στην αγνόηση των πραγματικών δεδομένων του τοπικού 

πολιτικού συστήματος και των πρακτικών που αναπτύσσονται στη διοίκηση κυρίως 

των κοινοτικών υποθέσεων. Η παροχή οποιουδήποτε κινήτρου δεν είναι από μόνη της 

ικανή να καταβάλει την ανασφάλεια των μικρότερων ΟΤΑ σχετικά με την άνιση 

κατανομή των πόρων στο εσωτερικό του νέου δήμου. Ανασφάλεια που γεννήθηκε 

από το φαινόμενο της άνισης κατανομής των πόρων μεταξύ των οικισμών στις 

περισσότερες κοινότητες της χώρας. Αντίθετα, ο πρόεδρος και το κοινοτικό 

συμβούλιο γνωρίζουν καλά ότι έστω και ένα μικρό ποσό είναι εύκολο να 

εξασφαλισθεί ιδίως μέσα από τις κατά κανόνα αδιαφανείς κατανομές κονδυλίων από 

τα διάφορα Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς. Μ’ αυτή τη δυνατότητα 

αντιμετωπίζει και την κάλυψη μικρών αναγκών της κοινότητας, διαμορφώνει 

ενδεχομένως στην τοπική κοινωνία την εικόνα της οικονομικής επάρκειας και 

αποτρέπει έτσι την ανάδειξη των αρνητικών δεδομένων που θα δικαιολογούσαν την 

κατάργηση της κοινότητάς του.

Ακόμη και αν τα οικονομικά κίνητρα είχαν αναπτυξιακό περιεχόμενο αυτό 

ακυρώνεται από τη δυνατότητα των υφισταμένων ΟΤΑ να έχουν πρόσβαση σε 

έκτακτες επιχορηγήσεις ή σε άτοκο δανεισμό Ειδικότερα στις μικρές κοινότητες
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αυτό το φαινόμενο τους παρέχει την ψευδαίσθηση της ευκαιριακής επάρκειας, 

ιδιαίτερα όταν το πολιτικό προσωπικό τους περιορίζεται στη διαχείριση των 

κλασικών κοινοτικών υποθέσεων και δεν αντιλαμβάνεται τη θέση της κοινότητάς 

του στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι της ευρύτερης περιοχής. Συνεπώς έπρεπε παράλληλα 

να είχε αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των αδιαφανών διαδικασιών και της εύκολης 

πρόσβασης των κοινοτήτων στις έκτακτες επιχορηγήσεις από Υπουργεία και 

Οργανισμούς.

δ. Η Πολιτεία εμφανίσθηκε άτολμη και αντιφατική στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος της πολυδιάσπασης. ‘Οταν το 1984 καταστρώθηκε ο ν. 1416/1984 

ουσιαστικά μπήκαν οι βάσεις για την ανάδειξη με σύγχρονες δομές και λειτουργίες 

της διακοινοτικής και διαδημοτικής συνεργασίας. Ενώ η πολιτεία εμφανίζεται να 

επιθυμεί την αναπτυξιακή συνεργασία μεταξύ των ΟΤΑ ταυτόχρονα επιδιώκει την 

Συνένωση. Η εμπειρία των ευρωπαϊκών κρατών έχει δείξει ότι οι δρόμοι της επίλυσης 

προβλημάτων πολυδιάσπασης είναι κυρίως δύο συνένωση ή συνεργασία. Η 

προώθηση ταυτόχρονα και των δύο προϋποθέτει τον συντονισμό και την αλληλουχία. 

Ο ν. 1416/1984 στο σημείο αυτό δεν επέτυχε ούτε το συντονισμό ούτε την 

αλληλουχία..

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι για την υποστήριξη του Αναπτυξιακού 

Συνδέσμου, ως θεσμού διακοινοτικής συνεργασίας υπήρξαν, στα τέλη της δεκαετίας 

του ’80, έστω και ασυντόνιστα, ορισμένα προγράμματα και μέτρα πολιτικής ανάλογα 

με αυτά που σήμερα αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις και συστατικά του 

προτεινό μενού Προγράμματος.

•Χρηματοδότηση των Αναπτυξιακών Συνδέσμων από το Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Π.Τ.Α.) για την εκπόνηση 

αναπτυξιακών προγραμμάτων, την κατασκευή διακοινοτικών έργων τεχνικής 

υποδομής, την προμήθεια εξοπλισμού, κ.λ.π.

•Χρηματοδότηση των Αναπτυξιακών Συνδέσμων από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών τους.

•Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των Αναπτυξιακών Συνδέσμων από την 

Ε.Ε.Τ.Α.Α., με την κατάρτιση νέων επιστημόνων ως συμβούλων των Αναπτυξιακών 

Συνδέσμων (με σύμβαση έργου), τη συμβουλευτική υποστήριξη των Αναπτυξιακών 

Συνδέσμων για την οργάνωσή τους, τη εξασφάλιση πρόσθετων πόρων κ.λ.π.

Παρότι σε ορισμένες περιοχές οι Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι ανέπτυξαν σημαντική 

δραστηριότητα, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα της θεσμοθέτησής τους, τα
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προγράμματα και μέτρα πολιτικής που αφορούσαν την υποστήριξή τους άρχισαν από 

τις αρχές της δεκαετίας του ’90 να ατονούν.

Άλλωστε, δύο μόλις χρόνια μετά τον ν. 1416/1984 η Πολιτεία αμφισβητεί 

πολιτικά τη δυνατότητα του θεσμού των Αναπτυξιακών Συνδέσμων να λειτουργήσει 

ως πρόδρομος των Συνενώσεων και το 1986, με το ν. 1622/1986, φαίνεται ότι 

προκρίνει τη σχεδιασμένη αλλά εθελοντική Συνένωση. Από το 1990 έως το 1993 η 

σχεδιασμένη Συνένωση, διακόπτεται εξαιτίας της πολιτικής της τότε Κυβέρνησης και 

επαναρχίζει το 1994 με την ταυτόχρονη πάντως εφαρμογή δύο συστημάτων που, 

όπως αναδείχθηκε, είχαν διαφορετική, αντιθετική φιλοσοφία. Ταυτόχρονα σε 

νομοθετικό επίπεδο και εν συνεχεία στο επίπεδο της θεσμικής πολιτικής φαίνεται να 

εγκαταλείπεται η προώθηση της Συνένωσης και επαναφέρετας με αποφασιστικότερο, 

ενδεχομένως, τρόπο η διακοινοτική και διαδημοτική συνεργασία, με την σύσταση 

των Συμβουλίων Περιοχής.

Ακριβώς δύο χρόνια αργότερα η Συνένωση επανέρχεται ακόμη δυναμικότερα στο 

προσκήνιο. Αυτές οι πολιτικές παλινδρομήσεις αποδυνάμωσαν κάθε σχεδίασμά τόσο 

για τις Συνενώσεις όσο και για τις Συνεργασίες , και υπονόμευσαν κάθε προοπτική 

εφαρμογής τους. Οι ενότητες των αναπτυξιακών συνδέσμων, οι γεωγραφικές 

ενότητες του ν. 1622/1986, οι ενότητες των Συμβουλίων Περιοχής δε δημιούργησαν 

τις αναγκαίες προϋποθέσεις μίας ουσιαστικής μεταρρύθμισης και ιδιαίτερα εκείνες 

που θα διευκόλυναν την εθελοντική Συνένωση.

Αν η διαδρομή αυτή δεν αποτυπωθεί ως “ιστορική μνήμη” στο πολιτικό και 

διοικητικό μας σύστημα, αν οι αιτίες που προκάλεσαν την αναποτελεσματικότητα 

των παραπάνω εγχειρημάτων δεν αξιολογηθούν με επάρκεια και αν τα 

συμπεράσματα αυτής της αξιολόγησης δεν αποτελούν οδηγό για την πολιτικά 

σταθερή και επιχειρησιακά συνεπή υποστήριξη -σε μεσοπρόθεσμη, διαχρονικά, 

βάση- του προτεινόμενου Προγράμματος τα αποτελέσματα θα είναι ανάλογα.

ε. Ο νομοθέτης και η Διοίκηση φαίνεται ότι περιόρισαν τη δράση τους στη 

θέσπιση των ρυθμίσεων και στη διεκπεραίωση της έκδοσης διαταγμάτων ενώ η 

τοπική αυτοδιοίκηση ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο για την εφαρμογή τους. 

Αγνοήθηκε ή δεν έγινε αντικείμενο ενδελεχούς ανάλυσης το γεγονός ότι η 

ανασυγκρότηση των χωρικών ενοτήτων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ αποτελεί 

κατεξοχήν κρατική υπόθεση, δηλαδή δεν είναι τοπική υπόθεση. Οι ΟΤΑ δεν 

έχουν, εκ του Συντάγματος, εξουσία να αποφασίζουν για την χωρική ανασύνταξή 

τους. Η συμμετοχή τους σ’ αυτή τη διαδικασία περιορίζεται στην έκφραση γνώμης.
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Η εμπειρία των 108 Συνενώσεων απέδειξε ότι η κινητοποίηση της τοπικής 

αυτοδιοίκησης εξελίσσεται στο μέτρο που το τοπικό πολιτικό προσωπικό καταλήγει 

σε ενδοτοπικές συμφωνίες ανασύνταξης των συσχετισμών του, με απλά λόγια 

μοιράζονται ρόλοι στο νέο τοπικό αντιπροσωπευτικό σύστημα.

στ. Συμπύκνωση των παραπάνω αιτιών και ταυτόχρονα επιβεβαίωσή τους 

είναι η έλλειψη διαρκούς υποστηρικτικού μηχανισμού στο επίπεδο του 

Υπουργείου Εσωτερικών. Ο μηχανισμός αυτός θα λειτουργούσε συνδυασμένα σε 

πολιτικό και διοικητικό επίπεδο.

ζ. Ανάλογης σημασίας με την προηγούμενη είναι και η έλλειψη 

επικοινωνιακής πολιτικής. Μερικοί τοπικοί παράγοντες που αναλογούν στις 

Συνενώσεις ασκούν και αυτοί στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας αποτελεσματική 

πολιτική επικοινωνίας, ενημέρωσης και προβολής ενισχύοντας τα αντανακλαστικά 

ανασφάλειας των κατοίκων και του πολιτικού προσωπικού, θέτοντας ψευτοδιλήματα 

ή επιχειρώντας την εύκολη ιδεολογικοποίηση των ανασφαλειών.
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1.3 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΓΪΟΔΙΣΤΡΙΑ-ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΑ3

Η πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση διαρθρώνεται σε δήμους και κοινότητες 

και συνακόλουθα απέκτησε τα γνωρίσματα της πολυδιάσπασης μετά τη 

μεταρρύθμιση που συντελέστηκε το 1912 με τον ν. ΑΝΖ/1912, έργο της Κυβέρνησης 

του Ελ. Βενιζέλου. Η διάρθρωση πριν τον Καποδίστρια της πρωτοβάθμιας τοπικής 

αυτοδιοίκησης περιγράφεται από άποψη αριθμητικής κατάστασης ως εξής. Οι 

κοινότητες ανέρχονταν σε 5.318 και ο πληθυσμός τους κυμαίνονταν από 0 έως

6.000 κατοίκους.

Πίνακας 4
Κατανομή κοινοτήτων κατά πληθυσμό (Απογραφή 1991)

Πληθυσμιακά

κλιμάκια

Αριθμός

Κοινοτήτων

% Πληθυσμός %

0-100 342 6,4 % 24.660 0,78 %

101-200 861 16,2% 130.287 4.13 %

201-300 792 14,9 % 195.042 6,19%

301-400 654 12,3 % 228.100 7,24 %

401-500 515 9,7 % 232.812 7,39 %

501-600 424 8,0 % 231.853 7,36 %

601-700 320 6,0 % 206.444 6,55 %

701-800 234 4,4 % 176.162 5,59 %

801-900 192 3,6 % 165.052 5,2 %

901-1000 157 3,0 % 149.333 4,74 %

1001-2000 620 11,7% 831.563 26,38 %

2001-3000 145 2,7 % 342.075 10,85 %

3001-4000 45 0,8 % 157.029 4,99 %

4001 και άνω 17 0,3 % 81.325 2,61 %

Σύνολα 5.318 100% 3.151.737 100 %
Πηγή: Πρόταση του Προγράμματος από το ΥΠΡ.ΣΛ λ Λ. Ιόία επεξεργασία

Ο αριθμός δήμων ανέρχονταν σε 457 και ο πληθυσμός τους κυμαίνονταν από 

172 έως 772.072 κατοίκους.

ΙΙηγή: I Ιρόγραμμα "Ιοχϊννης. Καποόίστριαξ". Ισια κκι:ίκ\γ/(ΐπία
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Πίνακας 5

Κατανομή Δήμων κατά πληθυσμό (Λπογραφή 1991)

Πληθυσμιακά

κλιμάκια

Αριθμός

Αήμων

% Πληθυσμός %

0-1000 31 6,8 % 22.673 0,32 %

1001-2000 52 11,4% 77.961 1,09 %

2001-3000 60 13,2% 150.171 2,11 %

3001-4000 46 10,1 % 160.623 2,25 %

4001-5000 32 7,0 % 137.308 1,93 %

5001-10000 101 22,1 % 660.154 9,26 %

10001-20000 48 10,5 % 662.525 9,29 %

20001-30000 27 6,0 % 657.684 9,23 %

30001-40000 17 3,7 % 599.616 8,41 %

40001-50000 10 2,2 % 444.769 6,24 %

50001-100000 24 5,3 % 1.581.180 22,18%

100001-200000 6 1,3 % 817.357 11,47%

200001 και άνω 2 0,4 % 1.156.039 16,22 %

Σύνολα 457 100% 7.128.060 100 %
ΙΙηγή; Πρόταση του Προγράμματος από το ΥΠΕΣΔΔΛ, Ιδία επεξεργασία

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πληθυσμός της χώρας κατανέμονταν σε 12.548 

συνοικισμούς. Οι περισσότεροι από τους ΟΤΑ περιλάμβαναν τουλάχιστον δύο 

οικισμούς. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο πληθυσμός που παρατίθεται στους 

Πίνακες είναι ο απογεγραμμένος. Αυτός δεν ανταποκρίνεται απολύτως στην 

πραγματικότητα αφού οι κάτοικοι που πραγματικά κατοικούν στις κοινότητες είναι 

λιγότεροι από τους απογεγραμμένους, ενώ αντίθετα οι κατοικούντες στους δήμους, 

ιδιαίτερα των μεγάλων αστικών κέντρων είναι περισσότεροι. Είναι γνωστή η 

προσπάθεια των αιρετών στα μικρά χωριά να μεταφέρουν κατά την απογραφή όσο 

γίνεται περισσότερους ετεροδημότες στον τόπο καταγωγής.

Η διάκριση σε δήμους και κοινότητες θεμελιώθηκε, το 1912, στην επιλογή της 

διαφορετικής διοικητικής οργάνωσης των αγροτικών και αστικών οικισμών. 

Κοινότητες ‘Έτσι, η αναγνώριση και ίδρυση κοινοτήτων βασίσθηκε στο 

πληθυσμιακό κριτήριο και την ύπαρξη σχολείου στοιχειώδους εκπαίδευσης, ως
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βασικής υποδομής. Επικουρικά πάντως, ως εξαίρεση από τα γενικά κριτήρια, 

καθιερώνεται και η οικονομική δυνατότητα.

AtiuoL Ως προς τους δήμους τα κριτήρια ήταν ακόμη πιο συγκεκριμένα. 

Aiiiioc απορούσε να αναγνωρισθεί πόλη με πληθυσμός άνω των 10.000 κατοίκων 

ή_πρωτεύουσα νομού ανεξαρτήτως πληθυσμού. Στην ουσία επρόκειτο και στη 

δεύτερη περίπτωση για πόλεις με λιγότερους πάντως από 10.000 κατοίκους.

Η διάκριση των δύο μορφών οργάνωσης της πρωτοβάθμιας τοπικής 

αυτοδιοίκησης κατανοήθηκε, στις εννέα περίπου δεκαετίες της εφαρμογής της, ιδίως 

μάλιστα στις δύο τελευταίες δεκαετίες, ως αξιολογική διάκριση έτσι ώστε το πολιτικό 

προσωπικό των κοινοτήτων και οι κάτοικος στην περίπτωση που συνέτρεχαν 

προϋποθέσεις, επεδίωκαν την "αναβάθμιση" της κοινότητας σε δήμο. Τέτοιες 

προϋποθέσεις προστέθηκαν στα αρχικά κριτήρια που αναφέρονται σε λουτροπόλεις 

με περισσότερους από 2500 κατοίκους και σε κοινότητες ιδιαίτερης ιστορικής 

σημασίας.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ουσιαστική κατάργηση του αρχικού 

κριτηρίου της διάκρισης δήμων και κοινοτήτων και οδήγησε στην υφιστάμενη 

κατάσταση όπου από τους 457 δήμους οι 221, δηλαδή ποσοστό 48,5% , έχουν 

λιγότερους από 5.000 κατοίκους, όριο που τελικά έχει προκύψει ως ουσιαστική 

πληθυσμιακή προϋπόθεση για την αναγνώριση δήμου.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει η σταδιακή κατάργηση των αρχικών 

κριτηρίων για την διάκριση δήμων και κοινοτήτων. Στην εξέλιξη αυτή δεν 

συνετέλεσε μόνο η αναζητούμενη αίγλη του δήμου, αίγλη που έχει τις ρίζες της στη 

δυναμική του θεσμού πριν από την μεταρρύθμιση του 1912. Συνετέλεσε 

αποφασιστικά και η δυνατότητα που παρέχει το οργανωτικό πλαίσιο του δήμου για τη 

διοικητική ανάπτυξη της περιοχής του. Με αυτό τον τρόπο, κοινότητες που είχαν τη 

δυνατότητα να επικαλεσθούν τις νόμιμες προϋποθέσεις επεδίωκαν μέσω της 

"αναβάθμισης" σε δήμους να αντιμετωπίσουν την εγγενή καχεξία σε υποδομές και 

οικονομική δυνατότητα, καχεξία που χαρακτηρίζει προδήλως τις κοινότητες.

‘Άλλωστε από τις 5.318 οι 4.491, δηλαδή ποσοστό 84,5%, έχουν λιγότερους 

από 1.000 κατοίκους, οι 3.164, δηλαδή ποσοστό 59,5%, έχουν λιγότερους από 500 

κατοίκους και 1.995, δηλαδή ποσοστό 37,5%, έχουν λιγότερους από 300 

κατοίκους, όσοι ήταν το όριο για την αναγνώριση συνοικισμού ως κοινότητας με 

τον ιδρυτικό νόμο, το ΔΝΖ/1912.
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Η πολυδιάσπαση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης έχει ως συνέπεια την 

αδυναμία της να αντεπεξέλθει στις στοιχειώδεις διοικητικές λειτουργίες πολύ δε 

περισσότερο να εκπληρώσει την οριζόμενη από το Σύνταγμα αποστολή της δηλαδή 

τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Αν λάβουμε υπόψη ότι η διοίκηση των τοπικών 

υποθέσεων προϋποθέτει και τη συνεχή προσαρμογή των ΟΤΑ στην εξέλιξη του 

περιεχομένου των τοπικών υποθέσεων σε συνδυασμό με την αναγκαία προσαρμογή 

της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης στις κατευθύνσεις του τοπικού πολιτικού και 

διοικητικού συστήματος της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης γίνεται προδήλως αντιληπτό ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των ΟΤΑ είναι αδύναμοι να εκπληρώσουν στοιχειωδώς την 

αποστολή τους.

Η πολυδιάσπαση δε συντελεί μόνο στην κατάτμηση των ανθρωπίνων πόρων, 

ιδιαίτερα μετά την ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου από ενεργό ανθρώπινο 

δυναμικό, εξέλιξη που πήρε δραματικές διαστάσεις στις τρεις πρώτες 

μεταπολεμικές δεκαετίες, αλλά οδηγεί στον πολυτεμαχισμό και την μη 

αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων εφόσον σπαταλώνται πολλές 

δημόσιες επενδύσεις σε έργα μικρής κλίμακας. Το σημαντικότερα είναι: ότι η 

πολυδιάσπαση δυσχεραίνει την εκτέλεση των αναγκαίων έργων σε διακοινοτική 

κλίμακα και παράλληλα συντελεί στην ανορθολογική κατανομή των βασικών 

υποδομών εφόσον αυτές δεν μπορούν ούτε πρέπει, από άποψη αποτελεσματικότητας 

και οικονομίας, να πολυδιασπώνται σε αντίστοιχες με τους ΟΤΑ μονάδες.

Η πολυδιάσπαση δεν παρέχει την ευχέρεια στις τοπικές κοινωνίες να αναδείξουν 

ικανές και δραστήριες τοπικές ηγεσίες, ικανές κυρίως να ανταποκριθούν, έστω και με 

πενιχρά μέσα, στην υποστήριξη τοπικών πολιτικών στο πλαίσιο των σύγχρονων 

προδιαγραφών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η επίλυση του ζητήματος της πολυδιάσπασης δεν είναι δυνατόν να συντελεστεί ή 

δε θα αποδώσει τα αναμενόμενα εάν δεν εναρμονισθεί με παράλληλες 

μεταρρυθμίσεις στο οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο της πρωτοβάθμιας τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Οι αναρμοδιότητες και το σύστημα διοίκησης αποτελούν κρίσιμα 

σημεία αναφοράς. Από την άλλη πλευρά καμία μεταρρύθμιση που αναφέρεται στην 

αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης διαμέσου της ενίσχυσης των 

αρμοδιοτήτων ή του εξορθολογισμού και του εκσυγχρονισμού του συστήματος 

διοίκησης δεν είναι δυνατόν να επιφέρει αποτελέσματα εάν δεν αντιμετωπισθεί 

δραστικά το ζήτημα της πολυδιάσπασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.1 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΑΑΕΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ4

Η πολυδιάσπαση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ αναδείχθηκε ως πρόβλημα του 

διοικητικού συστήματος των ευρωπαϊκών κρατών ευθύς αμέσως μετά το τέλος 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και με την έναρξη της εποχής της ραγδαίας 

βιομηχανικής ανάπτυξης. Οι πιο σημαντικοί παράμετροι είναι οι εξής:

Η αστυφιλία ως αποτέλεσμα της ανακατανομής των θέσεων εργασίας μεταξύ 

πόλεων και υπαίθρου αποδυνάμωσε τους μικρούς ΟΤΑ και ενίσχυσε την 

σημασία της διοικητικής δομής των μεγαλυτέρων.

- Επίσης η βιομηχανική ανάπτυξη μετέβαλε τις συνθήκες διαβίωσης, εισήγαγε 

νέα δεδομένα στις μεταφορές, τις συγκοινωνίες και τις επικοινωνίες. Η 

πρόσβαση των κατοίκων, ακόμη και της υπαίθρου σε κέντρα κοινωνικών 

οικονομικών και πολιτιστικών υποδομών αποδυνάμωσε δραστικά τη σημασία 

της διοικητικής υποδομής των μικρών ΟΤΑ

Παράλληλα, ο πληθυσμός απαιτούσε νέες σύγχρονες υποδομές σε βασικούς 

τομείς της καθημερινής ζωής, υποδομές που με την σειρά τους έπρεπε να 

συγκροτηθούν για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε ευρύτερο 

γεωοικονομικό χώρο. Οι ανάγκες αυτές οδήγησαν εν συνεχεία στην απαίτηση 

νέων σύγχρονων διοικητικών υποδομών στους ΟΤΑ υποδομών που θα τους 

επέτρεπαν να επιλύσουν προβλήματα διαχείρισης του χώρου, προστασίας ταυ 

περιβάλλοντος, άσκησης κοινωνικής πολιτικής, κ ο κ.

Με έναυσμα αυτά τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά κράτη επιχειρούν να 

αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της πολυδιάσπασης και να συγκροτήσουν ευρύτερους 

ΟΤΑ, ικανούς να αντεπεξέλθουν στις νέες ανάγκες. Σ’ άλλες περιπτώσεις βέβαια για 

λόγους ιστορικούς και πολιτικούς προωθήθηκε ως λύση η διαδημοτική συνεργασία, 

ιδιαίτερα εκεί όπου οι επιλογές των κεντρικών πολιτικών ηγεσιών, για διαφορετικούς 

λόγους, διατήρησαν τις πολλές μικρές κοινότητες εξαιτίας της ταύτισης με μία

11>|γή: I Ιρηγριιμμιι "Ιοκϊννι^. Κι/Λοόίοτμκις". Imu κπ.·:ςι:μ/αοι<ι

23



Σχεδιασμός και εφαρμογή του Ιΐρογράμματος "I. Καποδίστριας". Παρουσίαση και, κρτακή 1>Εο>ρη<τη.

μονοσήμαντη εκδοχή της αρχής της δημοκρατικότητας ή ενίσχυαν τη συντήρηση της 

πολυδιάσπασης για να αποδυναμώσουν την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και να 

ενισχύουν το υφιστάμενο modus vivendi του πολιτικού συστήματος Αυτό το 

συναντήσαμε κατά κύριο λόγο στον ευρωπαϊκό νότο.

Στα περισσότερα κράτη επέλεξαν μικτό σύστημα, δηλαδή διαδοχικές φάσεις 

προαιρετικών και υποχρεωτικών Συνενώσεων με οικονομικά και διοικητικά 

κίνητρα.

Τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών από το 1950 έως το 1993 

αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 6
Μεταβολή αριθμού ΟΤΑ σε Ευρωπαϊκά Κράτη

ΚΡΑΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

(εκατομμύρια) Τετραγ. χιλ 1950 1993 (%)

ΑΥΣΤΡΙΑ 7,6 83,8 3.999 2.300 -42

ΒΕΛΓΙΟ 9,9 30,5 2.669 589 -78

ΓΑΛΛΙΑ 55,9 541,1 38.814 36.627 -5

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 78,5 357 - 16.115 -

Δ.ΓΕΡΜΑΝΙΑ 61,3 248,5 24.272 8.077 -67

ΔΑΝΙΑ 5,1 43,1 1.387 275 -80

ΕΛΒΕΤΙΑ 6,8 41,3 3.097 3.021 -2,5

ΕΛΛΑΔΑ 10,2 132 5.994 5 775 *>-j ,j

ΕΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 58,9 244,1 2.028 481 -76

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3,5 70,3 115 84 -26

ΙΣΠΑΝΙΑ 39 504,8 9.214 8.082 -12

ΙΤΑΛΙΑ 57,5 301,3 7.781 8.100 +4

ΛΟΥΞΕΜΒ 0.4 2,6 127 118 -7

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 14,7 41,8 7.781 702 -36

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 4,3 324,2 744 439 -41

ΣΟΥΗΔΙΑ 8,6 412 2.500 284 -89
Ιϊηγή:Πρότ<«τη του Π|>ογ|Χίμμ<ιτος από το ΥΠΓ.ΣΛ ΛΑ.
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Ο αριθμός των ΟΤΑ σε συνάρτηση με το μέσο πληθυσμό και τη μέση έκταση ανά 

μονάδα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζεται ανάγλυφα στον πίνακα 

που ακολουθεί: *

Πίνακας 7

Μέσος πληθυσμός και μέση έκταση ανά ΟΤΑ στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΣΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ

ΕΥΡ.ΕΝΩΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΟΝ ΑΔΟΣ(ΚΜ2)

ΑΥΣΤΡΙΑ 2300 3439 26

ΒΕΛΓΙΟ 589 17094 52

ΓΑΛΛΙΑ 36627 1571 15

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16115 5002 23

ΔΑΝΙΑ 275 18838 157

ΕΛΛΑΔΑ 5775 1776 23

ΕΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 481 120497 507

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 84 42381 820

ΙΣΠΑΝΙΑ 8082 4840 62

ΙΤΑΛΙΑ 8100 7399 37

ΛΟΥΞ/ΡΓΟ 118 3349 22

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 702 21708 58

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 306 32327 302

ΣΟΥΗΔΙΑ 284 30606 1584

ΦΙΛΑΝΔΙΑ 460 10989 733

ΕΥΡΕΝΩΣΗ 80445 4580 40
11ηγή:Πρόταση του Προγράμματος από το Υ11ΕΣΔΛΛ.

Από τον Πίνακα προκύπτει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση από 

άποψη μέσου πληθυσμού και στην τρίτη από το τέλος θέση από άποψη μέσης 

έκτασης ανά πρωτοβάθμιο ΟΤΑ. Απέχει μάλιστα αρκετά από το μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η περίπτωση της Σουηδίας είναι χαρακτηριστική όχι τόσο για τη δραστική μείωση 

η οποία άλλωστε επήλθε σε διάστημα 30 ετών μετά την εφαρμογή διαδοχικών 

προαιρετικών και υποχρεωτικών Συνενώσεων (από 2.500 το 1950 σε 286 σήμερα)
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αλλά κυρίως για τη σταθερή επιμονή της Πολιτείας στην εφαρμογή μακροχρόνιας 

πολιτικής ανασυγκρότησης. Τα οικονομικά δε κίνητρα είχαν απολύτως αναπτυξιακό 

χαρακτήρα, επενδύθηκαν σε υποδομές και συνοδεύτηκαν από διοικητικά και πολιτικά 

κίνητρα που εμπέδωσαν την "συνέργεια" αποτελεσματικότητας και 

δημοκρατικότητας. Πάντως και εκεί η δραστική μείωση επήλθε στις φάσεις της 

υποχρεωτικής Συνένωσης.

Εν κατακλείδι, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η επίκληση των ευρωπαϊκών 

εμπειριών δεν έχει ουσιώδη σημασία αν αναφέρεται σε αριθμούς χωρίς να διερευνά 

το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα των πολιτικών που ασκήθηκαν. Η σημασία αυτών 

των εμπειριών εστιάζεται πρωτίστως στις πολιτικές που ασκήθηκαν σε συνδυασμό με 

τον χρόνο εφαρμογής και το νομικοπολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον της κάθε 

χώρας.
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2.2. ΕΠΙΠΕΔΑ (ΒΑΘΜΟΙ) ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

(ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ5

Στη συνέχεια θα παρουσιάσω τα επίπεδα της αυτοδιοίκησης, τοπικής και 

περιφερειακής για να μπορέσουμε να τα συγκρίνουμε με αυτά της Ελλάδας.

1) ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Πληθυσμός 61 εκ. -  επιφάνεια 240.000 τ. χιλ. 

Ομοσπονδιακό Κράτος.

Επίτιεδα:

α) 11 Lander (κρατίδια) από 15-35.000 τ. χιλ. επιφάνειας και από 700.000-17 εκ. 

κατοίκους.

β) 234 Kreis (περιφέρειες) με μέση επιφάνεια 100 τ. χιλ. και πληθυσμό 167.000 

κατοίκους, υπάρχουν και 91 Kreisfreie - Stadte (πόλεις -  περιφέρειες) 

γ) 8.500 Δήμοι (Ήταν 24.000 πριν τη μεταρρύθμιση του 78) και κατανέμονται:

μέχρι 1.000 κατ. 37%

από 1.000 -  2.000 κατ. 57%

από 2.000 -  100.000 κατ. 5,3%

και πάνω από 100.000 κατ. 0,7 %

2) ΑΥΣΤΡΙΑ: Πληθυσμός 7.456.000 -  Επιφάνεια 83.000 τ. χιλ. Ομοσπονδιακό 

Κράτος.

Ετάπεδα:

α) 9 κρατίδια (Londer) με 10.000 τ. χιλ. μέση επιφάνεια και 850.000 κατ. μέσο πληθ. 

β) 2.300 Δήμους που κατανέμονται:

μέχρι 1.000 κατ. 26%

από 1.000 -5.000 κατ. 67%

από 5.000 -  10.000 κατ. 4%

από 10.000 -  20.000 κατ. 2%

από 20.000 -  50.000 κατ. 0,6%

και πάνω από 50.000 κατ. 0,4%

Πηγή: “Επίπεδα (βαθμοί) Αυτοδιοίκησης (Τοπικής κιιι Περιφερειακής) στην Ευρώπη". Περιοδικό Τετράδια Αυτοδιοίκηση:.

τ. 1 199Η. Ιοία κπκςκιγ /απ ία .
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3) ΒΕΛΓΙΟ: Πληθυσμός 9.900.000 κάτοικοι -  Επιφάνεια 30.000 τ. χιλ. 

Επίπεδα:

α) 3 Regious (περιφέρειες) 

β) 9 Provinces (επαρχίες)

γ) 596 Δήμοι (πριν τη μεταρρύθμιση του 75 ήταν 2.359) και κατανέμονται:

ως 1.000 κατ. 0,1%

από 1.000 -2.000 κατ. 1,9%

από 2.000 -  10.000 κατ. 50%

από 10.000-50.000 κατ. 42%

από 50.000 -100.000 κατ. 4%

και πάνω από 100.000 κατ. 2%

4) ΛΑΝΙΑ: Πληθυσμός 5.100.000 κάτοικοι -  επιφάνεια 43.000 τ. χιλ.

Επίπεδα:

α) 14 κομητείες (amtskommer) με μέση επιφ. 3.000 τ. χιλ. και μέσο πληθυσμό

320.000 κατοίκους.

β) 275 Δήμοι (πριν τη μεταρρύθμιση του 58 ήταν 1387) και κατανέμονται:

ως 3.000 κατ. 1%

από 3.000 -20.000 κατ. 82,5%

από 20.000 -  100.000 κατ. 15%

και πάνω από 100.000 κατ. 1,5%

5) ΙΣΠΑΝΙΑ: Πληθυσμός 39.000.000 -  Επιφάνεια 505.000 τ. χιλ. 

Επίπεδα:

α) 17 αυτόνομες περιοχές 

β) 50 επαρχίες

γ) 8027Δήμοι και κατανέμονται:

ως 1.000 κατ. 60%

από 1.000 -5.000 κατ. 27%

από5.000 -  10.000 κατ. 6%

από 10.000 -50.000 κατ. 5,5%

από 50.000 -100.000 κατ. 1%

και πάνω από 100.000 κατ. 0,5%
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6) ΓΑΛΛΙΑ: Πληθυσμός 53.000.000 κατ. -  Επιφ. 549.000 τ. χιλ.

Επίπεδα:

α) 26 Περιφέρειες (regious) με μέση επιφάνεια 25.700 τ. χιλ. και μέσο πληθυσμό 2,3 

εκ κατοίκους.

β) 100 Νομοί (departments) με μέση επιφάνεια 5.600 τ. χιλ. και μέσο πληθυσμό

500.000 κατοίκους.

γ) 36.527 Δήμοι το 87 και 36.433 το 82 που κατανέμονται:

ως 500 κατ. 61%

από 500 -  1.000 κατ. 18%

από 1.000 -  5.000 κατ. 16,7%

από 5.000 -10.000 κατ. 2,2%

από 10.000 -50.000 κατ. 1,8%

και πάνω από 50.000 κατ. 0,3%

7) ΙΤΑΛΙΑ: Πληθυσμός 57.400.000 κατ. -  Επιφ. 301.000 τ. χιλ.

Επίπεδα:

α) 20 Περιφέρειες (Regioni) με μέση επιφάνεια 15.000 τ. χιλ. και μέσο πληθυσμό 2,8 

εκ κατοίκους.

β) Επαρχίες (Province) με μέση έκταση 3.000 τ. χιλ. και μέσο πληθυσμό 600.000 

κατοίκους.

γ) 8.074 Δήμοι που κατανέμονται:

ως 1.000 κατ. 22%

από 1.000 -  10.000 κατ. 62%

από 10.000 -  50.000 κατ. 8%

και πάνω από 50.000 κατ. 8%

8) ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Πληθυσμός 3.500.000 κατ. -  Επιφ. 70.000 τ. χιλ.

Επίπεδα:

α) 31 κομητείες

β) 84 Δήμοι
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9) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: Πληθυσμός 400.000 κατ. - Επιφ. 3.000 τ. χιλ. 

126 Δήμοι που κατανέμονται:

ως 500 κατ. 11%

από 500 -  1.000 κατ. 36%

από 1.000 -  3.000 κατ. 35%

από 3.000 -  5.000 κατ. 8%

από 5.000 -  10.000 κατ. 5%

και πάνω από 10.000 κατ. 5%

10) ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Πληθυσμός 14.600.000 κατ. -  Επιφ. 37.400 τ. χιλ.

Επίπεδα:

α) 12 Επαρχίες με μέση επιφ. 3.000 τ. χιλ. και μέσο πληθυσμό 1.250.000 κατοίκους, 

β) 714 Δήμοι (πριν το 1960 990 και το '85 853) και κατανέμονται:

ως 1.000 κατ. 0,8%

από 1.000 -  2.000 κατ. 3%

από 2.000 -  5.000 κατ. 17,5%

από 5.000 -  10.000 κατ. 27,2%

από 10.000 -  50.000 κατ. 44%

από 50.000 -  100.000 κατ. 5%

και πάνω από 100.000 κατ. 2,5%

11) ΕΛΒΕΤΙΑ: Πληθυσμός 6.365.000 κατ. -  Επιφ. 41.300 τ. χιλ.

Ομοσπονδιακό Κράτος.

Επίπεδα:
α) 26 Καντόνια με μέση Επιφ. 41.300 τ. χιλ. και μέσο πληθυσμό 240.000 κατοίκους, 

β) 3.000 Δήμοι και κατανέμονται:

ως 500 κατ. 45%

από 500 -  1.000 κατ. 34%

από 1.000 - 2.000 κατ. 10,5%

από 2.000 -  10.000 κατ. 7,5%

και πάνω από 10.000 κατ. 3%
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12) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Πληθυσμός 56.800.000 κατ. -  

Επιφ. 255.000 τ. χιλ.

Επίπεδα:

α) Περιφέρειες (11) με μέσο πληθυσμό 5 εκ. κατοίκους.

β) Κομητείες (57) με μέση επιφ. 540 τ. χιλ. και πληθυσμό από 100.000 ως 2.000 

κατοίκους.

γ) Δήμοι (Districts) (481) με πληθυσμό από 48.000 ως 500.000 κατοίκους από τους 

οποίους 36, της Αγγλίας και Ουαλίας, υπήγοντο σε μητροπολιτικές περιοχές.

13) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Πληθυσμός 10.300.000 κατ. -  Επιφ.92.000 τ. χιλ.

Επίπεδα:

α) 2 νησιωτικές ‘Ήεριφέρειες” 

β) 275 Δήμοι που κατανέιιονται:

ως 10.000 κατ. 26%

από 10.000 -  50.000 κατ. 61%

από 50.000 -  100.000 κατ. 7,5%

και πάνω από 100.000 κατ. 5,5%

Βλέπουμε ότι κάθε χώρα ξεχωριστά έχει έναν δικό της τρόπο διάρθρωσης των 

επιπέδων, των βαθμών δηλαδή, της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης 

ανάλογα με τις ανάγκες και τις πολιτικές της κάθε χώρας.

Κάνοντας μια σύγκριση της Ελλάδος με το Βέλγιο και την Πορτογαλία που έχουν 

περίπου τους ίδιους πληθυσμούς με την χώρα μας παρατηρούμε τα εξής:

Όσον αφορά το Βέλγιο παρατηρούμε ότι έχει μόλις 3 περιφέρεις, 9 επαρχίες και 596 

Δήμους εκ των οποίων οι μισοί περίπου είναι έως 10.000 κατ. και οι άλλοι μισοί από

10.000 κατ. και πάνω. Πράγμα που σημαίνει ότι οι Δήμοι τους είναι αρκετά βιώσιμοι 

και λειτουργικοί.

Όσον αφορά τώρα την Πορτογαλία παρατηρούμε ότι εκεί υπάρχουν μόλις 2 

νησιωτικές περιφέρειες και 275 Δήμοι εκ των οποίων το 61 % έχει από 10.000 -

50.000 κατ.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι σύμφωνα και με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα ήταν 

απαραίτητη η συνένωση των Δήμων για να μπορούν αυτοί να είναι βιώσιμη και 

λειτουργικοί.
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2.3 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ6

Στη συνέχεια θα παρουσιάσω τον τρόπο εκλογής των αιρετών οργάνων της 

αυτοδιοίκησης άλλων χωρών. Για να μπορέσουμε να δούμε έτσι τι ισχύει σε άλλες 

χώρες ως προς τον τρόπο εκλογής των αιρετών οργάνων της αυτοδιοίκησης και να 

μπορέσουμε να κάνουμε μια σύγκριση μ' αυτά που ισχύουν στην Ελλάδα.

1) Αυστρία

Δημοτικό Συμβούλιο: Εκλογή με απλή αναλογική από τους δημότες.

Συλλογικό εκτελεστικό όργανο (είδος Δημαρχιακής Επιτροπής): Εκλογή από το 

δημοτικό Συμβούλιο με αναλογική σύνθεση.

Δήμαρχος: Είναι ο Πρόεδρος του συλλογικού εκτελεστικού οργάνου και Προεδρεύει 

και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2) Βέλγιο

Δημοτικό Συμβούλιο: Αμεση εκλογή με αναλογική αντιπροσώπευση.

Δημαρχιακή Επιτροπή (Δήμαρχος + 2-10 αναπληρωτές του): Οι αναπληρωτές 

εκλέγονται από το Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία.

Δήμαρχος: Ορίζεται από το βασιλιά μέσα από τα μέλη του Δ.Σ. και που 

υποδεικνύεται με απόλυτη πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο.

3) Ομοσπονδιακή Γερμανία

Δημοτικό Συμβούλιο: Με αναλογική αντιπροσώπευση (εκτός Βαυαρίας).

Επιτροπές Δ.Σ.: Σύνθεση αναλογική (έχουν και αποφασιστικές αρμοδιότητες). 

Εκτελεστικό όργανο: Εκλογή με πλειοψηφικό από το Δ.Σ., με εξαίρεση την Βαυαρία 

και την Βάδη - Βυτεμβέργη όπου εκλέγεται άμεσα από τον λαό.

Τάση να δοθεί περισσότερη αυτονομία στους αναπληρωτές του Δημάρχου και να 

καταστεί συλλογική η εκτελεστική εξουσία.

ΙΤηγή: "Ο τρο.τος ::κλογης rrov α ισ ίω ν  οργιινων τη: Αυτοδιοίκησης". “Το Εκλογικό \ίκαιο τη: \taiz Χημοτική: 

Αυτοδιοίκηση: ’. lltpiooiK·' 1 . ηυ’ιοι»/ Αυτοδιοίκησην τΙ· 1998. lour i’Xvvi;p/uoiu.
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4) Δανία
Δημοτικό Συμβούλιο: Άμεσα εκλογή με αναλογική εκπροσώπηση. Διαιρείται σε 

Επιτροπές που έχουν και εκτελεστική εξουσία.

Δήμαρχος: Εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Προεδρεύει του Δ.Σ. και επιτροπών και δεν έχει εξουσία απόφασης σε θέματα που 

έχουν ανατεθεί σε μία επιτροπή του Δ.Σ.

5) Ελβετία

Δημοτικό Συμβούλιο, Συνέλευση: Με αναλογική εκπροσώπευση με εξαίρεση ένα 

καντόνι (20-100 μέλη).

Εκτελεστικό Όργανο Συλλογικό: Άμεση από το λαό με αναλογική εκπροσώπηση 

(3-11 μέλη).

Δήμαρχος: "Πρώτος μεταξύ ίσων", μέλος του εκτελεστικού οργάνου και εκλέγεται 

κατά τον ίδιο τρόπο. Εξαίρεση ένα καντόνι όπου εκλέγεται 2 εβδομάδες μετά την 

εκλογή του εκτελεστικού οργάνου με πλειοψηφικό.

Επιτροπές Δ.Σ.: Συντίθενται αναλογικά.

6 )  Ιρλανδία

Δημοτικό Συμβούλιο: Αναλογική εκπροσώπευση.

Δήμαρχος: Προεδρεύει του Δ.Σ. - Εκλέγεται έμμεσα από το Δ.Σ. με πλειοψηφία.

7) Ολλανδία

Δημοτικό Συμβούλιο: Αναλογική εκπροσώπευση με άμεση εκλογή.

Εκτελεστικό Όργανο: (Δήμαρχος + Αναπληρωτές - τουλάχιστον 2).

Οι αναπληρωτές εκλέγονται από το Δ.Σ. και ο Δήμαρχος ορίζεται από την 

Βασίλισσα.

8) Νορβηγία - Σουηδία

Δημοτικά Συμβούλια: Αναλογική σύνθεση με άμεση εκλογή.

Εκτελεστικό Όργανο Συλλογικό: Αναλογική σύνθεση. Εκλογή από το Δ.Σ. 

Δήμαρχος: Εκλέγεται από το Δ.Σ. του οποίου είναι πρόεδρος, όπως και του 

εκτελεστικού οργάνου. Στη Σουηδία: Πρόεδρος αναδείχνεται από τον

πλειοψη φούντα σχετικά, συνδυασμό και αντιπρόεδροι Α και Β από τους δύο 

επόμενους. Σημ. Οι Πρόεδροι ασκούν και καθήκοντα Δημάρχου.
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9) Γαλλία

Εκλογές σε δύο γύρους με λίστα για εξασφάλιση της πλειοψηφίας στον συνδυασμό 

που θα επικρατήσει.

Αναλογικό σύστημα στις εκλογές Β και Γ Βαθμού.

10) Κύπρος

Δημοτικό Συμβούλιο: Αναλογική σύνθεση με άμεση εκλογή.

Δήμαρχος: Ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του σχετικώς πλειοψηφίσαντος

συνδυασμού.

Για τα άλλα όργανα ακολουθούνται συναινετικές διαδικασίες.

Όσον αφορά τώρα στην Ελλάδα το εκλογικό δίκαιο της νέας δημοτικής 

αυτοδιοίκησης χαρακτηρίζεται κυρίως από την επιλεγμένη εναρμόνιση των 

παγιωμένων την τελευταία δεκαπενταετία ρυθμίσεων με τις αρχές και τους στόχους 

της σημαντικής μεταρρύθμισης. Η αρχή της εγγυημένης αντιπροσώπευσης και η 

θεσμοθέτηση της συμμετοχικής αποκέντρωσης εφαρμόζονται στο πλαίσιο του 

ισχύοντος συστήματος δημοτικής διακυβέρνησης. Αυτή η επιλογή έχει εξ 

αντικειμένου το προνόμιο της μεταβατικότητας. Θα αποβεί γόνιμη στο μέτρο που θα 

αποτελέσει αφετηρία ανανέωσης και ποιοτικής αναβάθμισης των αιρετών της 

δημοτικής αυτοδιοίκησης. Είναι τελικά το όχημα για τη συγκρότηση του νέου 

τοπικού πολιτικού συστήματος.
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ΜΕΡΟΣ 2°

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / .  ΚΑΠΟΑΙΣΓΡΙΑΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

IΙΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥ ΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» 

(ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ)7

> ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

> ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

> ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΤΟ ΥΠΕΣΔΔΑ

> ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

> ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

> Ι Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

» Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ -  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΓΑ

> ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

> ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

> ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" για τον εκσυγχρονισμό της 

Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι μια 

πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

για την ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 

παρουσίαση]κε το Φεβρουάριο του 1997.
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ΣχΓ,διασμός και εφαρμογή του Προγράμματος *Ί. Καποδίστριας". Μαροοσίαση και κριτική θεώρηση.

1.1.1 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

• Πολιτικό πλαίσιο του Προγράμματος αποτελούν οι προγραμματικές δηλώσεις 

της Κυβέρνησης και οι αντίστοιχες δηλώσεις του Πρωθυπουργού 

("υποχρεωτική συνένωση των μικρών ΟΤΑ")

• Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

προετοίμασε, μια πλήρη πρόταση για το πρόγραμμα συνένωσης των ΟΤΑ της 

χώρας μας, το οποίο εκφράζει το γενικό πολιτικό πλαίσιο ανακυττάρωσης του 

πρώτου βαθμού Αυτοδιοίκησης.

• Το πρόγραμμα αυτό που φέρει το συμβολικό τίτλο “ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ” συζητήθηκε και εγκρίθηκε στην συνεδρίαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη 26 Φεβρουάριου 1997.

1.1.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

/. Τυπολογία των ΟΤΑ πρώτης βαθμίδας

Το οργανωτικό σχήμα της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης που εισήγαγε ο ν. 

ΔΝΖ/1912 θεμελίωσε τη διττή τυπολογία των ΟΤΑ στη βάση της διάκρισης μεταξύ 

αγροτικών και αστικών οικισμών. Η αμφισβήτηση όμως κατά του δημοτικού θεσμού 

οδήγησε στον προσδιορισμό με αυστηρά πληθυσμιακά και εμμέσως χωροταξικά 

κριτήρια των αστικών οικισμών ενοτήτων οι οποίες προσέβαλαν αντίστοιχη 

διοικητική μορφή, ως δήμοι. Το σύνθημα της απελευθέρωσης των συνοικισμών 

ενένδυσε ιδεολογικά ένα εύπλαστο θεσμικό πλαίσιο αναγνώρισης των κοινοτήτων 

και συνέβαλε στο επίμαχο φαινόμενο της πολυδιάσπασης και της ίδρυσης εξαρχής μη 

βιώσιμων διοικητικών μονάδων.

Αλλά και το προηγούμενο θεσμικό καθεστώς του Β.Δ. της 27ης Δεκεμβρίου 1834 

κατέτασσε τους δήμους σε τρεις «τάξεις» ανάλογα με τον πληθυσμό. Σε κάθε τάξη 

αντιστοιχούσε διαφορετικός αριθμός δημαρχιακών παρέδρων και υπήρξε διαφορά και 

ως προς τον τρόπο διορισμού του Δημάρχου. Εν ολίγοις, το πληθυσμιακά κριτήριο 

συνδέθηκε και τότε με διαφορές στη συγκρότηση των διοικητικών οργάνων.

Το φαινόμενο της θέσπισης διαφορετικών τύπων πρωτοβάθμιων ΟΤΑ συναντάται 

και σε ευρωπαϊκές χώρες, χαρακτηριστικότερη των οποίων είναι η περίπτωση της
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Γερμανίας. Υπάρχουν πάντως και πολλές που έχουν ενιαίο τύπο ανεξάρτητα από 

πληθυσμό ή οικιστική μορφή, γεγονός που συνήθως σχολιάζεται από τους ειδικούς 

ως αρνητικό.

Στην χώρα μας είχε παρατηρηθεί μία ανακόλουθη κατάσταση ενώ η αρχική 

διαφορετικότητα μεταξύ δήμου και κοινότητας είχε θεμελιωθεί σε πληθυσμιακά και 

χωροταξικά κριτήρια γεγονός που αποτελούσε θετικό γνώρισμα για το σύστημά μας, 

στη συνέχεια η μεν κοινότητα έμεινε καθηλωμένη στα δεδομένα του 1912, ο δε 

δήμος έγινε κατανοητός ως αξιολογική οντότητα ανώτερη της κοινότητας και έτσι 

επιδιώκονταν η μετεξέλιξη κοινοτήτων σε δήμους μεταβάλλοντας το αρχικό 

περιεχόμενο της διαφοράς. Ταυτόχρονα παρατηρήθηκε η θεσμοθέτηση δήμων που 

έχουν ενιαίο θεσμικό πλαίσιο αλλά κρίσιμες πληθυσμιακές και χωροταξικές 

διαφορές.

Προκειμένου να υπάρξει ορθολογικότερη διοικητική οργάνωση αλλά και να 

προσαρμοσθεί το θεσμικό πλαίσιο στη σύγχρονη πραγματικότητα και τις 

διοικητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας προτάθηκε η 

εξειδίκευση των επιμέρους τύπων πρωτοβάθμιων ΟΤΑ Ασφαλώς ως προς το 

βασικό ονομαστικό προσδιορισμό, για ιστορικούς αλλά και δεοντολογικούς λόγους 

προτείνεται η χρήση του όρου: Δήμος.

Οι δήμοι όμως πρέπει να διακρίνονται σε ειδικούς τύπους και στον καθένα θα 

αναλογούν ιδιαιτερότητες τόσο ως προς το διοικητικό σύστημα αλλά και ως προς τις 

αρμοδιότητες. Οι ειδικοί αυτοί τύποι των δήμων είναι οι εξής:

Δήμος Ιΐνότητα Χωριών
Βασικό χαρακτηριστικό είναι η ενότητα αγροτικών οικισμών. Θα αποτελεί το 

κατεξοχήν «προϊόν» των Συνενώσεων. Κύριο γνώρισμα η αναπτυξιακή λειτουργία 

της Δημοτικής Αρχής και η δημοτική αποκέντρωση στη βάση των πρώην 

Κοινοτήτων με τα Τοπικά Συμβούλια, ακόμη και στην έδρα του νέου ΟΤΑ Εκλογικό 

σύστημα που επιτρέπει την εκπροσώπηση όλων, στο μέτρο του δυνατού, των πρώην 

κοινοτήτων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες 

μπορούν να αναφέρονται στις ορεινές ή παραμεθόριες περιοχές.

38



Σχεδκισμός k*ui εφαρμογή του ΙΙρογιχίμματος "I. Καποδίσχριας". Παρουσίαση και κριτική θεώρηση.

Δήμος Ημιαστικός οικισμός

Βασικό χαρακτηριστικό η ύπαρξη ενός ημιαστικού οικισμού με πληθυσμό άνω 

των 2.500 ή 5.000 κατοίκων. Μ’ αυτόν συνενώνονται όμοροι ΟΤΑ εφόσον 

βρίσκονται στην άμεση επιρροή του. Τοπικά Συμβούλια στις μικρότερες κοινότητες 

που θα συνενωθούν μαζί του. Σύστημα εκπροσώπησης και των μικρότερων 

κοινοτήτων στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αστικός Δήμος

Ο κλασικός τύπος του σύγχρονου αστικού δήμου. Προσαρτώνται οι όμορες 

κοινότητες δορυφόροι. Τοπικά Συμβούλια στις προσαρτώμενες κοινότητες.

Δήμος Νησί

Εκτός από τα μεγάλα νησιά που αποτελούν, σε αρκετές περιπτώσεις νομαρχιακές 

αυτοδιοικήσεις ή εκείνα που έχουν μεγάλη έκταση και πληθυσμό, όλοι οι ΟΤΑ των 

υπολοίπων μικρών νησιών επιδιώκεται η Συνένωση έτσι ώστε κάθε νησί να 

οργανώνεται ως δήμος. Ως προς το διοικητικό σύστημα ισχύουν κατεξοχήν τα 

αναφερόμενα στους αντίστοιχους τύπους που περιγράφονται παραπάνω.

Δήμος Πολκοόομικό Συγκρότημα.

Πρόκειται για τους μεγάλους δήμους (εκτός των δύο μητροπολιτικών κέντρων) 

που αποτελούν ήδη μικρές μητροπολιτικές περιοχές. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει 

να εξετασθεί μετά την ολοκλήρωση της ανασυγκρότησης και την ανάδειξη των νέων 

δημοτικών αρχών, η συγκρότηση θεσμών συνεργασίας για τη διαχείριση ευρύτερων 

λειτουργιών της περιοχής.

Δήμοι Τμήματα, μητροπολιτικών πιφιο/ών
Πρόκειται για τους ΟΤΑ της μητροπολιτικής περιοχής Αττικής και Θεσσαλονίκης 

που ο ρόλος τους καθώς και η χωρική τους ανασυγκρότηση πρέπει να 

επαναπροσδιορισθεί στο πλαίσιο συστήματος μητροπολιτικής διοίκησης (Γι’ αυτό 

άλλωστε το προτεινόμενο Πρόγραμμα δεν αφορά την Αττική και τα πολεοδομικά 

συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης και του Βόλου -  Ν. Ιωνίας)
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Κοινότητες

Ως κοινότητες αναγνωρίζονται οι ήδη υφιστάμενες "Χειμάζουσες Κοινότητες".

Η αναγνώριση αυτών των κοινοτήτων πρέπει να θεμελιωθεί σε συγκεκριμένα 

κριτήρια. Για μεν τις "χειμάζουσες" το κριτήριο μπορεί να αναφέρεται στην 

"κοινωνιολογική" τους ιδιαιτερότητα. Ανάλογο κριτήριο ισχύει και για τα μικρά 

νησιά της "άγονης γραμμής".

Στην κατηγορία των διατηρουμένων κοινοτήτων μπορούν να ενταχθούν επίσης και 

άλλες με αυστηρά κριτήρια, όπως π.χ. απομακρυσμένα ορεινά χωριά τα οποία ενώ 

δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις βασικές λειτουργίες του θεσμού απέχουν 

άνω των 40 χλμ. από το πλησιέστερο νέο διοικητικό κέντρο. Επίσης στην κατηγορία 

των κοινοτήτων μπορούν να ενταχθούν και νέοι ΟΤΑ προερχόμενοι από την 

Συνένωση, των οποίων ο πληθυσμός δεν υπερβαίνει τους 1000 κατοίκους. Οι 

κοινότητες πρέπει συνεπώς να καταστούν οι αναγκαίες εξαιρέσεις του δημοτικού μας 

συστήματος. Ως γενικό κριτήριο διατήρησή τους πρέπει να αναδειχθεί η αδυναμία 

ένταξής τους στις προδιαγραφές των νέων βιώσιμων ΟΤΑ Οι Κοινότητες αυτές 

ασκούν αυτοτελώς τις απολύτως αναγκαίες αρμοδιότητες. Το σύνολο των υπολοίπων 

υποθέσεων θα μεταβιβάζεται στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Διοίκησης του 

Νομού, στα συνταγματικά πάντως επιτρεπτά όρια.

2. Γενικές αρχές για το χωροταξικό σχεδίασμά των νέων ΟΤΑ

Ο καθορισμός των εδαφικών περιφερειών των νέων ΟΤΑ πρέπει να γίνει: 

στη βάση χωροταξικών ενοτήτων, σε συνδυασμό με το μέγεθος του πληθυσμού που 

προσδιορίζει όλες τις βασικές λειτουργικές εξυπηρετήσεις. Το κύριο στοιχείο εδώ 

είναι η επιθυμητή κλίμακα ή το μέγεθος του νέου ΟΤΑ και όχι τόσο τα συγκεκριμένα 

όρια τα οποία ποτέ δεν μπορεί να είναι τέλεια. Η επιθυμητή κλίμακα προσδιορίζει με 

τη σειρά της το συνολικό αριθμό των ΟΤΑ στον εθνικό χώρο και τέλος γίνεται η 

οριοθέτηση.

‘Ένα πρώτο σημείο που έπρεπε να ληφθεί υπόψη είναι ότι δε θα ήταν σκόπιμο να 

ξεκινήσει από την αρχή ο καθορισμός νέων ενοτήτων, τη στιγμή που υπάρχουν ήδη 

αρκετά «είδη» από αυτές (Ανοικτές Πόλεις, Συμβούλια Περιοχής, Αναπτυξιακοί 

Σύνδεσμος Γεωγραφικές Περιοχές). Μία τέτοια ενέργεια θα προκαλούσε μεταξύ των 

άλλων και αρκετές αντιδράσεις στους πολίτες και τους φορείς της αυτοδιοίκησης.
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Αντίθετα ο καθορισμός αυτός έπρεπε να στηριχθεί σε κάποιο από τα 

προαναφερόμενα είδη και στη συνέχεια με κάποιες προσαρμογές (τις λιγότερες 

δυνατές) να δημιουργηθούν οι τελικές εδαφικές περιφέρειες.

Ειδικότερα η επιλογή του είδους της ενότητας που θα χρησιμεύσει ως αφετηρία ή 

ως βάση, θα εξαρτηθεί από την επιλογή του επιθυμητού μεγέθους του νέου ΟΤΑ. Οι 

ενότητες που υπήρχαν, δηλαδή οι ομαδοποιήσεις των ΟΤΑ που έχουν επιτευχθεί με 

ορισμένες διαδικασίες αλλά και με κάποια σκοπιμότητα και αποτυπώνονται στον 

Πίνακα 6 δίδουν ανάλογα με το είδος τους διαφορετικό αριθμό μονάδων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Είδη Γεωγραφικών Διαιρέσεων

ΕΙΔΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΤΑ

Ανοικτές Πόλεις 

Συμβούλια Περιοχής

502 Ανοικτές Πόλεις 

492 Συμβούλια Περιοχής

500 μείωση 1/12

Αναπτυξιακοί

Σύνδεσμοι

600
,

573 Ενδιάμεση Λύση

800-1.000 Μείωση σε 1/7

Γεωγραφικές Περιοχές 

ν. 1622/1986

1.116 1.200 Μείωση σε 1/5

ΟΤΑ S.775
11ΐ|γή:1Ιμότ«<7Τ] top ΙΙ|.κ»7ρΰμμ«τ»>  ̂ ίο Υ! !Κς \ \Λ. lou/. i:.ii:ci-pyuaiu

Από τα δεδομένα αυτά μπορούμε να έχουμε μία βάση εκκίνησης ώστε να 

προσεγγίσουμε τον τελικό στόχο. Μία πρώτη επεξεργασία τους ήταν απαραίτητη 

ώστε να καταδειχθεί η ύπαρξη σταθερής διαχρονικής τάσης στη προτίμηση της 

γεωγραφικής ενότητας, δηλαδή του κοινού τόπου των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ (χώρος 

αλληλοεπικάλυψης των διαφόρων γεωγραφικών ενοτήτων). Αυτή ήταν μία επιτελική 

εργασία γραφείου στο κέντρο. Από εκεί και πέρα υπήρχε μία άλλη σειρά διαδικασιών 

με συμμετοχή και των τοπικών παραγόντων.

Είναι φανερό ότι από τις υφιστάμενες διαιρέσεις πλεονεκτούν ως προς τη 

συνεργασία των στόχων της ανασυγκρότησης, τα Συμβούλια Περιοχής, έχουν βέβαια 

αρκετά διευρυμένες περιφέρειες αλλά ταυτόχρονα αποτελούν σήμερα ενεργές 

μονάδες συνεργασίας και ως εκ τούτου είναι σε θέση να υποκατασταθούν από το νέο 

δήμο. Εφόσον τα τοπικά συλλογικά όργανα κρίνουν αιτιολογημένα ότι οι περιφέρειες
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των Συμβουλίων Περιοχής δεν πληρούν τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την ίδρυση 

ΟΤΑ έπρεπε να τεκμηριώσουν μία άλλη πρόταση η οποία μπορεί να έχει ως βάση τις 

γεωγραφικές ενότητες του ν. 1622/1986 αλλά δε θα κατευθύνεται προς την 

πολυδιάσπαση ενοτήτων που είναι ταυτόχρονα κατ’ ελάχιστον αναγκαίες εφικτές από 

άποψη χωρικής δυναμικότητας και γι’ αυτό δεν ενδείκνυται η διάσπασή τους. Οι 

προτάσεις για επανακαθορισμό των γεωγραφικών περιοχών του ν. 1622/1986 

έπρεπε να ανταποκρίνονται σε ορισμένες προδιαγραφές.

α. Να μη διασπούν υφιστάμενη γεωγραφική περιοχή μειώνοντας τον πληθυσμό της 

και τους αναμενόμενους πόρους.

β. Να μην καταλήγουν σε ενότητες δύο μόνο ΟΤΑ Εκείνες μάλιστα από τις 

υφιστάμενες γεωγραφικές περιοχές που έχουν δύο ΟΤΑ θα πρέπει να ενταχθούν σε 

ευρύτερες μονάδες.

γ. Να επιδιώκεται στο ανώτατο δυνατό όριο η Συνένωση των ΟΤΑ σε συνάρτηση 

με τον πληθυσμό της γεωγραφικής περιοχής.

δ. Να επιδιώκεται η Συνένωση ΟΤΑ με ομοιογενή, στο μέτρο του δυνατού, 

γεωγραφική θέση, π.χ. ορεινών, πεδινών, παραλιακών περιοχών, κ.ο.κ.

3.Διαδικασία των Σννκνώσ;-χυν

Με βάση τις αρχές και τους στόχους του Προγράμματος που πρότεινε το 

ΥΠΕΣΔΑΑ η νέα πολιτική των Συνενώσεων ανακαθόριζε, ως προς τη βούληση 

των ΟΤΑ την προαιρετικότητα και υποχρεωτικότητα. Η ολοκλήρωση του 

Προγράμματος είχε χρονικό ορίζοντα και ενδιάμεσους αναγκαστικούς σταθμούς, 

όπως η οριστική διαμόρφωση των χωρικών ενοτήτων, η ψήφιση του σχετικού και η 

ανάδειξη των νέων δημοτικών αρχών. Παράλληλα υλοποιούνται τα ειδικά 

Υποπρογράμματα για τις τοπικές επενδύσεις.

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 απαραίτητα εφόδια για να ορισθούν ως έδρα. Τέτοια κριτήρια 

είναι η κεντρικότητα του οικισμού δηλαδή η δυνατότητα πρόσβασης των κατοίκων 

των υπολοίπων οικισμών, πράγμα που επιβεβαιώνεται τόσο από την οδική 

επικοινωνία όσο και από την βατότητα του οδικού δικτύου, η απαραίτητη διοικητική 

υποδομή, η υφιστάμενη χωριοθέτηση των άλλων δημοσίων υπηρεσιών και ο
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πληθυσμός. Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που προαναφέρονται και τις 

βασισμένες σε αυτά προτάσεις των συνενούμενων ΟΤΑ διατυπώνεται η απολύτως 

αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Δ.Ε. της ΤΕΔΚ και του Γ.Γ. της Περιφέρειας. Η 

έδρα θα έχει οπωσδήποτε το Δημοτικό Κατάστημα αλλά όχι απαραίτητα και όλο τον 

κοινωνικό εξοπλισμό (π.χ. Κ.Α.Π.Η., Βρεφονηπιακός Σταθμός, κ.ο.κ) του νέου 

Δήμου (ιδιαίτερα στην περίπτωση που συνενώνονται σχετικά ισοδύναμοι οικισμοί). 

Τέλος η σημασία της έδρας και η ανάδειξή της ως επίκεντρο τοπικής αντιπαλότητας, 

μεταξύ ΟΤΑ με ισοδύναμους οικισμούς, αμβλύνεται, στην περίπτωση αυτή, με την 

εκλογή Τοπικού Συμβουλίου και στον πρώην ΟΤΑ που ορίζεται ως έδρα.

Ως προς το όνομα των νέων δήμων οι προτάσεις των ενδιαφερομένων ΟΤΑ μαζί 

με τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Δ.Ε. της ΤΕΔΚ και του Γ.Γ. της Περιφέρειας θα 

υποβληθούν στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών το οποίο θα υποβάλλει σχετική πρόταση 

στον Υπουργό Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Η πρόταση προς το Συμβούλιο Τοπωνυμιών μπορεί να 

συνοδεύεται και από γνωμοδότηση άτυπης ειδικής επιτροπής, ανάλογης σύνθεσης με 

εκείνης του Συμβουλίου Τοπωνυμιών, η οποία συγκροτείται, εφόσον κριθεί 

αναγκαίο, ανά Περιφέρεια με Απόφαση του Υπουργού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε 

ονομασίες που έχουν ιστορική καταβολή και συμβολίζουν την ενότητα της τοπικής 

κοινωνίας.

Η διαδικασία εξέλιξης του σχεδιασμού και της ίδρυσης των νέων ΟΤΑ 

αναπτύσσεται στη συνέχεια (Υποπρογράμματα 1° και 2°).

4. Αντιπροσωπευτικό σύστημα του νέου ΟΤΑ

Στόχος έπρεπε να ήταν η επίτευξη, στο μέτρο του δυνατού, της δημοκρατικής 

αντιπροσώπευσης των πρώην ΟΤΑ στο δημοτικό συμβούλιο και τη διοίκηση του

νέου ΟΤΑ Η σημασία της επίτευξης του στόχου ήταν ακόμη σπουδαιότερη στους 

δήμους που αποτελούν «ενότητες κοινοτήτων (χωριών)».

Η απόλυτη εφαρμογή του μέτρου με νομοθετική ρύθμιση, που θα ορίζει ότι όλοι 

ανεξαρτήτως οι πρώην ΟΤΑ θα συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς όριο 

πληθυσμού είναι δύσκολο να εφαρμοσθεί εάν προηγουμένως δεν έχει καταγραφεί η 

πραγματικότητα των νέων γεωγραφικών περιοχών, διότι τούτο είναι συνάρτηση του 

αριθμού των ΟΤΑ που συνενώνονται αλλά και του πληθυσμού καθενός από αυτές.
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‘Έτσι προτάθηκαν τα ακόλουθα:

1. Ο αριθμός των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι μόνο συνάρτηση 

του πληθυσμού αλλά και του αριθμού των Ο.Τ.Α που συνενώνονται.

2. Οι αρχές του ισχύοντος εκλογικού συστήματος παραμένουν αμετάβλητες.

3. Ο τρόπος εκλογής και αντιπροσώπευσης πρέπει να διασφαλίζει την ενότητα 

και το ενιαίο του Δήμου και ταυτόχρονα να εγγυάται τη συμμετοχή αντιπροσώπων 

των πρώην ΟΤΑ στη λήψη των αποφάσεων.

4. Στη θέση των πρώην ΟΤΑ, ανεξαρτήτως πληθυσμού, λειτουργούν Τοπικά 

Συμβούλια ως όργανα δημοτικής αποκέντρωσης.

5. Η περιφέρεια κάθε Τοπικού Συμβουλίου -  πρώην ΟΤΑ με πληθυσμό άνω των 

300 κατοίκων εκπροσωπείται στο δημοτικό Συμβούλιο οπωσδήποτε με ένα 

τουλάχιστον Δημοτικό Σύμβουλο από τον Συνδυασμό του επιτυχόντος Δημάρχου. 

Εάν αυτό δεν προκύψει αυτομάτως από την κατανομή των εδρών εφαρμόζονται 

ειδικές ρυθμίσεις για την εξομάλυνση. Σε κάθε Συνδυασμό Υποψηφίων, στις 

περιπτώσεις των παραπάνω πρώην ΟΤΑ, συμμετέχουν οπωσδήποτε δύο τουλάχιστον 

υποψήφιοι που εκπροσωπούν αυτούς.

6. Ο μοναδικός Δημοτικός Σύμβουλος ή, μεταξύ περισσοτέρων, ο πρώτος σε 

ψήφους Δημοτικός Σύμβουλος που εκπροσωπεί περιφέρεια Τοπικού Συμβουλίου με 

πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων είναι Πρόεδρος του αντίστοιχου Τοπικού 

Συμβουλίου και ασκεί επίσης τις αρμοδιότητες που του αναθέτει ο Δήμαρχος.

7. Επικεφαλής των Τοπικών Συμβουλίων σε πρώην ΟΤΑ με λιγότερους από 300 

κατοίκους είναι ο Δημαρχιακός Πάρεδρος (δεν είναι μέλος του Δημοτικού 

Συμβουλίου) ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα λόγου σε όλες τις συνεδριάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου και με δικαίωμα ψήφου μόνο στη συζήτηση θεμάτων που 

αναφέρονται άμεσα στην περιφέρεια του Τοπικού του Συμβουλίου.

5. Δημοτική Αποκέντριοση Συγκρότηση και λειτουργία, των τοπικών 

Συμβουλίου δημαρχιακοί Πάρεόροι

Σε κάθε πρώην ΟΤΑ συγκροτείται ως όργανο δημοτικής αποκέντρωσης το 

Τοπικό Συμβούλιο. Το Τοπικό Συμβούλιο ως όργανο του νέου ΟΤΑ συγκροτείται 

υποχρεωτικά. Τα Τοπικά Συμβούλια δεν είναι νομικά πρόσωπα. Συνεπώς καταργείται 

η διάταξη του άρθρου 122 παρ.1 ΔΚΚ. Τοπικά Συμβούλια συγκροτούνται και στην
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έδρα του νέου ΟΤΑ όταν ο πληθυσμός του πρώην ΟΤΑ που έχει ορισθεί ως έδρα δεν 

υπερβαίνει τους 1000 κατοίκους.

Οι διατάξεις του άρθρου 122 ΔΚΚ προσαρμόζονται στον προτεινόμενο ρόλο του 

Τοπικού Συμβουλίου ως οργάνου δημοτικής αποκέντρωσης. Αρμοδιότητες το 

Τοπικό Συμβούλιο έχει τις οριζόμενες από την επιταγή του άρθρου 122 παρ.2 

ΔΚΚ, οι οποίες απαριθμούνται ως εξής:

α. Η συντήρηση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης 

β. Η συντήρηση και λειτουργία δικτύου ύδρευσης 

γ. Η συντήρηση συστήματος αποχέτευσης 

δ. Η συντήρηση και λειτουργία παιδικών χαρών 

ε. Η συντήρηση και λειτουργία νεκροταφείων 

στ. Η συντήρηση δημοτικών οδών και γεφυρών, πλατειών και άλλων κοινόχρηστων 

χώρων

ζ. Η εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων 

Οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται, εκ του νόμου, από το Τοπικό Συμβούλιο, 

πλαίσιο των προγραμμάτων και των κατευθύνσεων που δίδει το Δημοτικό 

Συμβούλιο, αποφάσεις των τοπικών Συμβουλίων στα παραπάνω θέματα θεωρούνται 

αποφάσεις Δήμου και εκτελούνται μετά την επικύρωσή τους από το Δήμαρχο, το 

Δημοτικό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο του δήμου.

Στις υποχρεωτικές αρμοδιότητες προστίθενται και οι ακόλουθες: 

η. Διαχείριση χορτολιβαδικών και δασικών εκτάσεων

θ. Διαχείριση κληροδοτημάτων καθώς και άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών 

ιδιαίτερης σημασίας που ανήκαν στους καταργούμενους ΟΤΑ, υπό τις προϋποθέσεις 

που θα θέσει ο νόμος σχετικά με τον έλεγχο και την αξιοποίηση των εσόδων.

Ο νομοθέτης μπορεί να ορίσει και άλλες υποχρεωτικές αρμοδιότητες ειδικότερα 

Τοπικά Συμβούλια των χαρακτηριζόμενων ως ορεινών, νησιωτικών και 

παραμεθορίων περιοχών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει και άλλες αρμοδιότητες 

Τοπικό Συμβούλιο στους παρακάτω τομείς:

α. Παροχή υπηρεσιών και προστασία στους ηλικιωμένους κατοίκους της στο 

πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου.

β. Διαχείριση της πρώην κοινοτικής περιουσίας ή κοινοτικής επιχείρησης στο 

πλαίσιο των κατευθύνσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
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γ. Όσες άλλες αρμοδιότητες κρίνει πρόσφορο το Δημοτικό Συμβούλιο να 

αναθέσει.

Τοπικά Συμβούλια που (συγκροτούνται σε πρώην ΟΤΑ με λιγότερους από 300 

κατοίκους είναι τριμελή ενώ όταν συγκροτούνται σε πρώην ΟΤΑ με περισσότερους 

από 300 κατοίκους είναι πενταμελή. Στα τριμελή Συμβούλια εκλέγονται δύο μέλη 

από τα οποία ένα είναι από το συνδυασμό του επιτυχόντος Δημάρχου και ένα από 

επιλαχόντα συνδυασμό ο οποίος έλαβε το μεγαλύτερο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων 

στην περιφέρεια του Τοπικού Συμβουλίου. Στα πενταμελή Τοπικά Συμβούλια 

εκλέγονται τέσσερα μέλη από τα οποία τα δύο ανήκουν στο συνδυασμό του 

επιτυχόντος Δημάρχου και δύο στους επιλαχόντες συνδυασμούς ανάλογα με τον 

αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στη περιφέρεια του Τοπικού 

Συμβουλίου.

Ο Δημαρχιακός Πάρεδρος ως επικεφαλής των τριμελών Τοπικών Συμβουλίων 

εκλέγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εκλογή του Παρέδρου, με την 

διαφορά ότι εκλέγεται πλέον στην περιφέρεια των πρώην ΟΤΑ με πληθυσμό κάτω 

των300 Κατοίκων και όχι σε οικισμούς άνω των 150 κατοίκων.

Κατ’ εξαίρεση για Τοπικά Συμβούλια ορεινών ή παραμεθορίων περιοχών μπορεί 

να προβλέπεται η τακτική παρουσία και παροχή υπηρεσιών από υπάλληλο του νέου 

ΟΤΑ έως και δύο πλήρεις εργάσιμες ημέρες στην έδρα του Τοπικού Συμβουλίου.

6. Παρά/.λη/.ες αναγκαίας θεσμικές πρωτοβουλίας για τον εκσυγχρονισμό 

της πολιτικής και διοικητικής οργάνωσης των ΟΤΑ

Η Αρχή της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης σε εναρμόνιση με την αρχή της 

αποτελεσματικότητας αναδεικνύουν και την αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων στο 

σύστημα διοίκησης των ΟΤΑ.

‘Ήδη ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου βρίσκεται σε κρίση εξαιτίας της 

ανορθολογικής κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτού και του δημάρχου. Το 

Δημοτικό Συμβούλιο ασχολείται με όλα τα θέματα, έχοντας το τεκμήριο γενικής 

αρμοδιότητας. Στην πράξη δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του 

αποτελεσματικά κυρίως εξαιτίας της σύγχρονης πολυπλοκότητας των τοπικοδν 

υποθέσεων. Πρέπει να αποκτήσει ευελιξία και αποτελεσματικές διαδικασίες 

πολιτικού ελέγχου των εκτελεστικών οργάνων.
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή αποκτά κρίσιμη θεσμική σημασία, αναβαθμίζεται και 

ασκεί διαρκή έλεγχο στη διαχείριση των παντός είδους οικονομικών ζητημάτων του 

Δήμου θα αναλαμβάνει την απευθείας ανάθεση έργων, τη χορήγηση αδειών και άλλες 

σημαντικές αρμοδιότητες. ‘Έτσι διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση 

των τοπικών υποθέσεων και ευρύτερη κοινωνική και πολιτική συναίνεση στο έργο 

της Δημοτικής Αρχής. Τη λειτουργία αυτή ευνοεί η ολιγομελής και διαπαραταξιακή 

σύνθεσή της.

Τέλος είναι αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις για τη διαφάνεια στην οικονομική 

διοίκηση των ΟΤΑ, τον εκσυγχρονισμό των δημοτικών επιχειρήσεων και την τήρηση 

της νομιμότητας.

7. Λ'-νο πλαίσιο αρμοδιοτήτων κατά τόπο ΟΤΑ

Σύμφωνα με την τυπολογία των ΟΤΑ που προέκυψε μετά την εφαρμογή της 

προτεινόμενης πολιτικής έπρεπε να εξετασθεί η ανάθεση ορισμένων επιπλέον 

αρμοδιοτήτων σε κατηγορίες ΟΤΑ ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

Ιδιαίτερη μέριμνα έπρεπε να υπάρξει για τους νέους ΟΤΑ που αντιστοιχούν στη 

συνολική έκταση ενός νησιού και τους Ο.Τ.Α των ορεινών και παραμεθορίων 

περιοχών.

8. Εγγύηση για. τη διατήρηση όικακομάτων σε ΟΤΑ που συνενώνονται

α. Στους συνενούμενους ΟΤΑ παρέχεται το δικαίωμα να διαχειρίζονται με τα 

Τοπικά Συμβούλια την περιουσία τους στις περιπτώσεις που αυτή αναφέρεται σε 

κληροδοτήματα, σε χορτολιβαδικές , δασικές εκτάσεις, πλουτοπαραγωγικές πηγές 

κ.ο.κ.

β. Διατηρούνται οι ειδικές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί υπέρ των κατοίκων των 

πρώην κοινοτήτων και αναφέρονται στην οικονομική ζωή των αντίστοιχων τοπικών

κοινωνιών.
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9. Εγγυήσεις για την καταστατική θέση των εν ενεργεία αιρετών των ΟΤΑ

που συνενώνονται.

Ως "ηθική αναγνώριση" της προσφοράς των εν ενεργεία Προέδρων Κοινοτήτων 

προτείνεται η καταβολή ισόβιας χορηγίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η 

ισχύουσα νομοθεσία, ως προς τον ηλικία χορήγησης κ.ο.κ. Η ισόβια χορηγία θα είναι 

ίση με το κατώτατο ποσοστό της σημερινής χορηγίας των προέδρων που θα 

αναπροσαρμοστεί στο μέλλον ανάλογα με την αναλογική στον αντίστοιχο πρώην 

ΟΤΑ αύξηση των ΚΑΠ που χορηγεί στους νέους ΟΤΑ Το ποσόν θα καταβληθεί από 

τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Υπ.Ες.Δ.Δ. και Α.) για την πρώτη δεκαετία και εν 

συνεχεία θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των νέων ΟΤΑ

1.1.3 Π ΠΡΟ ΤΕΙΝΕ ΤΟ ΥΠΕΣΛΛΑ

Το Πρόγραμμα που πρότεινε το ΥΠΕΣΔΔΑ για την Ανασυγκρότηση της 

Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιλαμβάνει:

•Χωροταξικό Σχεδίασμά των ορίων των νέων ΟΤΑ (σε συνεργασία με τις ΤΕΔΚ 

και τις Περιφερειακές Διοικήσεις) μέχρι το Σεπτέμβριο 1997.

•Νέο νομικό πλαίσιο μέχρι τον Οκτώβριο 1997.

•Εκλογές στους νέους ΟΤΑ, που θα προκόψουν από την υποχρεωτική συνένωση, 

τον Οκτώβριο 1998.

•Συνοδευτικά προγράμματα και μέτρα πολιτικής για τη στήριξη της 

μεταρρύθμισης, για την πενταετία 1997-2001.

Το Χωροταξικό και Αναπτυξιακό Πρότυπο των Νότον Δήμων

Ο καθορισμός της κλίμακας ή του μεγέθους των νέων δήμων που προέκυψαν 

από τις Συνενώσεις καθορίζει αυτόματα και το είδος των υποδομών που θα 

πρέπει να δημιουργήσουν για να στηρίξουν τη βιωσιμότητα και την ενδογενή 

ανάπτυξη.

Τα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την όσο το δυνατόν ακριβέστερη 

προσέγγιση των αναγκών σε τεχνικές και κοινωνικές υποδομές είναι:
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ο πληθυσμός 

η έκταση

- η μορφολογία εδάφους 

η ύπαρξη φυσικών πόρων

η θέση σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα και τους μεγάλους 

συγκοινωνιακούς άξονες της χώρας καθώς και την γειτνίαση με την θάλασσα.

Με βάση το μέγεθος του πληθυσμού καθορίζονται ποιοτικά και ποσοτικά οι 

διάφορες κοινωνικοοικονομικές και διοικητικές υποδομές. Για τις τεχνικές υποδομές 

σημασία έχει (εκτός του πληθυσμού) η γεωγραφική και χωρική δομή της περιοχής 

του νέου δήμου, δηλαδή η έκταση, η μορφολογία εδάφους, η ύπαρξη φυσικών πόρων, 

η θέση σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα και τους μεγάλους συγκοινωνιακούς 

άξονες της χώρας, τις παραμεθόριες περιοχές, καθώς επίσης και την γειτνίαση με την 

θάλασσα, κ.λ.π.

Με βάση την αρχή αυτή και με σχετική αφαίρεση δημιουργείται μία ιδεατή 

ανθρωπογεωγραφική και αναπτυξιακή οντότητα, ως πρότυπο νέου δήμου, το οποίο 

φυσικά θα πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή στην πράξη. 

Μπορεί έτσι να διαμορφωθούν ορισμένοι "τύποι" δήμων ανάλογα με τη 

διαφοροποίηση των παραμέτρων και των παραγόντων που εκτέθηκαν πιο πάνω.

Μία πρώτη τυπολογία με βάση την οποία μπορούν να προσδιορισθούν οι 

υποδομές διακρίνει τους δήμους σε:

"αστικούς",

"ημιαστικούς"

"αγροτικούς"

με την έννοια ότι όλοι κινούνται στο πλαίσιο του επαρχιακού χώρου και δεν 

αφορούν τους ΟΤΑ που απαρτίζουν τα πολεοδομικά συγκροτήματα και τα μεγάλα 

αστικά κέντρα της χοόρας. Η διαφοροποίηση μεταξύ τους δε σημαίνει ότι είναι κατ’ 

ανάγκη ποσοτική (μέγεθος πληθυσμού) αλλά οπωσδήποτε το πληθυσμιακό μέγεθος 

συμβαδίζει στην πράξη με τις ποιοτικές διαφορές που παρατηρούνται λόγω της θέσης 

και του είδους ανάπτυξης τους.

Σε κάθε περίπτωση (ύπαρξης ή όχι κεντρικού) υπάρχουν τα εξής 

προβλήματα:

κατανομής στο χώρο των υποδομών και του κοινωνικού εξοπλισμού κάθε 

νέου δήμου που θέλει αρκετή προσοχή στην αντιμετώπισή του.
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- κοστολόγησης αυτών των υποδομών που μπορεί να αντιμετωπιστεί στην αρχή 

γενικά και ενδεικτικά ώστε να δοθεί μία εικόνα στο σύνολο του εθνικού 

χώρου ως προς την τάξη μεγέθους του Προγράμματος.

1.1.4 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 .Σκοπός του Προγράμματος

Η πολυδιάσπαση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης είχε αναγνωρισθεί 

πλέον από όλους ως το κρίσιμο δομικό πρόβλημα του τοπικού πολιτικού και 

διοικητικού μας συστήματος. Η βασική πτυχή του είναι η εγγενής δημογραφική, 

οικονομική και αναπτυξιακή καχεξία 5.500 περίπου ΟΤΑ δηλαδή των 5.318 

Κοινοτήτων και των περίπου 100 Δήμων με πληθυσμό κάτω των 1500 κατοίκων που 

δεν είναι σε θέση να λειτουργήσουν με τις ταχύτητες που προκρίνουν τα σύγχρονα 

ευρωπαϊκά πρότυπα της Αυτοδιοίκησης. Δεν είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες 

ενός ελάχιστου επιπέδου στους πολίτες, πολύ δε περισσότερο δεν έχουν την 

ικανότητα να εκπληρώσουν την σύγχρονη αποστολή τους, να αναλάβουν δυναμικό 

ρόλο στον σχεδίασμά και την υλοποίηση της τοπικής ανάπτυξης.

Η αντιμετώπιση του δομικού προβλήματος της πολυδιάσπασης επιβάλλεται 

να προκριθεί στη βάση της ανασυγκρότησης ή, όπως εύγλωττα έχει αποδοθεί της 

"ανακυττάρωσης" των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ Δεν πρέπει βέβαια να υποτιμάται και 

η μακροπρόθεσμη λύση της συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΑ η οποία μπορεί να 

συμβάλες εν μέρες στην άρση των αρνητικών συνεπειών της πολυδιάσπασης. Η 

προώθηση των Συνενώσεων των ΟΤΑ είναι πάντως προσφορότερη διότι διαμορφώνει 

ευνοϊκές προοπτικές για την ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό 

της προποβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της δεν 

πρέπει να θεωρηθούν μόνον ως διαδικασία διοικητικής συνένωσης εκτάσεων και 

πληθυσμών, η οποία μάλιστα διεξάγεται είτε επί χάρτου είτε με τη λογική 

τοπικιστικών υπολογισμών. Εάν Δε συμβεί αυτό, τότε παραμένουν ανοικτοί οι 

ορίζοντες για τη σχεδιασμένη ανασυγκρότηση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, 

ανασυγκρότηση που ως αφετηρία θα έχει το χωροταξικό σχεδίασμά των νέων 

ΟΤΑ, αλλά στη συνέχεια θα περιλαμβάνει την έγκαιρη θεσμοθέτησή τους, την 

προσαρμογή του συστήματος της πολιτικής διοικητικής τους οργάνωσης στις
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σύγχρονες απαιτήσεις της αποτελεσματικής αυτοδιοίκησης, την άμεση σύνδεσή 

της με την εφαρμογή ενός υλοποιήσιμου προγράμματος επενδύσεων σε βασικές 

υποδομές, στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών, στη στελέχωση και ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι παραπάνω επιλογές θεμελιώνουν τους ακόλουθους βασικούς στόχους οι οποίοι 

τεκμηριώνουν άλλωστε τη σκοπιμότητα του Προγράμματος που πρότεινε το 

ΥΠΕΣΔΔΑ:

1. Εκσυγχρονισμός του διοικητικού συστήματος, γιατί η ανασυγκρότηση της 

πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών 

ισοδύναμης αποτελεσματικότητας στους κατοίκους των πόλεων και των 

χωριών καθώς και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών.

2. Εκσυγχρονισμός του τοπικού πολιτικού συστήματος.

3. Η τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια στην διαχείριση των πόρων και ο 

κοινωνικός έλεγχος στην άσκηση της τοπικής εξουσίας.

4. Ενίσχυση του ρόλου της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης με την 

ανάθεση σημαντικών αρμοδιοτήτων που μόνο ευρύτερες - από τις 

υφιστάμενες - διοικητικές μονάδες είναι σε θέση να ασκήσουν.

5. Η ανασυγκρότηση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί την 

δυναμικότερη προϋπόθεση για την απόκτηση της οικονομικής αυτοδυναμίας 

και της διοικητικής αυτοτέλειάς της.

6. Η ανασυγκρότηση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ είναι η αναγκαία προϋπόθεση 

για την «αναγέννηση των χωριών» και την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

2. Οι στόχοι της Λνσ.σνγκρότησι/ς

Στόχοι του προτεινόμενου προγράμματος:

Η παροχή υπηρεσιών ισοδύναμης αποτελεσματικότητας στους κατοίκους των 

πόλεων και των χωριών και επομένως ο εκσυγχρονισμός του διοικητικού 

μας συστήματος.

- Η ουσιαστικοποίηση του ρόλου των ΟΤΑ και η αναβάθμιση των αιρετών και 

επομένως ο εκσυγχρονισμός του τοπικού πολιτικού συστήματος στη χώρα 

μας και η διεύρυνση της πολιτικής βαρύτητας της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 

αυτοδιοίκησης.
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Η δημιουργία ουσιαστικών προϋποθέσεων για την διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια των ΟΤΑ

Ο συντονισμός των τοπικών δημόσιων επενδύσεων για έργα τεχνικής 

υποδομής και κοινωνικού εξοπλισμού.

Η ενίσχυση του "ενδογενούς" δυναμικού της ελληνικής περιφέρειας, που είναι 

αναγκαία προϋπόθεση για μια διαρκή και "βιώσιμη" περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη.

- Η διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων και ο κοινωνικός έλεγχος της τοπικής 

εξουσίας, που οδηγούν στην εξασφάλιση της νομιμότητας και της προστασίας 

των πολιτών.

Οικονομίες κλίμακας στις λειτουργικές δαπάνες και αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού.

3. Μεθοδολογικά ζητήματα

Η εκπόνηση του προγράμματος βασίζεται στο σχεδίασμά τριών 

αλληλοσυμπληρούμενων προτάσεων:

Η πρώτη αναφέρεται στη νομική διαδικασία των συνενώσεων και στο νομικό 

πλαίσιο των ΟΤΑ,

η δεύτερη επικεντρώνεται στην επιλογή των βασικών χωροταξικών και 

πολεοδομικών στοιχείων που είναι αναγκαία για τη συγκρότηση 

δημογραφικά οικονομικά και αναπτυξιακά βιώσιμων ΟΤΑ, 

η τρίτη εστιάζεται στο σχεδίασμά και τη διερεύνηση πηγών 

χρηματοδότησης ενός Ειδικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με 

το οποίο θα εξασφαλίζεται μεσοπρόθεσμα το ελάχιστο των βασικών 

υποδομών στους νέους ΟΤΑ, με έμφαση στις ορεινές και παραμεθόριες 

περιοχές καθώς και η υποστήριξη της εφαρμογής του συνολικού 

Προγράμματος.

Σ’ αυτές προστίθεται η πρόταση επικοινωνιακής προβολής και δημιουργίας 

αποτελεσματικού μηχανισμού υποστήριξής του.

1.1.5 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το πρόγραμμα είναι:
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Ο συνδυασμός των αρχών της δημοκρατικότητας και της

αποτελεσματικότητας (μεγάλοι ΟΤΑ αλλά με ισχυρή δημοτική 

αποκέντρωση).

- Η συντονισμένη εφαρμογή νομικών ρυθμίσεων και αναπτυξιακών μέτρων.

- Η αναπτυξιακή ενδοδημοτικη ισορροπία (κατοχύρωση ενδοδημοτικής 

αποκέντρωσης των δημόσιων επενδύσεων).

- Η εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής πολιτικής και κοινωνικής 

συναίνεσης.

Συμπερασματικά, με το Πρόγραμμα "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ"

επιδιώκεται η "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ"

1.1.6 ΤΛ ΚΛΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα είναι καινοτομικό διότι:

•Το ΥΠΕΣΔΔΑ δεν επιχειρεί τη συνένωση των ΟΤΑ μόνο με το νόμο και 

διοικητικές διαδικασίες, αλλά με ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα, που περιέχει τις 

αναγκαίες νομικές ρυθμίσεις, τη χρηματοδότηση τοπικών δημοσίων επενδύσεων και 

ενός ελάχιστου ύψους λειτουργικών δαπανών, την εξασφάλιση κατάλληλα 

καταρτισμένου προσωπικού, όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής του 

προγράμματος κλπ.

•Το Πρόγραμμα περιέχει διαχρονικές δεσμεύσεις της Πολιτείας γιατί είναι 

πενταετές (1997-98 προπαρασκευαστική περίοδος και 1999-2000 περίοδος 

υποστήριξης του νέου θεσμού)

•Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση είναι, επί της αρχής αναγκαστική (υποχρεωτική 

συνένωση), αλλά με ήπια χαρακτηριστικά στην εφαρμογή της (διατήρηση ονόματος 

πρώην κοινοτήτων με πολιτικά όργανα τα Τοπικά Συμβούλια που θα έχουν 

ουσιαστικές αρμοδιότητες, κατοχύρωση της εκπροσώπησης των πρώην κοινοτήτων 

με περισσότερους από 300 κατοίκους στο Δημοτικό Συμβούλιο, διατήρηση 

σημερινών δικαιωμάτων των κατοίκων κλπ.)

•Η επιτυχία του Προγράμματος δεν είναι μόνον υπόθεση του ΥΠΕΣΔΔΑ, μια και 

καλούνται τα αναπτυξιακά Υπουργεία να συμμετέχουν στην εξειδίκευση και την 

εφαρμογή του και επομένως αποτελεί Πρόγραμμα της Κυβέρνησης.
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1.1.7 Η ΠΡΟΊΈΙΝΌΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΊΑ

•Κάθε νέος Δήμος θα έχει τα ακόλουθα όργανα:

Ι.Τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημαρχιακή Επιτροπή

2. Πενταμελή Τοπικά Συμβούλια με Πρόεδρο, σε κάθε πρώην ΟΤΑ με 

περισσότερους από 300 κατοίκους, που θα εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

3. Τριμελή Τοπικά Συμβούλια με επικεφαλής Δημαρχιακό Πάρεδρο, σε κάθε 

πρώην ΟΤΑ με λιγότερους από 300 κατοίκους, ο οποίος θα συμμετέχει στις 

συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

•Κάθε Τοπικό Συμβούλιο θα έχει ως αρμοδιότητες τη συντήρηση της τεχνικής 

υποδομής (των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, των δρόμων, των 

κοινόχρηστων χώρων, κλπ.), την εφαρμογή πολιτιστικών και αθλητικών 

προγραμμάτων, την διαχείριση χορτολιβαδικών και δασικών εκτάσεων και (με 

ορισμένες προϋποθέσεις) των κληροδοτημάτων και πλουτοπαραγωγικών πηγών.

•Οι αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων εκτελούνται μετά την επικύρωσή τους 

από τον αρμόδιο Δημοτικό όργανα.

•Οι κοινοτικοί γραμματείς εντάσσονται σε οργανικές θέσεις των νέων ΟΤΑ

1.1.8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΠΟΛΙΣΤΡΙΑΣ"

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 Υποπρογράμματα που είναι μεταξύ τους 

συμπληρωματικά και συντονισμένα στο πλαίσιο της 5ετίας (1997 - 2001):

1°: Νέο νομικό πλαίσιο 

2°: Χωροταξικός σχεδιασμός νέων ορίων 

3°: Τοπικές δημόσιες επενδύσεις 

4°: Στελέχωση των νέων ΟΤ A

5°: Κάλυψη των ελάχιστων αναγκαίων λειτουργικοδν δαπανών 

6°: Οργάνωση υπηρεσιών - κατάρτιση προσωπικού 

7°: Ενημέρωση - δημοσιότητα
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1.1.9 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΌΣ

Το ΥΠΕΣΔΔΑ εκτιμά ότι μπορεί να εξασφαλίσει στην πενταετία 1997-2001:

Από τους ΚΑΠ, στην ΣΑΤΑ κλπ 266.750.000.000

Από το Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ” 2.000.000.000

Το υπουργείο εκτιμά ότι τα αρμόδια Υπουργεία θα συγχρηματοδοτήσουν το 

πρόγραμμα αυτό, με προγραμματικό προσανατολισμό των πόρων που διαθέτουν ήδη 

κάθε χρόνο στους ΟΤA

Η διαχείριση των πόρων αυτών δεν θα γίνει από το ΥΠΕΣΔΔΑ, αλλά από το κάθε 

Υπουργείο χωριστά. Ο συντονισμός των χρηματοδοτήσεων για το Πρόγραμμα, θα 

γίνει με τη σύσταση διυπουργικής "Επιτροπής παρακολούθησης" του 

Υποπρογράμματος 3 (Τοπικές Δημόσιες Επενδύσεις).

Το ΥΠΕΣΑΑΑ έχει προτείνει να χρηματοδοτήσουν:

•το ΥΠΕΧΩΔΕ: πολεοδομικές μελέτες, αναπλάσεις, διακοινοτικά έργα τεχνικής 

υποδομής, έργα προστασίας περιβάλλοντος.

•το ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: την ενοποίηση ολιγοθέσεων σχολείων σε εξατάξια (της α’ 

βάθμιας και της β’ βάθμιας εκπαίδευσης).

•το ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ -  ΠΡΟΝΟΙΑΣ: κοινωνικό εξοπλισμό διακοινοτικής σημασίας 

(βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, κέντρα κοινωνικής μέριμνας κλπ).

•το ΥΠ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Πολιτιστικά κέντρα και αθλητικές εγκαταστάσεις.

•τα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ και 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ: μικρές ιδιωτικές επενδύσεις και την ένταξή κοινωνικά αποκλεισμένων 

στη αγορά εργασίας.

•Το ΥΠΕΣΔΔΑ θα χρηματοδοτήσει:
>τη βελτίωση του Δημοτικού καταστήματος και την οργάνωση των δημοτικών 

υπηρεσιών.

>τον τεχνικό εξοπλισμό και πιθανόν ένα δημόσιο μεταφορικό μέσο σε κάθε ΟΤΑ 

(ή ομάδα ΟΤΑ).

>τις ελάχιστες αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες.
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1.1.10 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

‘Όργανα του προγράμματος

Προβλεπονται τα ακόλουθα Όργανα:

- Επιτροπή Διοίκησης του Προγράμματος (στο ΥΠΕΣΔΔΑ)

12 Περιφερειακές Ομάδες υποστήριξης (εξαιρείται η Αττική)

50 Επιτροπές Νομών (με στελέχη των ΤΕΔΚ και των Περιφερειακών 

Διοικήσεων)

Ομάδες εργασίας για την επιστημονική υποστήριξη του Προγράμματος (στο 

ΥΠΕΣΔΔΑ)

Αρμυάιότητυς των Ομγάνιον Διοίκησης του Προγράμματος

Επιτροπή Διοίκησης του Προγράμματος : Εγκρίνει την εξειδίκευση των 

Μέτρων, παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος, συντονίζει τις Ομάδες 

Εργασίας, τις Ομάδες Επιστημονικής Υποστήριξης, τις Επιτροπές Νομού για την 

Υποστήριξη του Προγράμματος και τις Περιφερειακές Ομάδες Υποστήριξης 

Ενημέρωσης και Προβολής, ενημερώνει την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., 

συνεργάζεται με την επιτροπή του Προγράμματος "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ".

Ομάδα Εργασίας Α’- Νομοπαρασκευαστικό έργο.

Ομάδα εργασίας Β’- Χωροταξικός Σχεδιασμός.

Ομάδα εργασίας Γ’- Τοπικές Δημόσιες Επενδύσεις.

Ομάδα εργασίας Δ’- Διοικητική Υποστήριξη.

Ομάδα εργασίας Ε’- Ενημέρωση και προβολή.

Iΰτιχυιρηαιοκό Σ/ί,όιο του Προγράμματος ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ"

Ως πρώτο βήμα προτάθηκε η εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου (Business 

Plan) για την τετραετία 1997 -  2001, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις 

προτεινόμενες ρυθμίσεις και τα Υποπρογράμματα με το χρονοδιάγραμμα και το 

κόστος εφαρμογής τους.
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1.2 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΚΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

26 - 2<S Μαρτίου 1997

Αφού έγινε η πρόταση του προγράμματος "I. Καποδίστριας" από το Υπουργείο 

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ακολουθεί αμέσως μετά από το 

ανώτερο όργανο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την ΚΕΔΚΕ το έκτακτο συνέδριό της 

στις 26, 27 και 28 Μαρτίου 1997, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το συνέδριο αυτό είχε 

ως μοναδικό σκοπό την αποδοχή της πρότασης του ΥΠΕΣΔΔΑ για το Πρόγραμμα 

"I. Καποδίστριας" από την ΚΕΔΚΕ και προτάσεις σχετικά με το Πρόγραμμα αυτό και 

την σωστή διεξαγωγή των ενεργειών γύρω από το Πρόγραμμα.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ που συνήλθε εκτάκτως στο Ηράκλειο Κρήτης στις 

26, 27 και 28 Μαρτίου 1997, αφού συζήτησε το θέμα των συνενώσεων και την 

δημιουργία σύγχρονων ΟΤΑ, αποφάσισε τα παρακάτω:

α)Επικρότησε την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και ειδικότερα του Υπουργείου 

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης να καταθέσει για διάλογο προς 

τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την κοινωνία, ολοκληρωμένο σχέδιο 

προγράμματος για την ανασυγκρότηση και την ισχυροποίηση των ΟΤΑ της χώρας.

Το σχέδιο αυτό ήρθε ως συνέχεια των πάγιων και ομοφώνων ψηφισμάτων των 

συνεδρίων της ΚΕΔΚΕ για δημιουργία σύγχρονων και βιώσιμων ΟΤΑ της χώρας.

β)Η ΚΕΔΚΕ, οι ΤΕΔΚ αλλά και κάθε φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα 

συμβάλλουν με τον πιο ενεργό και αποφασιστικό τρόπο στην επιτυχή έκβαση του 

διαλόγου, ώστε στις δημοτικές εκλογές του 1998 να υπάρχει μια νέα Τοπική 

Αυτοδιοίκηση ισχυρή και ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών.

Ειδικότερα, το συνέδριο υιοθέτησε την προτεινόμενη διαδικασία και θεώρησε 

ότι η ΤΕΔΚ κάθε Νομού της χώρας πρέπει να πρωτοστατήσει τόσο στην 

οργάνωση και ανάπτυξη του σχετικού διαλόγου, όσο και στη διατύπωση της 

τελικής πρότασης για την δημιουργία των νέων ΟΤΑ.
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γ)Θεώρησε ότι για να επιτύχει η επιχειρούμενη μεταρρύθμιση πρέπει να 

ισχύσουν τα κατωτέρω:

1. Οι πόροι που απαιτούνται και πρέπει να εξασφαλιστούν για την ενίσχυση των 

νέων Δήμων, να είναι επαρκείς και προσθετικοί στο σύνολο των σημερινών πόρων 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Να σχεδιαστεί από με καταληκτική ημερομηνία τον Οκτώβριο του 1998, η 

στελέχωση των νέων Δήμων με κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό, με 

διασφάλιση ουσιαστικής αυτονομίας της διαδικασίας στελέχωσης, η οποία πρέπει να 

είναι διαφανής, αξιοκρατική και αντικειμενική.

3. Να υπάρξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης και μέτρων πολιτικής για 

τους νέους Δήμους, για την εξειδίκευση και εφαρμογή του οποίου το συνέδριο 

εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και 

συνεννοήσεις με την Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα.

Το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ θεώρησε ότι ταυτόχρονα με την διαδικασία των 

συνενώσεων πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μια ουσιαστική και συντεταγμένη 

προσπάθεια ενίσχυσης και λειτουργικής αναβάθμισης ολόκληρης της Τ.Α. και 

των ΟΤΑ της χώρας, η οποία θα περιλαμβάνει ιδίως τα παρακάτω:

1. Τη δημιουργία ευέλικτων και αποτελεσματικών οργανωτικών δομών.

2. Την εισαγωγή νέου συστήματος οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης.

3. Ολοκληρωμένες πολιτικές υποκίνησης ανάπτυξης και αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού.

4. Διεύρυνση των δυνατοτήτων άντλησης και αυτοτελούς διαχείρισης πόρων στα 

πλαίσια ενός νέου φορολογικού συστήματος που θα λαμβάνει υπ’ όψη του την τοπική 

φοροδοτική ικανότητα.

5. Ανακατανομή των πόρων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους και 

Αυτοδιοίκησης με βάση την αρχή της επικουρικότητας και στα πλαίσια ενός νέου και 

αποκεντρωμένου δημοσιονομικού συστήματος.

Η ΚΕΔΚΕ θεώρησε ότι μετά το συνέδριο του Ηρακλείου πρέπει Κράτος -  

Κυβέρνηση -Κόμματα και Τοπική Αυτοδιοίκηση να στρατευτούν σε κοινή 

προσπάθεια ώστε να ανατείλει για την χώρα μας μια Τοπική Αυτοδιοίκηση ικανή να 

συμβάλλει με πιο ενεργό και δυναμικό τρόπο στην ανάπτυξη της πατρίδας μας και 

στη βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ

2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ”

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 

( ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1997)8

α. Σύστημα των ποίοτοϋάΟμιιον ΟΤΑ

Το παρόν σχέδιο νόμου φέρει τον τίτλο "συγκρότηση της πρωτοβάθμιας 

τοπικής αυτοδιοίκησης". Αφετηρία για την συγκρότηση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ 

είναι η σύστασή τους. Η συστατική πράξη σε όλες τις προηγούμενες συγκροτήσεις 

του θεσμού, το 1833 με το Β.Δ. της 27'ls Δεκεμβρίου 1833 και το 1912 με τον 

ΔΝΖ/1912, έγινε με την έκδοση Διαταγμάτων τα οποία περιελάμβαναν τους ΟΤΑ 

ενός ή περισσοτέρων νομών. Στην συνέχεια οποιαδήποτε μεταβολή γινόταν 

οπωσδήποτε με Διάταγμα εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις που έθετε ο νόμος και 

εφόσον ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών έκρινε ότι το δημόσιο συμφέρον 

επιβάλλει την σύσταση ή μεταβολή ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Η 

νομολογία κατά πάγιο τρόπο αναγνώρισε στην Διοίκηση το αποκλειστικό δικαίωμα 

να ιδρύσει νέο ΟΤΑ παρά την συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων.

Το παρόν νομοσχέδιο πρωτοτυπεί σε σχέση με τους προαναφερόμενους 

"ιδρυτικούς" νόμους της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δήμοι και 

κοινότητες που απαρτίζουν την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση ιδρύονται 

απευθείας με το νομοσχέδιο έτσι ώστε η συστατική "πράξη" να προσβάλει την 

αυξημένη, σε σχέση με το Διάταγμα ισχύ του τυπικού νόμου. Στο άρθρο 1 του 

Σχεδίου Νόμου όπου αναφέρονται κατά νομό οι νέοι δήμοι ή κοινότητες 

επαναλαμβάνονται οι ΟΤΑ που παραμένουν χωρίς μεταβολή. Η επανάληψή της στη 

συγκεκριμένη διάταξη του τυπικού νόμου έχει τον χαρακτήρα “οιωνεΓ επανίδρυσης

11ΐ|γή: Σ/.o to  Νομοο. “Σο/κρότηοη ci|J ΙΙμοιτοβίχΒμΜίς Γιυτικίμ; Αοτοοιοίκηπης". Ηκτηγητικη Ελ Ογ.οϊ]. Οκτώβριος 1997.
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και αυτών. Υπό αυτή την έννοια ο νομοθέτης συγκροτεί την πρωτοβάθμια τοπική 

αυτοδιοίκηση αναβαθμίζοντας συνολικά την νομική βάση της σύστασης όλων των 

πρωτοβάθμιων ΟΤΑ

Οι δήμοι και οι κοινότητες που ιδρύονται με το παρόν Σχέδιο Νόμου 

προέρχονται από την συγχώνευση των υφιστάμενων δήμων ή κοινοτήτων οι οποίοι 

καταργούνται. Η εδαφική περιφέρεια των νέων δήμων περιλαμβάνει το άθροισμα της 

εδαφικής περιφέρειας των καταργηθέντων οι δημότες των οποίων καθίστανται 

αυτοδικαίως δημότες των νέων δήμων ή κοινοτήτων.

Η χωροθέτηση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που ιδρύονται με το Σχέδιο Νόμου 

προέκυψαν από το ευρύ και δημοκρατικό διάλογο ο οποίος ξεκίνησε μετά την 

κατάθεση της Πρότασης για την Ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και την υποβολή της στην κρίση των συλλογικών οργάνων της, στις 

ΤΕΔΚ και στην ΚΕΔΚΕ. Η αποδοχή της Πρότασης και του Σχεδίου "ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" από το ‘Έκτακτο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ σηματοδότησε την 

έναρξη των διαδικασιών διαβούλευσης και επεξεργασίας των προτάσεων για την 

ανασυγκρότηση των ΟΤΑ σε κάθε νομό. Η Πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προς τους αιρετούς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης συνιστούσε την αξιολόγηση των υφιστάμενων γεωγραφικών ενοτήτων 

των Συμβουλίων Περιοχής, δηλαδή της ενεργής οριοθέτησης των θεσμών της 

υποχρεωτικής συνεργασίας που είχαν ως στόχο την προετοιμασία του κλίματος για 

τις συνενώσεις, και μόνο όπου έκριναν ότι τα υφιστάμενα Συμβούλια Περιοχής δεν 

πληρούσαν τους στόχους του Προγράμματος και ιδίως δεν οδηγούσαν σε βιώσιμους 

και λειτουργικούς ΟΤΑ τότε οι τοπικοί άρχοντες είχαν τη δυνατότητα να προτείνουν 

την σύσταση δήμου ή κοινότητας σε μια διαφορετική γεωγραφική ενότητα υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτή πληροί τις προϋποθέσεις του Προγράμματος. Την πρόταση για 

κάθε νομό επεξεργάστηκε, με βάση τις προτάσεις των επιμέρους ΟΤΑ, και υπέβαλε 

Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της ΤΕΔΚ και υπηρεσιακούς παράγοντες. 

Σε όλους σχεδόν τους νομούς ο διάλογος που προηγήθηκε της πρότασης οργανώθηκε 

από τις οικείες ΤΕΔΚ. Οι προτάσεις των Επιτροπών Νομών αξιολογήθηκαν στη 

συνέχεια από τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών με την αρωγή Επιτροπής 

Τεχνοκρατών που συνεστήθη απ’ αυτούς. Οι κατευθύνσεις που δόθηκαν προς τους 

Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών ήταν να διαγνώσουν την δυνατότητα ίδρυσης 

δυναμικότερων ΟΤΑ εκεί που οι Προτάσεις των Επιτροπών Νομών κατέληγαν σε
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ενότητες που δεν είχαν τα εχέγγυα της βιωσιμότητας καθώς επίσης και να 

αξιολογήσουν την λειτουργικότητα των υπολοίπων ενοτήτων.

Οι Προτάσεις των Γενικών Γραμματέων των περιφερειών που ουσιαστικά 

εμπεριείχαν τις προτάσεις των επιτροπών Νομών αξιολογήθηκαν από Ομάδα 

Εργασίας του ΥΠΕΣΔΔΑ στην οποία συμμετείχαν και στελέχη του ΥΠΕΧΩΔΕ, 

κρίθηκαν από άποψη χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων. Σ’ αυτές τις 

προτάσεις βασίζεται η χωροθέτηση των νέων ΟΤΑ που ιδρύονται με το παρόν Σχέδιο 

Νόμου.

Οι δήμοι και οι κοινότητες που ιδρύονται με το Σχέδιο Νόμου προερχόμενοι από 

την κατάργηση των ΟΤΑ που περιλαμβάνονται στα όριά τους αρχίζουν να 

λειτουργούν μετά την εκλογή των αιρετών Αρχών τους και ειδικότερα από την στιγμή 

της εγκατάστασής τους. Έως τότε εξακολουθούν να λειτουργούν οι δήμοι και οι 

κοινότητες που συγχωνεύονται. Εν ολίγοις οι υφιστάμενες δημοτικές και κοινοτικές 

αρχές θα εξαντλήσουν την τρέχουσα θητεία τους μετά το πέρας της οποίας παύει η 

λειτουργία του αντίστοιχου νομικού προσώπου.

Στην πράξη, το ιδρυόμενο με το παρόν Σχέδιο Νόμου νομικό πρόσωπο του νέου 

ΟΤΑ βρίσκεται σε αδράνεια έως την εκλογή και εγκατάσταση των αρχών του, ενώ οι 

καταργούμενοι ΟΤΑ που το συναποτελούν διατηρούνται έως την λήξη της θητείας 

των εν ενεργεία αιρετών Αρχών τους. Κατά λογική συνέπεια, οι δημότες του νέου 

ΟΤΑ που είναι άλλωστε δημότες των καταργουμένων, που περιλαμβάνονται σ’ 

αυτόν, αποκτούν την δημοτικότητα στον νέο ΟΤΑ κατά την στιγμή της ίδρυσής του, 

πλην όμως η δημοτικότητα αυτή παραμένει αδρανής και εξακολουθεί να 

ενεργοποιείται η δημοτικότητα στο δήμο και κοινότητα που θα λειτουργεί έως τη 

λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Ουσιαστικά, κατά τη μεταβατική περίοδο 

έχουμε δισυπόστατη δημοτικότητα, ανενεργή ως προς το νέο ΟΤΑ και ενεργή ως 

προς τον υπό κατάργηση.

Από την παραπάνω κατάσταση υπάρχει μία εξαίρεση. Το απορρέον από την 

δημοτικότητα εκλογικό δικαίωμα ενεργοποιείται πλέον στον νέο ΟΤΑ πριν από την 

έναρξη της λειτουργίας του. Ο λόγος είναι προφανής. Ο δημότης καθίσταται πλέον 

εκλογέας για να αναδείξει τις αρχές του νέου ΟΤΑ και έτσι να δρομολογήσει την 

έναρξη της λειτουργίας του ενώ αντίθετα δεν υφίσταται πεδίο άσκησης αυτού του 

δικαιώματος στο πλαίσιο του καταργούμενου ΟΤΑ δεδομένου ότι η διανυόμενη 

δημοτική περίοδος είναι η τελευταία γι’ αυτόν. Ανάλογη εφαρμογή έχουν όλα τα
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παρεπόμενα του εκλογικού δικαιώματος, δηλαδή η άσκηση του δικαιώματος του 

εκλέγεσθαι, η μεταδημότευση για συμμετοχή στις εκλογές κ.ο.κ.

Γενικότερα το νομικό πρόσωπο του νέου ΟΤΑ είναι καθολικός και ειδικός 

διάδοχος του νομικού προσώπου του καταργούμενου ΟΤΑ και από την έναρξη της 

λειτουργίας του υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.

Οι ιδρυόμενοι με το παρόν σχέδιο νόμου πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ που προέρχονται 

από συνένωση κοινοτήτων και έχουν λιγότερους από 1000 κατοίκους σύμφωνα με τα 

στοιχεία της απογραφής του 1991 (άθροισμα πληθυσμού των συνενούμενων ΟΤΑ) 

αναγνωρίζονται ως κοινότητες. Οι υπόλοιποι με περισσότερους από 1000 κατοίκους 

αναγνωρίζονται ως δήμοι.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Σχεδίου Νόμου η πρωτοβάθμια τοπική 

αυτοδιοίκηση συγκροτείται σε 900 δήμους και 133 κοινότητες. Τα κριτήρια 

διάκρισης των δήμων και των κοινοτήτων είναι τα ακόλουθα:

α) ως προς τους νέους ΟΤΑ είναι το πληθυσμιακό κριτήριο, δηλαδή το όριο των 

1000 κατοίκων.

β) ως προς τους ΟΤΑ που παραμένουν χωρίς μεταβολή είναι το κριτήριο της 

ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης όπως αυτό προσδιορίζεται από την μορφολογία του 

εδάφους, την απόσταση από τον πλησιέστερο ΟΤΑ και τις συνθήκες του οδικού 

δικτύου. Η συνδρομή των κριτηρίων εξετάζεται σε κάθε νομό χωριστά 

λαμβανομένων υπόψη και των γεωμορφολογικών ιδιαιτεροτήτων του νομού.

Από τα κριτήρια αυτά προκύπτει ότι η συγκρότηση των δήμων βασίζεται στην 

γειτνίαση και την αλληλεξάρτηση μικρών ή μεγαλύτερων οικιστικών μονάδων που 

συναποτελούν διοικητική ενότητα, προϋποθέτει δηλαδή την ύπαρξη λειτουργικής 

ανοικτής πόλης. Η συγκρότηση των κοινοτήτων βασίζεται στην αντικειμενική 

αδυναμία μιας οικιστικής μονάδας ή μιας υποενότητας οικιστικών μονάδων να 

αλληλεξαρτηθούν από άλλες και να συναποτελέσουν με αυτές μία διοικητική 

ενότητα, δηλαδή βασίζεται στην αδυναμία ένταξης σε λειτουργική ανοικτή πόλη. 

Στην περίπτωση αυτή είναι δεδομένη η δυσχέρεια να συγκροτηθεί ολοκληρωμένο 

διοικητικό κέντρο, τουλάχιστον υπό τις σημερινές συνθήκες. ‘Έτσι η Πολιτεία 

συγκροτεί τις κοινότητες ως διοικητικές μονάδες που χρήζουν "ειδική αρωγή" 

προκειμένου να συνδεθούν μελλοντικά με ένα ολοκληρωμένο διοικητικό κέντρο. 

Ταυτόχρονα ευοδώνεται η προοπτική συστάδες κοινοτήτων να αποκτήσουν τις 

κρίσιμες προϋποθέσεις της ανάπτυξης ώστε να μπορέσουν να μετεξελιχθούν σε δήμο, 

όπως π.χ. η Κοινότητα Ασπροποτάμου του νομού Τρικάλων και πολλές άλλες.
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Ον δήμον που παραμένουν χωρίς μεταβολή είναν εκείνον που από την θέση τους 

δεν είναν δυνατόν να συνενωθούν με άλλους ΟΤΑ (νησνά) ή από τον δνάλογο καν την 

επεξεργασία των προτάσεων ανασυγκρότησης κρίθηκε ότν η σημερννή τους 

χωροθέτηση επαρκεί γνα να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους.

Ως προς τα πολεοδομνκά συγκροτήματα, τνς μνκροπολντνκές περνοχές Αθηνών -  

Πενρανώς συμπερνλαμβανομένης καν όλης της ηπενρωτνκής Αττνκής καν της 

Θεσσαλονίκης η πολυδνάσπαση σε δήμους με δναφορετνκή φυσνογνωμία από τους 

υπολοίπους ΟΤΑ της χώρας θα αντνμετωπνστεί υπό το πρίσμα της θεσμοθέτησης 

συστήματος μνκροπολντνκής δνοίκησης η επεξεργασία του οποίου αποτελεί άμεσης 

προτερανότητας στόχο της Κυβέρνησης.

β. Η θέση των κιιταργυύμενων ΟΤΑ στο νέο αυτυόιυικούμενυ νοιιικό 

πρόσωπο. Αηιιοτικό ή Κοινοτικά όκ/.αερίσιπ/τα.

Ενώ οι καταργούμενοι ΟΤΑ παύουν να λειτουργούν από 1η Ιανουάριου 1999 

και υποκαθίστανται από τους νέους δήμους και κοινότητες, δηλαδή έχουμε 

διαδοχή νομικών προσώπων, οι αντιστοιχούσες σ’ αυτούς τοπικές κοινωνίες, οι 

κοινότητες των δημοτών τους, συνυπάρχουν στην ενιαία τοπική κοινωνία του

νέου ΟΤΑ Το Σχέδιο Νόμου οργανώνει την, από θεσμική άποψη, αρμονική 

λειτουργική και δημιουργική συνύπαρξή τους δεδομένου ότι ο νομοθέτης εκείνο που 

μπορεί και επιθυμεί να καταργήσει είναι μόνο την επί μέρους διοικητική οντότητα. Οι 

κοινότητες συμφερόντων που παράγονται από την συνοίκηση, την κοινή πολιτιστική 

παράδοση, την από κοινού συνύπαρξη υπό το ίδιο διοικητικό κέντρο για πολλές 

δεκαετίες δεν καταργούνται με νόμους ούτε η κατάργησή τους πρέπει να είναι 

πρόθεση του νομοθέτη.

Τα χωριά, η κιβωτός της πολυπολιτισμικής παράδοσης των Ελλήνων, τα χωριά 

που στολίζουν τις ρυτίδες της ιστορίας του τόπου δεν χάνονται στον νέο διοικητικό 

κέντρο. Αντίθετα η οργάνωση και η λειτουργία του θεμελιώνεται στην 

αντιπροσώπευση, την αποκέντρωση και την ενδοδημοτική αναπτυξιακή ισορροπία.

Πράγματι, οι δημότες και η εδαφική περιφέρεια των καταργούμενων και 

συνενωθέντων δήμων και κοινοτήτων αποτελούν διακριτό μέρος της ενιαίας 

δημοτικής περιφέρειας και του σώματος των δημοτών. Οι πρώην ΟΤΑ 

αναγνωρίζονται ως εδαφικές και διοικητικές διαιρέσεις του νέου δήμου και
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αποτελούν Δημοτικά Διαμερίσματα ή αντίστοιχα όταν είναι εδαφικές και διοικητικές 

διαιρέσεις της προερχόμενης από συνένωση κοινότητας αποτελούν Κοινοτικά 

Διαμερίσματα.

Τα Δημοτικά Διαμερίσματα έχουν την ίδια νομική υπόσταση με τα υφιστάμενα 

έως σήμερα Δημοτικά Διαμερίσματα στα οποία διαιρέθηκαν οι δήμοι με πληθυσμό 

άνω των 150.000 κατοίκων. Αποτελούν δηλαδή μονάδες δημοτικής αποκέντρωσης. 

Διαφέρουν όμως τόσο στον τρόπο εκπροσώπησης και διοίκησης όσο και στις 

αρμοδιότητες που ασκούν. Μετά την εισαγωγή του θεσμού των Κοινοτικών 

Διαμερισμάτων στους δήμους που ιδρύονται με το παρόν σχέδιο νόμου έχει βάση η 

διάκριση σε "αστικά" Δημοτικά Διαμερίσματα, εκείνα που εισήγαγε ο ν. 1065/1980 

και ολοκλήρωσε ο ν. 1270/1982 τα οποία εξακολουθούν να έχουν τη μορφή που 

προσέλαβαν ως διοικητικές διαιρέσεις μεγάλων αστικών δήμων και σε "μη αστικά" 

Δημοτικά Διαμερίσματα που λειτουργούν όπως ορίζει το παρόν Σχέδιο Νόμου. Στη 

πράξη η διάκριση κατοχυρώνεται, εκτός από την ισχύ διαφορετικών διατάξεων για τις 

προϋποθέσεις συγκρότησης, την εκλογή των οργάνων, τις αρμοδιότητες και την 

λειτουργία, κυρίως με την διαφορετική ορολογία των οργάνων αφού στα "αστικά" 

Δημοτικά Διαμερίσματα εκλέγεται Συμβούλιο Δημοτικού Διαμερίσματος ενώ στα 

"μη αστικά" εκλέγονται τοπικά συμβούλια ή δημαρχιακοί πάρεδροι. Τέλος την 

διαφορά τους αποκαλύπτει και το σύστημα εκλογής στο οποίο ενυπάρχει η 

διαφορετική αφετηρία των εν λόγω θεσμών. Στα "αστικά" Δημοτικά Διαμερίσματα η 

εκλογική νομιμοποίηση των οργάνων συμπαρασύρεται από την εκλογή του 

Δημάρχου επειδή αυτά προήλθαν από την διαίρεση ενιαίου Δήμου. Στα "μη αστικά" 

διαμερίσματα η εκλογή των οργάνων βασίζεται στην ετυμηγορία του οικείου 

εκλογικού σώματος υποδηλώνοντας έτσι την προέλευση από τον προϋπάρχοντα 

ΟΤΑ.

Τα Δημοτικά Διαμερίσματα που συγκροτούνται με βάση το παρόν Σχέδιο 

Νόμου διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες.

Εκείνα που έχουν περισσότερους από 300 κατοίκους στα οποία ο πρόεδρος 

του τοπικού συμβουλίου είναι και δημοτικός σύμβουλος.

Εκείνα που έχουν λιγότερους από 300 κατοίκους και εκπροσωπούνται με 

τριμελές τοπικό συμβούλιο πρόεδρος του οποίου είναι ο δημαρχιακός 

πάρεδρος και
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- το δημοτικό διαμέρισμα που αποτελεί την έδρα του νέου δήμου το οποίο δεν 

εκπροσωπείται από δικά του όργανα αλλά υπάγεται απευθείας στη Δημοτική 

Αρχή.
Η θεσμική συγκρότηση των καταργηθέντων ΟΤΑ σε Δημοτικά Διαμερίσματα, 

στο πλαίσιο του νέου δήμου, πραγματώνει κρίσιμες αρχές της μεταρρύθμισης. Η 

δημοκρατική αντιπροσώπευση, η δημοτική αποκέντρωση και η ενδοδημοτική 

αναπτυξιακή ισορροπία προϋποθέτουν την διασφάλισης εγγυήσεων για την ισότιμη 

συμμετοχή όλων των δημοτών στη διαμόρφωση και την άσκηση της τοπικής 

εξουσίας. Η ενότητα του νέου ενιαίου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης 

θεμελιώνεται στην οργανωμένη συνύπαρξη των επιμέρους τοπικών κοινωνιών που 

τον συνθέτουν με τρόπο ώστε να κατοχυρώνονται τα ειδικά συμφέροντα και 

ταυτόχρονα να υπηρετείται το κοινό δημοτικό συμφέρον.

Το Σχέδιο Νόμου εισαγάγει την αρχή της εγγυημένης αντιπροσώπευσης. 

Δηλαδή, Δημοτικά Διαμερίσματα που έχουν περισσότερους από 300 κατοίκους 

εκλέγουν οπωσδήποτε έναν δημοτικό σύμβουλο ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

συμβούλων που μπορεί να αποδώσει ο εκλογικός πληθυσμός τους. Ο σύμβουλος 

αυτός αντιπροσωπεύει άμεσα την εκλογική κοινότητα του Διαμερίσματος και είναι 

ταυτόχρονα επικεφαλής του τοπικού συμβουλίου, του οργάνου που εκπροσωπεί τους 

κατοίκους του Διαμερίσματος. Αυτός μεριμνά για την επίλυση των καθημερινών 

προβλημάτων των κατοίκων μεταφέροντας την φωνή τους στην κεντρική Δημοτική 

Αρχή και, αμφίδρομα, υλοποιώντας την ενιαία δημοτική πολιτική στο χώρο του. Η 

ταυτοπροσωπία του άμεσου αντιπροσώπου του Δημοτικού Διαμερίσματος στο 

δημοτικό συμβούλιο με τον Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ο οποίος μάλιστα είναι 

αποδέκτης και αρμοδιοτήτων που του αναθέτει ο Δήμαρχος, ενισχύει την 

αποτελεσματικότητα του θεσμού και ενδυναμώνει τη θέση της τοπικής κοινωνίας του 

Δημοτικού Διαμερίσματος στο συνολικό δημοτικό γίγνεσθαι. Αποτρέπει τοπικές 

πολιτικές αντιπαλότητες που θα έβλαπταν την ενότητα των εκπροσώπων του 

Διαμερίσματος και θα αποδυνάμωναν την θέση του κατά την εκπροσώπηση των 

συμφερόντων των κατοίκων. Συνολικά μάλιστα θα έθεταν σε διαρκή αμφισβήτηση 

την αποτελεσματικότητα της δημοτικής Αρχής.

Αντίστοιχες λειτουργίες ασκεί το τριμελές τοπικό συμβούλιο και ο δημαρχιακός 

πάρεδρος με την μόνη διαφορά ότι δεν συμμετέχει στο δημοτικό συμβούλιο ως 

δημοτικός σύμβουλος.
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Η αρχή της εγγυημένης αντιπροσώπευσης εφαρμόζεται κυρίως με την εκλογή του 

δημοτικού συμβούλου στα Δημοτικά Διαμερίσματα με περισσότερους από 300 

κατοίκους. Επισημαίνεται πάντως ότι για την εκλογή του λαμβάνεται υπόψη ο 

αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός στην περιφέρεια 

του Δημοτικού Διαμερίσματος. ‘Έτσι εκλέγεται σύμβουλος από τον συνδυασμό που 

πλειοψήφησε στο Διαμέρισμα. Η αρχή της τοπικής πλειοψηφίας εφαρμόζεται και για 

την εκλογή του τοπικού συμβουλίου.

Στα Δημοτικά Διαμερίσματα με λιγότερους από 300 εκλέγεται τριμελές τοπικό 

συμβούλιο με επικεφαλής τον δημαρχιακό πάρεδρο. Στα Κοινοτικά Διαμερίσματα 

εκλέγεται μόνο πάρεδρος. Τα παραπάνω Δημοτικά Διαμερίσματα δεν 

εκπροσωπούνται ex lege με δημοτικό σύμβουλο. Ο πάρεδρος πάντως συμμετέχει 

υποχρεωτικά με δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου και έχει δικαίωμα ψήφου για όλα τα θέματα που αφορούν το 

Διαμέρισμα. Με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνεται το δικαίωμα εκπροσώπησης των 

περιοχών αυτών. Εξάλλου η επέκταση της εγγυημένης αντιπροσώπευσης και σε 

Διαμερίσματα με λιγότερους από 300 κατοίκους θα αποδυνάμωνε την θεσμική 

δυναμική της αντιπροσώπευσης γιατί θα οδηγούσε είτε σε πολυπληθή δημοτικά 

συμβούλια τα οποία δε θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά είτε στην 

υποαντιπροσώπευση πολυπληθέστερων Δημοτικών Διαμερισμάτων γεγονός που θα 

συνέβαλε στην παραβίαση βασικών αρχών του εκλογικού δικαίου.

γ. H ιψχ/ρμογή της irr/munH’iic αντιπροσώπευσης στην ι:ΐνλογή του 

δημοτικού συμβουλίου

Στους δήμους που ιδρύονται με το παρόν Σχέδιο Νόμου ο αριθμός των μελών 

του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται από το άθροισμα του αριθμού των μελών 

που θα είχε το συμβούλιο σύμφωνα με τον πληθυσμό του όπως ορίζει ο ΔΚΚ, και 

του αριθμού των Δημοτικών Διαμερισμάτων που αντιπροσωπεύονται 

υποχρεωτικά δηλαδή εκείνων που έχουν περισσότερους από 300 κατοίκους, 

εκτός της έδρας του δήμου. Με αυτόν τον τρόπο διευρύνεται αριθμητικά το 

αντιπροσωπευτικό σώμα έτσι ώστε υποχρεωτική αντιπροσώπευση να μην επιβαρύνει 

την αριθμητική αναλογία αντιπροσώπων και αντιπροσωπευομένων στο σύνολο του 

δήμου.
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Η κατανομή των εδρών εξακολουθεί να γίνεται όπως ορίζει έως σήμερα ο ΔΚΚ, 

δηλαδή τα 3/5 των εδρών καταλαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός, δηλαδή ο 

συνδυασμός του εκλεγέντος δημάρχου, και τα 2/5 κατανέμονται αναλογικά στους 

επιλαχόντες συνδυασμούς.

Από το σημείο αυτό και πέρα το σύστημα εκλογής διαφοροποιείται ως εξής:

Σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα με περισσότερους από 300 κατοίκους, 

ανεξαρτήτως από εκεί και πάνω του πληθυσμού του, αντιστοιχεί μία έδρα του 

δημοτικού συμβουλίου η οποία καταλαμβάνεται από τον συνδυασμό που 

πλειοψήφησε στο Δημοτικό Διαμέρισμα υπό την προϋπόθεση ότι ο συνδυασμός 

αυτός έχει λάβει τουλάχιστον δύο έδρες από την κατανομή των εδρών που έγινε 

σύμφωνα με το ισχύον σύστημα μεταξύ επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασμών. 

Απαιτούνται δύο τουλάχιστον έδρες διότι την πρώτη καταλαμβάνει, έτσι και αλλιώς, 

ο υποψήφιος δήμαρχος του συνδυασμού. Η έδρα καταλαμβάνεται από τον 

πλειοψηφήσαντα υποψήφιο του εν λόγω συνδυασμού στην λίστα των υποψηφίων 

τοπικών συμβούλων. Αυτός είναι και ο Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου.

Οι έδρες που καταλαμβάνονται με τον παραπάνω τρόπο συμπεριλαμβάνονται στις 

έδρες που κερδίζει κάθε συνδυασμός σύμφωνα με το σύστημα εκλογής του 

δημάρχου. ‘Έτσι όταν στο Δημοτικό Διαμέρισμα επικρατήσει ένας εκ των 

επιλαχόντων συνδυασμών τότε η έδρα που του αντιστοιχεί περιλαμβάνεται στον 

αριθμό εδρών που έχουν κατανεμηθεί στον συνδυασμό αυτό. Εάν μάλιστα αυτός δεν 

έχει λάβει καμία έδρα ή έχει λάβει μόνο μία τότε Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου 

και δημοτικός σύμβουλος εκλέγεται από τον αμέσως επόμενο σε αριθμό ψήφων, στο 

Διαμέρισμα, συνδυασμό. Στην περίπτωση που ο συνδυασμός στον οποίο ανήκει η 

έδρα ενός Δημοτικού Διαμερίσματος έχει συμπληρώσει τον αριθμό των εδρών που 

του αναλογούν τότε η έδρα καταλαμβάνεται από τον αμέσως επόμενη συνδυασμό 

κ.ο.κ.

Η εκλογή του αντιπροσώπου του δημοτικού διαμερίσματος και Προέδρου του 

τοπικού συμβουλίου γίνεται υποχρεωτικά από την λίστα των υποψηφίων τοπικών 

συμβούλων διότι αυτοί μόνον ψηφίζονται αποκλειστικά από τους εκλογείς του 

Δημοτικού Διαμερίσματος ενώ οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι ψηφίζονται στο 

σύνολο της περιφέρειας του δήμου. Η καθιέρωση ξεχωριστής λίστας υποψηφίων 

δημοτικών συμβούλων γι’ αυτήν την περίπτωση θα καθιστούσε το σύστημα 

πολύπλοκο και θα δυσχέραινε την εφαρμογή του στην πράξη. Στην ουσία πάντως οι 

υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι είναι ταυτοχρόνως και υποψήφιοι για την έδρα του
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δημοτικού συμβούλου και προέδρου του τοπικού συμβουλίου γεγονός που 

αναβαθμίζει το κύρος της συμμετοχής τους στην εκλογική διαδικασία και ταυτόχρονα 

διευρύνει τον κύκλο υποψηφίων από τους οποίους οι εκλογείς επιλέγουν εκείνον που 

θα τους αντιπροσωπεύσει στο δημοτικό συμβούλιο και θα διευθύνει το συλλογικό 

όργανο του διαμερίσματος. Υπό αυτήν την έννοια ενισχύεται η δημοκρατική 

συμμετοχή στη λειτουργία του δήμου και ταυτόχρονα αναβαθμίζεται η ποιότητά της.

Το σύστημα της εγγυημένης αντιπροσώπευσης, έτσι όπως οργανώνεται, 

πραγματώνει μια κρίσιμη επιλογή της μεταρρύθμισης: οι καταργούμενοι ΟΤΑ και 

συγκεκριμένα οι δημότες τους εξακολουθούν να απολαμβάνουν στο ακέραιο τα 

δικαιώματα πολιτικής συμμετοχής που είχαν κατακτήσει στο πλαίσιο του δήμου ή της 

κοινότητας από την οποία προέρχονται. Και όχι μόνο αυτό, τα δικαιώματα αυτά 

επαυξάνονται και ενδυναμώνονται γιατί δεν απευθύνονται πλέον σε αδύναμη τοπική 

εξουσία αλλά απευθύνονται σε ισχυρό διοικητικό κέντρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προτεινόμενο σύστημα εγγυημένης αντιπροσώπευσης 

συνάδει με τις εκλογικές αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 102, παρ. 2, εδ. β’ και 

ειδικότερα με την αρχή της καθολικής ψηφοφορίας. Το περιεχόμενο της αρχής 

εστιάζεται στη σύνθεση του εκλογικού σώματος και επιβάλλει την ένταξη στο 

εκλογικό σώμα όλων εκείνων των πολιτών που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

Αντίθετη προς την αρχή θα ήταν κάθε διάταξη νόμου που θα περιόριζε την άσκηση 

του εκλογικού δικαιώματος σε δημότες που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Αυτό 

δεν συμβαίνει με το ισχύον σύστημα ούτε με την προτεινόμενη τροποποίησή του.

‘Όλοι οι δημότες που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των 

καταργηθέντων ΟΤΑ που περιλαμβάνονται στον νέο δήμο ασκούν το εκλογικό τους 

δικαίωμα ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς για την εκλογή του δημάρχου και του 

δημοτικού συμβουλίου.

ό. Εκλογή του τοπικού συμβουλίου

Το τοπικό συμβούλιο είναι τριμελές στα Δημοτικά Διαμερίσματα έως 300 

κατοίκους, πενταμελές στα Δημοτικά Διαμερίσματα από 301 έως 2500 

κατοίκους και επταμελές στα Δημοτικά Διαμερίσματα από 2500 κατοίκους και 

άνω. Ο δημαρχιακός πάρεδρος ως πρόεδρος του τριμελούς τοπικού συμβουλίου 

εκλέγεται από τον πλειοψηφήσαντα στο Δημοτικό Διαμέρισμα συνδυασμό
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υποψηφίου δημάρχου και είναι ο πλειοψηφών σε προτιμήσεις υποψήφιος αυτού του 

συνδυασμού. Ο Πρόεδρος των πενταμελών ή επταμελών τοπικών συμβουλίων 

εκλέγεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω. Τα υπόλοιπα τέσσερα ή έξι μέλη 

καθώς και τα τρία μέλη του τριμελούς τοπικού συμβουλίου εκλέγονται αναλογικά 

σύμφωνα με τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που συγκεντρώνει κάθε 

συνδυασμός υποψηφίου δημάρχου στα εκλογικά τμήματα του Δημοτικού 

Διαμερίσματος. Η αναλογική εκπροσώπηση των συνδυασμών στο τοπικό συμβούλιο 

επιτρέπει σε όλες τις τάσεις της τοπικής του κοινωνίας να εκφρασθούν στο συλλογικό 

όργανο του Δημοτικού Διαμερίσματος. Η αναλογική εκπροσώπηση δεν κάμπτεται 

στην συγκεκριμένη περίπτωση από την εφαρμογή της αρχής της "διοικητικής 

σταθερότητας" η οποία στο πεδίο της εκλογής των κεντρικών οργάνων του δήμου 

οδηγεί στην εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος κατανομής των εδρών μεταξύ 

επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασμών. Το τοπικό συμβούλιο είναι όργανο 

κατεξοχήν συμμετοχικό και δεν εμπλέκεται ουσιαστικά στη διοικητική λειτουργία 

έτσι ώστε να μην έχει πεδίο εφαρμογής η αρχή της αυξημένης πλειοψηφίας στην 

κατανομή των εδρών του.

ε. Αρμοδιότητα των τοπικών συμβουλκον του προέδρου todc και 

τοιν τταρέδρον

Τα τοπικά συμβούλια αποτελούν σημαντικό μέρος της νέας πολιτικής και 

οργανωτικής δομής των δήμων νέου τύπου που ιδρύονται με το παρόν Σχέδιο 

Νόμου. Η θεσμοθέτησή τους και κυρίως η γόνιμη λειτουργία τους θα αποτελέσει το 

όχημα για την ομαλή ένταξη των επιμέρους τοπικών κοινωνιών στην ευρύτερη 

τοπική κοινωνία του δήμου. Ταυτόχρονα η αποκεντρωμένη διάρθρωση του δήμου 

επιτρέπει την εφαρμογή δύο από τις βασικές αρχές του προγράμματος, της 

δημοκρατικής αντιπροσώπευσης και της αποτελεσματικότητας καθώς και της 

ενδοδημοτικής αναπτυξιακής ισορροπίας.

Σχετικά με τον ρόλο των τοπικών συμβουλίων αναπτύχθηκε έντονος 

προβληματισμός μεταξύ των στελεχών της αυτοδιοίκησης. Πολλοί επισήμαναν ότι 

αυτά πρέπει να έχουν καίριες διοικητικές εξουσίες και δυνατότητα εκτέλεσης των 

αποφάσεών τους, δηλαδή προϋπολογισμό και ενδεχομένως διοικητικό μηχανισμό. 

Ορισμένοι υποστήριξαν ότι η ύπαρξη των τοπικών συμβουλίων θα αποδυναμώσει την
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Δημοτική Αρχή δυσχεραίνοντας την λήιμη των αποφάσεων ή εμποδίζοντας την 

εφαρμογή τους. Παράλληλα, εκφράσθηκαν ανησυχίες για το ενδεχόμενο να 

λειτουργήσουν τα τοπικά συμβούλια ως εστίες συντήρησης ή αναζωπύρωσης του 

τοπικισμού.

Ο προβληματισμός αυτός λαμβάνεται υπόψη για την οριστική διαμόρφωση της 

θεσμικής οντότητας των τοπικών συμβουλίων. Την τελική επιλογή καθορίζει η 

βούλησή μας να οργανώσουμε τους νέους δήμους σε στέρεες βάσεις αλλά 

ταυτόχρονα να επιτύχουμε την σύνθεση των διαφορετικών ρυθμών ανάπτυξης που 

έως τώρα είχε το κάθε χωριό ή το ημιαστικό κέντρο που τον συναποτελούν. Για αυτό 

επιλέγουμε την ισχυρή δημοτική αποκέντρωση, δηλαδή την παραχώρηση 

σημαντικών αρμοδιοτήτων στα τοπικά συμβούλια στους τομείς εκείνους που 

αποτελούν κλειδιά για την ενιαία λειτουργία του δήμου, όπως είναι ο 

προγραμματισμός και η ιεράρχηση των έργων τοπικής σημασίας. Αντίθετα οι 

αρμοδιότητες που επικεντρώνονται στην διοικητική λειτουργία, εκείνες που 

προϋποθέτουν ενιαίο κέντρο απόφασης δεν ανατίθενται από το Σχέδιο Νόμου στα 

τοπικά συμβούλια. Η ανάθεση ορισμένων ίσως αρμοδιοτήτων από αυτές 

επαφίεται στην κρίση του ίδιου του δημοτικού συμβουλίου.

Τα τοπικά συμβούλια προγραμματίζουν και ιεραρχούν τα έργα που είναι 

αναγκαίο να γίνουν στην περιοχή τους και τα οποία είναι αποκλειστικά 

τοπικής χρησιμότητας. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται κυρίως τα έργα συντήρησης 

των δικτύων.

- Επίσης παρακολουθούν την εκτέλεση των έργων που αναφέρονται στην 

περιοχή τους, ανεξαρτήτως εάν είναι τοπικής ή διατοπικής σημασίας και 

υποβάλλουν παρατηρήσεις για την εξέλιξή τους στο δημοτικό συμβούλιο ή 

στα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου. Ανάλογο δικαίωμα έχουν και για την 

παρακολούθηση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών ή δημοτικών 

νομικών προσώπων που εγκαθίστανται στην περιφέρεια του δημοτικού 

διαμερίσματος.

Ως προς τον προγραμματισμό και την ιεράρχηση των έργων τα τοπικά 

συμβούλια προτείνουν στην Δημοτική Αρχή ιεραρχημένα τα έργα που έχει 

ανάγκη το Δημοτικό Διαμέρισμα. Από τα έργα αυτά εντάσσονται στον 

τεχνικό πρόγραμμα του δήμου τόσα όσα αναλογούν στο διαμέρισμα. Η 

ιεράρχηση που πρότεινε το τοπικό συμβούλιο είναι πολιτικά δεσμευτική για 

το δημοτικό συμβούλιο.
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Οι παραπάνω αρμοδιότητες αποτελούν ασφαλιστικές δικλείδες για την εφαρμογή 

της αρχής της ενδοδημοτικής αναπτυξιακής ισορροπίας γιατί αποτρέπουν την 

ενδεχόμενη αυθαιρεσία των αντιπροσώπων της κωμόπολης ή της πόλης οι οποίοι 

ίσως αγνοήσουν τις κρίσιμες ανάγκες των χωριών. Η διαδικασία του 

προγραμματισμού και της ιεράρχησης είναι ανοικτή, προσιτή σε κάθε πολίτη, 

ιδιαίτερα όταν ακολουθεί τις κατευθύνσεις που δίδονται από την συνέλευση των 

κατοίκων. Υπό αυτήν την έννοια καμία δημοτική Αρχή, που θα ήθελε να 

συμπεριφερθεί με πρακτικές που αντιβαίνουν στις επιλογές του προγράμματος δεν θα 

μπορέσει πλέον να τις ακολουθήσει.

Το τοπικό συμβούλιο έχει επίσης ειδικές αρμοδιότητες που εδράζονται στην 

επιλογή να εξακολουθούν οι δημότες των χωριών διαμέσου των αντιπροσώπων 

τους να έχουν κυρίαρχο ρόλο στη διαχείριση και την αξιοποίηση περιουσιακών 

στοιχείων που ανήκαν στον καταργηθέντα ΟΤΑ Ιδιαίτερη σημασία έχουν εκείνα 

τα περιουσιακά στοιχεία που προσπόριζαν ήδη προσόδους στο χωριό ή στην 

αξιοποίησή τους είχαν προνομιακή θέση οι κάτοικοι και δημότες τους. Τα 

κληροδοτήματα, οι χορτολιβαδικές εκτάσεις και οι δασικές εκτάσεις καθώς και 

Επιχειρήσεις που έχουν ιδρύσει οι ΟΤΑ αυτοί εξακολουθούν τα υπάρχουν προς 

όφελος των κατοίκων του Δημοτικού Διαμερίσματος που υποκατέστησε τον 

καταργηθέντα ΟΤΑ Τούτο διασφαλίζεται με δύο τρόπους. Πρώτον με την ρητή 

επιταγή του νομοθέτη που ορίζει ότι οι πρόσοδοι από την αξιοποίηση αυτών των 

περιουσιακών στοιχείων επενδύονται για έργα προς όφελος των κατοίκων του 

Δημοτικού Διαμερίσματος και δεύτερον από τον νευραλγικό ρόλο των οικείων 

τοπικών συμβουλίων ή του παρέδρου στην λήψη των αποφάσεων ή στην ανάδειξη 

διοικητικών συμβουλίων όταν πρόκειται για Ιδρύματα ή Επιχειρήσεις. Στην 

περίπτωση στην έκδοση αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου με τις οποίες 

ασκείται η διοίκηση της εν λόγω περιουσίας απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη 

γνώμη του τοπικού συμβουλίου. ‘Έτσι ουσιαστικά το τοπικό συμβούλιο είναι το 

όργανο που έχει κυρίαρχο ρόλο στη λήψη αυτών των αποφάσεων. Εν τω μεταξύ η 

Διοίκηση των Ιδρυμάτων ή των Επιχειρήσεων διορίζεται ασφαλώς από το δημοτικό 

συμβούλιο αλλά την πλειοψηφία της την αποτελούν μέλη υποδεικνυόμενα από το 

οικείο τοπικό συμβούλιο ή τον πάρεδρο.

Βαρύνουσα σημασία έχει η ρύθμιση για τα ειδικά καθήκοντα του προέδρου του 

τοπικού συμβουλίου, του παρέδρου ή των μελών του τοπικού συμβουλίου στην 

διοίκηση κληροδοτήματος που ανήκε σε καταργηθέντα ΟΤΑ Προβλέπεται ότι όπου
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συμμετείχε στην διοίκηση του κληροδοτήματος ο πρόεδρος καταργηθείσας 

κοινότητας ή ο δήμαρχος καταργηθέντος δήμου συμμετείχε πλέον ο πρόεδρος του 

τοπικού συμβουλίου ενώ όπου συμμετείχαν κοινοτικοί ή δημοτικοί σύμβουλοι 

συμμετέχουν πλέον τοπικοί σύμβουλοι. Όπου το κληροδότημα συνίσταται σε 

κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης τις πράξεις διαχείρισης εκδίδει η δημαρχιακή 

επιτροπή αλλά, μετά από σύμφωνη γνώμη του τοπικού συμβουλίου. Με αυτόν τον 

τρόπο διασφαλίζεται πλήρως η βούληση του κληροδότη για τον σκοπό και την 

αποστολή του κληροδοτήματος εφόσον η συμμετοχή των αντιπροσώπων του χωριού 

προβλέπεται ως εγγύηση για την επίτευξη του σκοπού. Εξάλλου, η ρύθμιση αυτή 

βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το Σύνταγμα (άρθρο 109) αλλά συνάδει απόλυτα 

και με την βασική επιλογή του προγράμματος για τη διατήρηση στα χωριά όλων 

εκείνων των πόρων που είναι συνδεδεμένα με την παράδοση και τους 

συναισθηματικούς δεσμούς των κατοίκων και των αποδήμων δημοτών τους.

Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου και ο πάρεδρος ασκούν επίσης αρμοδιότητες 

που τους αναθέτει ο δήμαρχος. Αυτές μπορεί να εκτείνονται σε ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων, από την εξουσιοδότηση υπογραφής έως και την άσκηση 

αποφασιστικών αρμοδιοτήτων. Τα δύο αυτά όργανα ενσαρκώνουν την παραδοσιακή 

μορφή του ειδικού παρέδρου ή του προέδρου της κοινότητας που ο μεν πρώτος οις 

αντιπρόσωπος του δημάρχου, του Β.Δ. της 27η- Δεκεμβρίου 1833, ο δε δεύτερος ως 

αιρετός λειτουργός του χωριού ενσαρκώνουν την πλησιέστερη και πλέον προσιτή 

στον κάτοικο Αρχή. Αυτή η παραδοσιακή μορφή αιρετού τοπικού άρχοντα είναι 

αναγκαία να υπάρξει και να διατηρηθεί προκειμένου να στηρίζεται σ’ αυτήν η 

σύγχρονη μορφή του δημοτικού άρχοντα που θα κληθεί να διοικήσει τους νέους 

δήμους. Με άλλα λόγια η σύγχρονη ισχυρή και αποτελεσματική αυτοδιοίκηση που θα 

ενσαρκωθεί με τους δήμους νέου τύπου θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε νέο πρότυπο 

δημοτικού άρχοντα. Ο πρωτίστως πολιτικός και τεχνοκράτης δήμαρχος έχει ανάγκη 

να υποβοηθείται από παραδοσιακού τύπου δραστήριους και αφοσιωμένους στο χωριό 

τοπικούς άρχοντες.

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι όσα προαναφέρονται για τους παρέδρους ισχύουν 

επίσης και για τους παρέδρους των κοινοτήτων που ιδρύονται με το παρόν Σχέδιο 

Νόμου.
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στ. λιοικητικη Εξυπηρέτηση των κατοίκων

Η επιμονή της πολιτείας στην λήψη μέτρων που θα εξυπηρετήσουν τους 

πολίτες είναι πλέον προδήλως αυτονόητη εφόσον αυτός είναι ο κρίσιμος στόχος 

του Προγράμματος "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" και της μεταρρύθμισης που 

εισηγούμαστε με το παρόν Σχέδιο Νόμου. Μόνο όσοι αγνοούν τα μέτρα πολιτικής 

του προγράμματος ή επιμένουν να εμποδίζουν την πληροφόρηση των κατοίκων των 

χωριών ισχυρίζονται ότι μεταξύ των αποτελεσμάτων της μεταρρύθμισης είναι η 

ταλαιπωρία και η μη εξυπηρέτηση του πολίτη ο οποίος πλέον θα αναγκασθεί να 

διανύσει αρκετά χιλιόμετρα για να προσέρχεται στο Δημαρχείο και στις λοιπές 

δημοτικές υπηρεσίες.

Μία συντονισμένη προσπάθεια ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού της 

πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης που εστιάζεται στην συγκρότηση ισχυρών 

διοικητικών κέντρων ικανών να παράσχουν περισσότερες και καλύτερες ποιότητας 

υπηρεσίες στους κατοίκους της υπαίθρου δεν μπορεί ασφαλώς να παραλείψει να 

οργανώσει τις σχέσεις των κατοίκων με τις δημοτικές υπηρεσίες.

Πράγματι, ο κάτοικος δεν αρκεί να έχει περισσότερες υπηρεσίες στη διάθεσή του 

αλλά πρέπει να έχει ευχέρεια για πρόσβαση σ’ αυτές. Επίσης λαμβάνουμε υπόψη ότι 

οι υπηρεσίες που παρέχει ο κοινοτικός γραμματέας ανεξάρτητα από την ροή τους, δεν 

αναφέρονται στις κλασικές κοινοτικές υποθέσεις αλλά επεκτείνονται στα καθήκοντα 

του ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. και άλλες δευτερεύουσας σημασίας. Ο τρόπος παροχής 

αυτών των υπηρεσιών πολλές φορές ήταν συνυφασμένος με τις επαγγελματικές 

δραστηριότητες των κατοίκων, δεν υπήρχε ωράριο. Αυτές οι συνθήκες δεν μπορεί 

βέβαια να καθορίσουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του νέου δήμου αλλά 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να επιχειρείται η ανταπόκριση της νέας δημοτικής 

δομής.

Στόχος μας είναι να αποφεύγεται η μετακίνηση και κυρίως η ταλαιπωρία του 

πολίτη κατά την εξυπηρέτησή του στις δημοτικές υπηρεσίες , ιδίως μάλιστα για 

εκείνες τις συναλλαγές που προηγουμένως διεκπεραίωνε ο γραμματέας της 

κοινότητας. Γι’ αυτό προβλέπονται δύο σημαντικές ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος από την δημοτική Αρχή:

- Στην αρχή κάθε έτους ο δήμαρχος καθορίζει το ωράριο παρουσίας ενός ή 

περισσοτέρων υπαλλήλων στην έδρα του τοπικού συμβουλίου. Ο υπάλληλος
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αυτός, ανάλογα με τις ιδιαίτερες υπηρεσιακές ανάγκες κάθε Δημοτικού 

Διαμερίσματος, θα ενημερώνει τους κατοίκους και θα συγκεντρώνει αιτήσεις 

για την χορήγηση βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών.

- Κατά την έναρξη της δημοτικής περιόδου το δημοτικό συμβούλιο καθορίζει 

τους τρόπους με τους οποίους θα εξυπηρετούνται οι κάτοικοι των χωριών 

εκτός της έδρας του δήμου έτσι ώστε να μην αναγκάζονται να μετακινούνται 

προς το Δημαρχείο. Το συμβούλιο μπορεί να επιλέξει μεθόδους που 

προσιδιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δήμου και στην δυνατότητά 

του να αξιοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. ‘Έτσι σε άλλους δήμους μπορεί 

να εφαρμοσθεί η συγκέντρωση αιτήσεων και διανομή εγγράφων με υπάλληλο 

του δήμου, σε άλλες η λήψη τηλεφωνικών αιτήσεων και η διανομή εγγράφων 

με φαξ.

Με το παρόν Σχέδιο Νόμου οργανώνεται ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την 

πάταξη της γραφειοκρατίας και την εξυπηρέτηση του πολίτη, η υποβολή 

τηλεφωνικών αιτήσεων για την έκδοση ορισμένων από τα πλέον ζητούμενα 

πιστοποιητικά, η αναζήτηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από την ίδια την 

υπηρεσία αντί να περιφέρεται ο πολίτης από γραφείο σε γραφείο και τέλος η 

αποστολή των αιτουμένων βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών από την υπηρεσία στον 

πολίτη.

Η συμπερίληψη της σχετικής ρύθμισης στο παρόν Σχέδιο Νόμου δεν είναι τυχαία. 

Δύο από τα οριζόμενα, καταρχήν, πιστοποιητικά εκδίδονται από τους ΟΤΑ, δηλαδή 

οι ληξιαρχικές πράξεις και το πιστοποιητικό γεννήσεως. Ο αρχικός κύκλος των πέντε 

ειδών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων μπορεί να διευρυνθεί με Αποφάσεις των 

υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωση, Οικονομικών και 

του αρμοδίου ανά περίπτωση Υπουργού. Έτσι μπορεί άμεσα να επεκταθεί σε 

καίριους τομείς όπως οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από τον υπάλληλο του ΟΤΑ ως 

ανταποκριτή του ΟΓΑ κ.ο.κ. Συνεπώς οι Αρχές των νέων ΟΤΑ από την έναρξη της 

λειτουργίας τους αλλά και πριν εφόσον το σχετικό άρθρο εφαρμόζεται για όλη την 

Διοίκηση από την ισχύ του νόμου έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τα μέτρα 

εξυπηρέτησης του πολίτη αποτρέποντας την ταλαιπωρία του ενώπιον των 

Υπηρεσιών. Έτσι καταρρίπτεται εμπράκτως η ψευδεπίγραφη μορφή των αντιπάλων 

της μεταρρύθμισης και απαντάται η ανασφάλεια των κατοίκων των χωριών για την 

ενδεχόμενη ταλαιπωρία τους από τις μετακινήσεις στην έδρα του δήμου. Είναι 

προφανές ότι με αφετηρία αυτό το σύστημα κανόνων η κάθε Δημοτική Αρχή μπορεί
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να αναλάβει την πρωτοβουλία για να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής προσαρμόζοντάς 

το επίσης και στις ιδιαιτερότητες του ΟΤΑ

Η απασχόληση ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων του δήμου μπορεί βέβαια να 

είναι πλήρης σε Δημοτικά Διαμερίσματα που έχουν περισσότερους από 100 

κατοίκους. Εκεί δίνεται η δυνατότητα να υπάρξουν αποκεντρωμένες δημοτικές 

υπηρεσίες οι οποίες ενδεχομένως να εξυπηρετούν και κατοίκους γειτονικών 

δημοτικών Διαμερισμάτων εφόσον απέχουν αρκετά από το Δημαρχείο.

Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

δήμου μπορεί να προβλέπεται η σύσταση αυτοτελών υπηρεσιών, υπό την μορφή 

Γραφείων, προκειμένου να εξυπηρετείται καλύτερα η διοίκηση ορισμένων 

υποθέσεων που ενδιαφέρουν ορισμένη κατηγορία κατοίκων ή αντιμετωπίζουν 

προβλήματα μίας περιοχής. Έτσι μπορεί να ιδρυθεί το Γραφείο γεωργικής ή 

κτηνοτροφικής ανάπτυξης, το Γραφείο τουριστικής ανάπτυξης, Γραφείο προστασίας 

παραδοσιακού οικισμού, Γραφείο υποστήριξης επιχειρήσεων κ.ο.κ. Τα εν λόγω 

αυτοτελή Γραφεία μπορούν να χωροθετούνται σε διαφορετικά από την έδρα 

Δημοτικά Διαμερίσματα με γνώμονα την χωροταξική αποκέντρωση των δημοτικών 

υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. ‘Έτσι το Γραφείο 

Γεωργικής Ανάπτυξης μπορεί να χωροθετηθεί σε εκείνο το Δημοτικό Διαμέρισμα 

που κατοικούν περισσότεροι αγρότες ή το Γραφείο τουριστικής ανάπτυξης σε 

Δημοτικό Διαμέρισμα με τουριστικό ενδιαφέρον.

Από την παρουσίαση των ειδικότερων μέτρων για την διοικητική εξυπηρέτηση 

του πολίτη προκύπτει σαφώς η σημασία της έδρας του δήμου. Οι δημοτικές 

υπηρεσίες χωροθετημένες αποκεντρωτικά, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η 

αποτελεσματική λειτουργία και η οικονομική διοίκηση δεν μεταβάλλουν την έδρα σε 

προνομιούχο Δημοτικό Διαμέρισμα. ‘Έτσι η σημασία της εστιάζεται μόνο στην 

χωροθέτηση του Δημαρχείου.

Πράγματι, όταν το κάθε χωριό έχει την ευχέρεια να "φιλοξενήσει" κάποια από τις 

δημοτικές υπηρεσίες που προσιδιάζει στα ενδιαφέροντα των κατοίκων οι οποίοι για 

μία άλλη υπηρεσία θα εξυπηρετούνται σε άλλο χωριό και στην έδρα του Δημαρχείου 

θα προσφεύγουν στις κεντρικές υπηρεσίες τότε η έδρα δεν αποτελεί προνομιούχο 

τόπο αλλά απλώς συγκεντρώνει ενδεχομένως τον κοινό τόπο περισσοτέρων 

εξυπηρετήσεων εξαιτίας της κεντρικότητας ή της υφιστάμενης, πριν από τον 

καθορισμό της, υποδομής.
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Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι και με τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος 

της διοικητικής εξυπηρέτησης των κατοίκων αλλά και με την λήψη των υπολοίπων 

θεσμικών και πολιτικών μέτρων που εμπεδώνουν την αρχή της ενδοδημοτικής 

αναπτυξιακής ισορροπίας δίνεται η ευχέρεια σε κάθε χωριό, άρα και στην επιμέρους 

τοπική του κοινωνία, να καταλάβει την θέση που του αξίζει μέσα στο νέο ΟΤΑ και να 

επιτύχει την αναγνώριση της συνεισφοράς του στην κοινή προσπάθεια για την τοπική 

ανάπτυξη αλλά ταυτόχρονα και την καταξίωση της ιδιαιτερότητάς του. Για 

παράδειγμα όταν ένα χωριό υπερτερεί στην γεωγραφική παραγωγή έναντι των 

υπολοίπων είναι βέβαιο ότι θα "φιλοξενήσει" στον χώρο του το Γραφείο γεωργικής 

Ανάπτυξης του δήμου και ενδεχομένως αυτό να υποδεχθεί το Υποκατάστημα της 

Αγροτικής Τράπεζας ενώ η έδρα του δήμου, όπου ενδεχομένως αναπτύσσεται 

πλουσιότερη εμπορική δραστηριότητα, εξακολουθεί να διατηρεί ή να προσελκύει 

υπηρεσίες υποστήριξης αυτής της δραστηριότητας.

ξ. \ΐ(Λτήί)ίΐσν; των διευκολύνσεων για todc κατοίκου;: των in κριόν

y to ρ ιών

Η υπαγωγή των συνοικισμών ή και των κωμοπόλεων σε δήμους με πληθυσμό 

πάνω από 2000 κατοίκους ή σε ορισμένες περιπτώσεις και πάνω από 5000 

κατοίκους δημιουργούσε ανασφάλεια στους κατοίκους σχετικά με διευκολύνσεις 

ή "προνόμια" ασφαλιστικής, φορολογικής ή εν γένει οικονομικής φύσεως τα 

οποία είχαν θεσμοθετηθεί για κατοίκους συνοικισμών ή κωμοπόλεων με 

λιγότερους από 2000 ή, σε άλλες περιπτώσεις, 5000 κατοίκους ή για κατοίκους 

ορισμένων περιοχών όπως π.χ. οι απασχολούμενοι στην εξόρυξη της Ναξίας 

Σμύριδας. Παρότι οι σχετικές διατάξεις που κατοχύρωναν τις συγκεκριμένες 

διευκολύνσεις αναφέρονται σε συνοικισμούς και κωμοπόλεις και όχι σε διοικητικές 

μονάδες, όπως οι δήμοι και οι κοινότητες εν τούτοις προβλέπεται ρητά η εφαρμογή 

των, τους ανεξαρτήτως του πληθυσμού του ΟΤΑ στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο 

συνοικισμός ή η κωμόπολη.

Ανάλογη ρύθμιση γίνεται και για την εφαρμογή των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας που αναφέρονται στον προσδιορισμό των μειονεκτικών και ορεινών 

περιοχών έτσι ώστε κανείς από τους αγρότες και κτηνοτρόφους που δικαιούνται 

επιδοτήσεων ή ένταξης σε κοινοτικά προγράμματα να μη θιγεί από την υπαγωγή της
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κοινότητάς του σε νέο Οργανισμό που ενδεχομένως στο σύνολό του να μην πληροί 

αυτές τις προϋποθέσεις.

Στο επίκεντρο αυτής της επιλογής είναι η προσπάθεια να εμπεδωθεί η αρχή της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και της αναλογικότητας που επιβάλλει στην Πολιτεία να 

διαφοροποιεί ορισμένα μέτρα πολιτικής για να προστατεύσει κατοίκους που 

διαβιώνουν σε δημογραφικά και γι’ αυτό διοικητικά, οικονομικά και αναπτυξιακά, 

αδύναμες περιοχές.

Π. Ο καθορισμός ιστορικήν κόρο.- αν. εξαιρετικά περιπτώσεις κ(π n 

σημασία της.

Η εφαρμογή των κριτηρίων του Προγράμματος "ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" για τον καθορισμό της έδρας του νέου ΟΤΑ, δηλαδή η 

αξιολόγηση της κεντρικότητας, της υποδομής και του πληθυσμού, προσκρούει 

σε ορισμένες εξαιρετικές αλλά σημαντικότατες περιπτώσεις στην απόλυτη 

ταύτιση μίας περιοχής ή ενός υφιστάμενου οικισμού ή της περιφέρειας ενός εκ 

των συνενωθέντων ΟΤΑ με γεγονότα ή περιόδους που σηματοδοτούν σταθμούς 

στην ιστορία του ελληνισμού από την αρχαιότητα έως τις πιο πρόσφατες 

ηρωικές εποποιίες του λαού μας.

Σχεδόν πάντοτε σ’ αυτές τις περιπτώσεις η ιστορική μνήμη αποτυπώνεται στο 

όνομα του νέου ΟΤΑ Εν τούτοις αυτό δεν αρκεί. Απαιτείται η συμβολική και 

ουσιαστική σύνδεση της νέας διοικητικής οντότητας με τον ιστορικό τόπο. Σύνδεση 

που δεν είναι δυνατόν να συντελεσθεί με τον καθορισμό της έδρας, του τόπου δηλαδή 

που εγκαθίσταται το Δημαρχείο και οι διοικητικές υπηρεσίες του νέου ΟΤΑ, εφόσον 

ή δεν συγκλίνουν υπέρ του ιστορικού οικισμού τα κριτήρια καθορισμού της έδρας, 

ειδικά όταν στον νέο ΟΤΑ άλλα κέντρα οικονομικής δραστηριότητας και διοικητικού 

ενδιαφέροντος.

Σ’ αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που 

εισηγείται ο υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά 

από πρόταση του δημοτικού συμβουλίου γνώμη του συμβουλίου τοπωνυμιών 

"ιστορική έδρα του δήμου".

Προϋπόθεση για να ορισθεί ένας οικισμός ιστορικής σημασίας ως "ιστορική 

έδρα" είναι η σύνδεση του συγκεκριμένου τόπου με ιδιαίτερα σημαντικά
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γεγονότα της ελληνικής ή παγκόσμιας ιστορίας, να συμβολίζει λαμπρές 

περιόδους της ελληνικής ιστορίας από τους αρχαίους έως τους πιο πρόσφατους 

χρόνους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένους από τους ιστορικούς τόπους που 

πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις:

ΤροιΏνα του Δήμου Τροιζίνας Πειραιώς, Μαυρομάτα Ιθώμηε του Δήμου Ιθώμης 

Μεσσηνίας, Μυστράε του Δήμου Μυστρά Λακωνίας, Σύβοτα του Δήμου Συβότων 

Θεσπρωτίας, Λεύκτρα και Πλαταιές του Δήμου Πλαταιών Βοιωτίας, Μαρώνεια του 

Δήμου Μαρωνείας Ροδόπης, Βίνιανη του Δήμου Βίνιανης Ευρυτανίας, Δομνίστα του 

Δήμου Δομνίστας Ευρυτανίας, Μπιζάνι του Δήμου Μπιζανίου Ιωαννίνων, Θέρισος 

του Δήμου Θερίσου Χανίων, Μάλεμε του Δήμου Πλατανιά Χανίων, ‘Άντισσα του 

Δήμου Ερεσού Λέσβου, Δίον του Δήμου Δίου Πιερίας.

Στην "ιστορική έδρα" μπορούν να τελούνται οι επίσημες εορτές και τελετές του 

δήμου, όπως οι υποδοχές επισήμων επισκεπτών κ.ο.κ. καθώς επίσης και να 

συνεδριάζει, όποτε κρίνεται πρόσφορο, το δημοτικό συμβούλιο. Ειδικά περιπτώσεις 

των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση 

γι αυτό αλλά η συνεδρίαση θεωρείται ότι γίνεται στην νόμιμη έδρα του δήμου.

0. Χρηματοδοτικά ιιέσα υποστήριςικ τηΰ μεταρρύθμιση;:

Η οργάνωση των νέων δήμων σε βιώσιμη και λειτουργική βάση βασίσθηκε στην 

αξιολόγηση χωρικών ενοτήτων που είναι ικανές να παράγουν πόρους και ανθρώπινο 

δυναμικό για να τους αξιοποιήσει. Θα αρκούσε ενδεχομένως η θεσμική συγκρότηση 

της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης σε βιώσιμη βάση και στην συνέχεια οι ίδιοι 

οι τοπικοί άρχοντες όφειλαν να αναζητήσουν, σίγουρα με καλύτερες προοπτικές, 

οικονομικούς πόρους.

Αυτή η αντίληψη δεν ανταποκρίνεται στις επιλογές της μεταρρύθμισης. Αντίθετα 

μάλιστα υπονομεύει τις κρισιμότερες αρχές και τους πρωταρχικούς της στόχους.

Η Πολιτεία αναλαμβάνει την απόλυτη ευθύνη της ανασυγκρότησης, χωροθετεί την 

τοπική αυτοδιοίκηση σε στέρεα και βιώσιμη βάση αλλά μεριμνά, όπως οφείλει 

άλλωστε εκ του Συντάγματος, στην εκπλήρωση της αποστολής της. Για τον σκοπό 

αυτόν χρηματοδοτείται συγκεκριμένο Πρόγραμμα υποστήριξης των νέων δήμων του 

οποίου η διάρκεια είναι καταρχήν πενταετής αλλά σχεδιάζεται η επέκτασή του για 

άλλα δύο χρόνια. Το πρόγραμμα ενίσχυσης με λειτουργικά μέσα και βασικές
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υποδομές δεν είναι ένα αφηρημένο συνοθίλευμα διακηρύξεων και ευσεβών πόθων, 

ούτε βέβαια η πεπατημένη μικρών και ασήμαντων έργων που βαπτίζονται 

αναπτυξιακά. ‘Έχει κριτήρια, περιεχόμενο και χρονοδιάγραμμα. Είναι συγκεκριμένο 

συμβόλαιο ανάπτυξης και αναγέννησης της άλλοτε ξεχασμένης Ελλάδας που 

απευθύνεται στους κατοίκους των χωριών και των κωμοπόλεων που αναζητούν 

ελπίδα καλύτερης ζωής μέσα από το ζωντάνεμα των χωριών. Δεν είναι προσκλητήριο 

για μοίρασμα κονδυλίων και έργων σε προεστούς και εργολάβους, σε όλους εκείνους 

που έως τώρα νέμονταν τις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις προς τα άδεια χωριά και 

τα κενά περιεχομένου πολυτεμαχισμένα κοινοτικά έργα.

Η ανασυγκροτημένη πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση έχει ειδικούς και 

συγκεκριμένους πόρους για την δημιουργία βασικών υποδομών, την οργάνωση των 

υπηρεσιών και την κατάρτιση του προσωπικού, την κάλυψη των πρώτων βασικών 

λειτουργικών αναγκών και ιδίως τον εκσυγχρονισμό των λειτουργικών μέσων.

Οι πηγές χρηματοδότησης και τα υποπρογράμματα του Ειδικού Προγράμματος 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ήδη περιγράφει.

Ως γενικές παρατηρήσεις πάντως επισημαίνονται τα ακόλουθα:

‘Έχει ιδιαίτερη σημασία η συμπερίληψη στις πηγές, των πόρων από ειδικούς 

λογαριασμούς και των πόρων του κρατικού προϋπολογισμού που χειρίζονται τα 

Υπουργεία, αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες και Δημόσιοι Οργανισμοί, με τους 

οποίους επιχορηγούσαν δήμους και κοινότητες κατά κανόνα με αδιαφανή κριτήρια 

και κυρίως μέσα από την ανάπτυξη των πελατειακών σχέσεων. ‘Όλοι αυτοί οι πόροι 

θα εξακολουθούν βέβαια να κατευθύνονται στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση 

αλλά θα εντάσσονται στο ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του οποίου την 

ευθύνη θα έχει διυπουργική Επιτροπή, και θα χρηματοδοτούνται συγκεκριμένα 

προγράμματα και έργα των δήμων, που εντάσσονται σε μέτρα πολιτικής στους τομείς 

των αντίστοιχων Υπουργείων, όπως π.χ. η παιδεία, η πρόνοια κ.ο.κ. Η 

χρηματοδότηση θα γίνεται με συγκεκριμένα διαφανή κριτήρια των οποίων η τήρηση 

θα εξασφαλίζεται από ένα σύστημα εγγυημένης αξιολόγησης τόσο από την 

Περιφέρεια όσο και από την διυπουργική Επιτροπή του Ε.Π.Τ.Α.

Ειδικότερα, με το Ε.Π.Τ.Α. επιδιώκονται τα ακόλουθα:

1υ Να καλυφθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης δημοτικής περιόδου (1999 -  

2002) οι λειτουργικές δαπάνες που απαιτούνται, ώστε κάθε νέος ΟΤΑ να 

συγκροτήσει μία ελάχιστη αναγκαία υπηρεσία. Π.χ. ένας μεσαίου μεγέθους νέος 

δήμος θα χρηματοδοτηθεί για να συγκροτήσει μία υπηρεσία για τις βασικές
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διοικητικές, προγραμματικές, τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές δημοτικές 

λειτουργίες, ενώ μικρότεροι ΟΤΑ θα χρηματοδοτηθούν για να συγκροτήσουν 

ανάλογες υπηρεσίες με "συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας".

2° Να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και να 

εφαρμοστούν προγράμματα συλλογικής υποστήριξης των νέων ΟΤΑ, ώστε να 

εξασφαλιστεί η οργάνωση και μηχανοργάνωσή τους και η κατάρτιση του 

προσωπικού τους, όπως είναι τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο "Ε.Π. 

εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης -  ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ".

3° Να συμπληρωθούν ή να κατασκευαστούν βασικά έργα τεχνικής υποδομής που 

είναι επιλέξιμα για συγχρη ματοδότη ση από Κοινοτικούς πόρους (οδοποιία, ύδρευση 

και αποχέτευση, έργα βελτίωσης βοσκοτόπων, αναπλάσεις, έργα προστασίας 

περιβάλλοντος, πολυθέσια σχολεία κ.λ,π.), όπως είναι τα έργα που περιλαμβάνονται 

σε Λειτουργικά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες του 2ου Κ.Π.Σ. ή χρηματοδοτούνται 

από το Π.Δ.Ε.

4° Να συμπληρωθούν ή να κατασκευαστούν τα νέα δημοτικά καταστήματα κέντρα 

παροχής κοινωνικών ή πολιτιστικών υπηρεσιών και αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς 

και να αγοραστεί ο αναγκαίος μηχανολοχικός εξοπλισμός και οχήματα (γκρεϊντερ ή 

πολύσκοπα μηχανήματα δημόσια μεταφορικά μέσα κ.λ.π.).

5° Να πραγματοποιηθούν ανάλογες με τις παραπάνω (2, 3 και 4) επενδύσεις των ΟΤΑ 

της Αττικής (πλην των συνενούμενων) και του πολεοδομικού συγκροτήματος της 

Θεσσαλονίκης, για να εξασφαλιστεί ο συντονισμός της χρηματοδότησης των τοπικών 

δημοσίων επενδύσεων από τους ειδικούς λογαριασμούς των Υπουργείων και το 

Π.Δ.Ε.

Είναι αυτονόητο ότι εκτός της χρηματοδότησης από το Ε.Π.Τ.Α., παράλληλα, όλοι 

οι ΟΤΑ θα χρηματοδοτούνται κάθε χρόνο από τους Κ.Α.Π. και την Σ.Α.Τ.Α, αλλά με 

τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπει το παρόν νομοσχέδιο (ώστε να 

χρησιμοποιούνται και άλλα, πλην του πληθυσμιακού, κριτήρια κατανομής).

Στο εξής κανένας Υπουργός δεν θα έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει δήμο ή 

κοινότητα καθώς επίσης και κανένας Βουλευτής δεν θα βρεθεί στη δυσχερή θέση να 

πρέπει να επιλέξει μεταξύ των ΟΤΑ της εκλογικής του περιφέρειας εκείνους για τους 

οποίους θα μεσολαβήσει. Η σημασία αυτής της απόφασης είναι τεράστια διότι 

εξυψώνει το κύρος τόσο των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και των 

βουλευτών.
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ι. Αία, φάνε η /  και νοιιιιιότητα στη όκ/γείρισιι των οικονομικών πόρον

Στόχος της μεταρρύθμισης δεν είναι μόνο η συγκρότηση αποτελεσματικής 

τοπικής αυτοδιοίκησης. ‘Άλλωστε η τοπική αυτοδιοίκηση ως μορφή διοίκησης 

για να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι:

- λιτή 

οικονομική και

- πρωτίστως να είναι ηθική.

Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία γιατί εμπεδώνουν τόσο 

στους αιρετούς και τα υπηρεσιακά στελέχη των ΟΤΑ όσο και στους πολίτες που 

έχουν την ευχέρεια της εξ αντικειμένου ευχερέστερης πρόσβασης στα διοικητικά 

γεγονότα, τον "παιδαγωγικό" χαρακτήρα του θεσμού.

Σήμερα, είναι κοινά αποδεκτό ότι η άσκηση της τοπικής εξουσίας δεν γίνεται σε 

συνθήκες διαφάνειας και δημιουργείται η εντύπωση ότι επικρατεί μία αποστροφή 

προς την νομιμότητα. Η πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς αυτή. Οι τοπικοί άρχοντες 

ασκούν την εξουσία που τους εμπιστεύεται η τοπική κοινωνία με αίσθημα ευθύνης 

και τήρησης της νομιμότητας. Εκείνο που δημιουργεί αυτές τις εντυπώσεις είναι η 

ανεπάρκεια των ελέγχων.

Πράγματι, οι μηχανισμοί ελέγχου της νομιμότητας, ιδιαίτερα στη διαχείριση των 

πόρων δεν είναι επαρκείς. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να προκαλούνται αλγεινές 

εντυπώσεις που δημιουργούν ανασφάλεια στους πολίτες και τραυματίζουν την 

εμπιστοσύνη στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αυτήν την κατάσταση το παρόν Σχέδιο Νόμου επιχειρεί να μεταβάλει 

αποκαθιστώντας την διαφάνεια και την αξιοπιστία της τοπικής εξουσίας. Γι’ αυτό 

ενισχύεται ο συνταγματικά προβλεπόμενος έλεγχος των λογαριασμών των ΟΤΑ και 

των δημοτικών νομικών προσώπων που διεξάγει το Ελεγκτικό Συνέδριο, γίνεται 

δειγματοληπτικός έτσι ώστε να είναι εφικτός με τις υφιστάμενες λειτουργικές 

δυνατότητες του συνεδρίου αναλαμβάνονται και μέτρα για την αναβάθμιση αυτών 

των δυνατοτήτων.

Επίσης επεκτείνεται η δικαιοδοσία του Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και 

στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση.
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ία. Σύνοιι/η των βασικών ρυθμίσεων

Οι παραπάνω βασικές ρυθμίσεις συνθέτουν τον σκληρό πυρήνα των 
πολιτικών επιλογών που αποτελούν κρίσιμα χαρακτηριστικά αυτής της 
μεταρρύθμισης. Μπορούν μάλιστα να συνοψισθούν σε τέσσερις κεντρικούς
άξονες:

α) Συγκρότηση δήμων νέου τύπου στο πρότυπο των ανοικτών πόλεων 

β) Αναγνώριση και αναβάθμιση της πολιτικής, διοικητικής, ιστορικής και 

πολιτιστικής ταυτότητας των χωριών που συναποτελούν τον δήμο- ανοικτή πόλη 

γ) Δημοτική Διοίκηση ενιαία και συμμετοχική, αποτελεσματική αλλά ταυτόχρονα 

διαφανής, νόμιμη και ηθική

δ) Η Πολιτεία μεριμνά για την εκκίνηση των νέων δήμων από ισότιμη αφετηρία. 

‘Έτσι διασφαλίζει, κατ’ ελάχιστον, τον στόχο της μεταρρύθμισης. Δήμοι βιώσιμοι 

και λειτουργικοί, ικανοί να παράσχουν σύγχρονες υπηρεσίες στους κατοίκους της 

περιφέρειας.

Μετά την υποβολή της πρότασης του προγράμματος "I. Καποδίστριας" από 

το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, την 

αποδοχή από την ΚΕΔΚΕ στο έκτακτο συνέδριο της στο Ηράκλειο της Κρήτης 

και την υποβολή του Νομοσχεδίου έχουμε τελικά την θέσπιση στην Βουλή της 

Ελλάδος του Νόμου 2539/1997 "Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης".
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2.2 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΚΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

20 - 22 Νοεμβρίου 1997

Μετά και την θέσπιση του Νόμου 2539/1997 "Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης" ακολουθεί το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στις 20, 

21 και 22 Νοεμβρίου 1997, στην Θεσσαλονίκη. Το κύριο θέμα του συνεδρίου ήταν η 

ψήφιση του Νόμου 2539/1997. Τα συμπεράσματα αυτού του συνεδρίου ήταν τα εξής:

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ που πραγματοποιήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη στις 20, 21, 22 Νοεμβρίου 1997, αφού ακούσε την κεντρική 

εισήγηση της ΚΕΔΚΕ που αφορούσε το παρόν και το μέλλον του θεσμού της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποφάσισε τα παρακάτω:

Θεώρησε ότι η νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση μετά την ψήφιση του νέου νόμου για την "Συγκρότηση της 

πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (Σχέδιο I. Καποδίστριας), αποτελεί ιστορικό 

βήμα προόδου για τον θεσμό της Τ.Α.

Τα οποία λάθη ή παραλείψεις σημειώθηκαν στην διαδικασία και τελική απόφαση 

για τον χωροταξικό σχεδίασμά των νέων Δήμων και Κοινοτήτων, δεν πρέπει να 

αποτελέσουν αιτία για την ακύρωση, αλλοίωση ή οποιουδήποτε είδους ολιγωρία που 

πιθανόν να αναστείλει τον δυναμικό τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθούν από την 

πρώτη στιγμή οι ΟΤΑ.

Το Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ εκτίμησε ότι μόλις αρχίζει μια νέα ιστορική περίοδος για 

την υλοποίηση της αποκέντρωσης στη χώρα μας, μέσα από ισχυρή Τ.Α.

Για το λόγο αυτό θεωρεί υποχρέωση, απευθυνόμενο προς τον Ελληνικό λαό, 

τα πολιτικά κόμματα, τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, την 

Κυβέρνηση της χώρας και ιδιαίτερα προς τους εργαζόμενους και τους αιρετούς 

που υπηρετούν τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης, να υπογραμμίσει τα εξής: 

α) Η προσπάθεια που απαιτείται για την ουσιαστική και εύρυθμη λειτουργία των 

νέων ΟΤΑ είναι εθνικής σημασίας και κλίμακας και για την επιτυχία της πρέπει να 

στρατευθούν όλες οι ζωντανές δυνάμεις της χώρας.

83



Σχεδιασμός και εφαρμογή του ΙΙρογράμματος "I. Καποδίστριας". Παρουσίαση και κριτική θεώρηση.

β) Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του νόμου και από τις τοποθετήσεις των 

εκπροσώπων της Κυβέρνησης, οι πόροι που πρόκειται να διατεθούν από τον κρατικό 

προϋπολογισμό για την λειτουργία των νέων ΟΤΑ, όχι μόνο δεν είναι προσθετικοί 

στους ήδη υπάρχοντες πόρους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανοί να 

στηρίξουν το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Τ.Α., γεγονός που μπορεί να οδηγήσει 

στην ανατροπή του εγχειρήματος μετατρέποντας αυτό, από θεσμό ανάπτυξης σε απλή 

διοικητική αναδιάταξη.

γ) Να υπάρξει άμεσα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης και μέτρων πολιτικής 

για τους νέους Δήμους για την προετοιμασία και οργάνωση της υλικοτεχνικής 

υποδομής, για την επιμόρφωση και ενημέρωση τόσο των εργαζομένων, όσο και των 

αιρετών των νέων ΟΤ A

δ) Εκτιμώντας την σοβαρότητα του εγχειρήματος, η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

αναλαμβάνει μέσα από τα συλλογικά της όργανα (ΚΕΔΚΕ, TEAK) πρωτοβουλία να 

συγκροτήσει Εθνική Επιτροπή για την παρακολούθηση της πορείας της 

μεταρρύθμισης ώστε να υπάρξει τόσο η δυνατότητα διορθωτικών παρεμβάσεων, όσο 

και η επιβολή λύσεων σε όποια προβλήματα ή παρεκκλίσεις δημιουργηθούν.
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2.3 ΝΟΜΟΣ 2539/1997.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ.

ΝΌΜΟΣ 2539/1997

"ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΓΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

TO III Κ Η Σ Λ ΥΤΟ AIΟIΚ ΗΣ ΗΣ "

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΌΜΟΥ

Με βάση όλα τα παραπάνω που αναφέραμε σχετικά με το Πρόγραμμα "I. 

Καποδίστριας" και την ψήφιση του Νόμου έχουμε στην συνέχεια την δημοσίευση 

του Νόμου 2539/1997 "Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης" στο 

ΦΕΚ Α' 244/4-12-1977, μετά και την δημοσίευση ακολουθεί η εγκύκλιος του Νόμου 

η οποία αναφέρει τα εξής:

I. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΤΑ

Με το άρθρο 1 του Ν. 2539/1997 συστάθηκαν οι νέοι ΟΤΑ που απαρτίζουν την 

Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αναγράφονται κατά νομό τόσο οι συνιστώμενοι 

νέοι δήμοι και κοινότητες που προκύπτουν από συνένωση όσο και οι δήμοι και οι 

κοινότητες στους οποίους δεν επέρχεται μεταβολή, καθώς και οι κοινότητες οι οποίες 

αναγνωρίζονται σε δήμους. Κατ' αυτό τον τρόπο παρουσιάζεται ολοκληρωμένη η 

εικόνα των δήμων και κοινοτήτων που λειτουργούν στο εξής σε κάθε νομό και στο 

σύνολο όλης της χώρας. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2539/1997 η ισχύς των 

διατάξεων αυτού, άρχισε από την δημοσίευσή του στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Όσον 

αφορά στο άρθρο 1 του νόμου δεν ορίζεται καμμία ειδική χρονολογία έναρξης των 

διατάξεων αυτού και συνεπώς οι διατάξεις αυτές ισχύουν από 4 Δεκεμβρίου 1997 

και η χρονολογία αυτή συνιστά την τυπική ίδρυση των νέων δήμων και κοινοτήτων, 

που προέρχονται από συνένωση των υφιστάμενων δήμων και κοινοτήτων, με την 

επισήμανση, όπως εκτίθεται και κατωτέρω, ότι η λειτουργική δραστηριοποίησής 

τους είναι συνυφασμένη με την εκλογή και εγκατάσταση των αιρετών οργάνων
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διοίκησής τους (άρθρο 2 παρ. 4). Οι υφιστάμενοι δήμοι και κοινότητες, οι οποίοι 

συνενώνονται με άλλους καταργούνται τυπικώς από την ίδια ως άνω χρονολογία δη

λαδή, 4 Δεκεμβρίου 1997, από την οποία συνιστώνται οι νέοι δήμοι και κοινότητες 

που προκύπτουν από τη συνένωση, εξακολουθούν όμως να λειτουργούν όπως 

αναπτύσσεται και κατωτέρω μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών και 

κοινοτικών αρχών (άρθρο 2 παρ. 3).

Όμως για να λειτουργήσουν οι νέοι δήμοι και κοινότητες έπρεπε πρωτίστως να 

εκλεγούν οι αρχές τους με καθολική και μυστική ψηφοφορία.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.2539/1977 η πρώτη εκλογή των αρχών 

των νέων ΟΤΑ έγινε την πρώτη Κυριακή μετά τις 10 Οκτωβρίου 1998, την ημέρα 

διενέργειας των γενικών δημοτικών και κοινοτικών εκλογών, δηλ. στις 11 Οκτωβρίου 

1998. Η εγκατάσταση των αρχών τους έγινε την 1 Ιανουάριου 1999 και από την 

χρονολογία αυτή αρχίζουν να λειτουργούν οι νέοι δήμοι και κοινότητες (άρθρο 2 

παρ. 4) και να ασκούν δημόσια εξουσία σ' αυτούς, οι αιρετές αρχές, που προέκυψαν 

από τις γενικές εκλογές της 11ης Οκτωβρίου 1998. Η δημόσια εξουσία των 

αρχών των νέων δήμων και κοινοτήτων ασκείται σε όλη την εδαφική τους 

περιφέρεια, η οποία αποτελείται από το σύνολο των εδαφικών περιφερειών των 

όμορων ΟΤΑ, που συνενώνονται σε νέο δήμο ή κοινότητα, καθώς και των 

συνοικισμών που προσαρτήθηκαν σ' αυτούς (άρθρο 2 παρ. 8).

Ο πληθυσμός κάθε νέου δήμου και κοινότητας, που προκύπτει από συνένωση 

άλλων ΟΤΑ αποτελείται από το σύνολο του πληθυσμού όλων των Ο.ΤΑ που 

συνενώθηκαν, καθώς και των συνοικισμών άλλων ΟΤΑ που προσαρτήθηκαν σ' 

αυτόν.

Ως πληθυσμός λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός πληθυσμός κάθε ΟΤΑ ή 

συνοικισμού, όπως εμφαίνεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της 

τελευταίας απογραφής του πληθυσμού που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (άρθρο 294 του Π.Δ 410/1995) τώρα ισχύουν τα αποτελέσματα της 

απογραφής της 17ης Μαρτίου 1991, τα οποία κυρώθηκαν και δημοσιεύθηκαν στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β'882/6-12-1993).
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2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΤΑ

Οι υφιστάμενοι δήμοι και κοινότητες, οι οποίοι συνενώθηκαν με άλλους 

καταργούνται κατά το άρθρο 1 του Ν. 2539/1997 από την 4η Δεκεμβρίου 1997, από 

την οποία συνιστώνται οι νέοι δήμοι και κοινότητες.

Όμως, οι ανωτέρω δήμοι και κοινότητες, που καταργούνται, εξακολουθούν να 

λειτουργούν μέχρι τη λήξη της προηγούμενης δημοτικής και κοινοτικής περιόδου και 

σε κάθε περίπτωση μέχρι την εγκατάσταση των αρχών που προέκυψαν από τις 

εκλογές της 11ης Οκτωβρίου 1998, για τις περιπτώσεις εκείνες που η εγκατάσταση 

των αρχών στους δήμους και κοινότητες που συνιστώνται με το άρθρο 1 του Ν. 

2539/1997 ενδέχεται να γίνει και μετά την 1η Ιανουάριου 1999 (άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 

2539/1997).

Κατά συνέπεια, οι εκλεγμένες αρχές των καταργούμενων με την συνένωση ΟΤΑ 

εξήντλησαν όλη τη δημοτική και κοινοτική περίοδο 1995-1998 για την οποία είχαν 

εκλεγεί και άσκησαν κανονικά τα καθήκοντά τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1998 και 

μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών και κοινοτικών αρχών των νέων ΟΤΑ

Κατ' αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να υπάρξει κενό εξουσίας σε κανένα 

οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

3. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΟΤΑ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

Οι νέοι δήμοι και κοινότητες που προκύπτουν από συνένωση άλλων δήμων και 

κοινοτήτων, καθίστανται καθολικοί διάδοχοι των καταργούμενων δήμων και 

κοινοτήτων και υπεισέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς καμμία άλλη διατύπωση σε 

όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνενωθέντων δήμων και κοινοτήτων. 

Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι δήμος ή κοινότητα που 

συνενώθηκε, συνεχίζονται στο όνομα του νέου δήμου χωρίς άλλη διατύπωση μη 

επερχόμενης βιαίας διακοπής τούτων, από την ως άνω διαδοχή (άρθρο 2 παρ. 11 Ν. 

2539/1997).

Οι νέοι δήμοι και κοινότητες καθίστανται καθολικοί διάδοχοι, των 

καταργούμενων δήμων και κοινοτήτων από την έναρξη της λειτουργίας τους δηλαδή 

από την εγκατάσταση των αρχών τους, που προήλθαν από τις δημοτικές και 

κοινοτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την 11η Οκτωβρίου 1998, η οποία
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έγινε την 1η Ιανουάριου 1999, δεδομένου ότι μέχρι τότε συνέχιζαν να λειτουργούν οι 

καταργούμενοι δήμοι και κοινότητες κατά το άρθρο 2 παρ. 3τουΝ. 2539/1997.

Η διάταξη της παρ.11 του άρθρου 2 του Ν.2539/1997 έχει γενικό χαρακτήρα υπό 

την έννοια αυτοδίκαιης υπεισέλευσης των νέων Ο.Τ Α στα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις των συνενωθέντων.

Εκτός απ' αυτήν στο νόμο υπάρχουν και άλλες ειδικές διατάξεις με τις οποίες 

ρυθμίζονται επιμέρους θέματα διαδοχής όπως είναι:

- Στο άρθρο 16 παρ. 1 για τα λοιπά δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα τα οποία 

έχουν συσταθεί από τους καταργούμενους δήμους και κοινότητες.

- Στο άρθρο 16 παρ. 2 για τα λοιπά δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα του 

άρθρου 203 του Π.Δ 410/1995 που έχουν συσταθεί από τους καταργούμενους δήμους 

και κοινότητες.

- Στο άρθρο 16 παρ. 3 για τους συνδέσμους κάθε κατηγορίας που έχουν 

συσταθεί από τους καταργούμενους δήμους και κοινότητες.

- Στο άρθρο 16 παρ. 4 για τις επιχειρήσεις κάθε κατηγορίας που έχουν συσταθεί 

από τους καταργούμενους δήμους και κοινότητες.

4. ΕΔ Ρ Α- ΙΣΤΟ ΡIΚ H ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΙΙΜΑ Ο.Τ.Δ Τ1ΤΔΟΙ 

ΕΓΓΡΑΦΟΝ

α. Έδρα

Η έδρα κάθε οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ορίζεται με τη συστατική του 

πράξη.

Γι' αυτό με το άρθρο 1 του Ν. 2539/1997 για κάθε νέο δήμο ή κοινότητα 

ορίζεται και η έδρα αυτού.

Στην παρ. 12 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου προσδιορίζεται η έννοια της έδρας 

του δήμου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1.

Κατά τη διάταξη αυτή, έδρα είναι ο συνοικισμός, στον οποίο εγκαθίστανται οι 

κεντρικές υπηρεσίας του δήμου.

Από αυτό συνάγεται ότι υπηρεσίες του δήμου που δεν έχουν το χαρακτήρα των 

κεντρικών μπορούν να εγκαθίστανται και σε άλλους συνοικισμούς εκτός αυτού που 

έχει ορισθεί ως έδρα.

Στην παρ. 14 του άρθρου 25 του ίδιου νόμου αναγράφεται ότι, σε περίπτωση 

κατά την οποία στον οικισμό, που κατά το άρθρο 1 ορίζεται ως έδρα του νέου
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Ο. Τ Α, δεν υπάρχει η αναγκαία υποδομή για την εγκατάσταση και λειτουργία των 

υπηρεσιών και των συλλογικών οργάνων του, οι υπηρεσίες και τα όργανα αυτά 

λειτουργούν και εξυπηρετούνται στο πρώην δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα δήμου 

ή της κοινότητας, του οποίου ο οικισμός ορίστηκε έδρα του νέου Ο.Τ.Α και μέχρι την 

εξασφάλιση των αναγκαίων εγκαταστάσεων.

Η ρύθμιση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και υποχρεώνει τις αρχές του νέου 

Ο.Τ.Α να μεριμνήσουν για την εξασφάλιση των αναγκαίων εγκαταστάσεων στον 

οικισμό που έχει ορισθεί ως έδρα για την εγκατάσταση και λειτουργία των υπηρεσιών 

του ΟΤΑ

β. Μεταφορά έδρας

Από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ 410/1995 (οι οποίες εξακολουθούν να 

ισχύουν) προβλεπεται η δυνατότητα μεταφοράς της έδρας δήμου ή κοινότητας από 

ένα συνοικισμό σε άλλο.

Η μεταφορά της έδρας μπορεί να γίνει με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού 

αριθμού των μελών του. Αν κατά τον υπολογισμό των 2/3 προκύπτει κλάσμα 

μικρότερο της μονάδας το κλάσμα αυτό στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη 

μονάδα.

Η απόφαση αυτή του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι αιτιολογημένη.

Για τη μεταφορά της έδρας εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση του 

Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (άρθρο 10 παρ. 2 

και 293 Π.Δ 410/1995).

γ. Ισ τ ο ρ ικ ή  έδρα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν.2539/1997 σε δήμους 

εκτός από τη διοικητική έδρα, μπορεί να ορίζεται και ιστορική έδρα.

Στην ιστορική έδρα μπορούν να πραγματοποιούνται συνεδριάσεις του δημοτικού 

συμβουλίου στις επίσημες εορτές και τελετές.

Η ιστορική έδρα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από αίτημα του δημοτικού συμβουλίου και 

γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του άρθρου 11 του Π.Δ 410/1995.

Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το αίτημα ορισμού συνοικισμού 

του, ως ιστορικής έδρας, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται οι λόγος οι οποίοι
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συνηγορούν για τον ορισμό αυτό και γενικά πλήρης αιτιολογία απαιτείται εις τρόπον 

ώστε να μπορεί περαιτέρω να κρίνει το Συμβούλιο τοπωνυμιών και να διατυπώσει 

την, από το νόμο, απαιτούμενη σχετική γνωμοδότησή του.

δ. Σφραγίδα

Με το άρθρο 2 παρ. 13 του Ν. 2539/1997 ορίζεται ενιαίος τύπος σφραγίδας για 

τους Ο.Τ.Α σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 48/1975.

Η σφραγίδα αυτή αποτελείται από τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους 

από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάμετρο 0,04μ. Στον εσωτερικό κύκλο τίθεται 

το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 48/1975. 

Στο δεύτερο κύκλο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το όνομα του δήμου ή 

κοινότητας και στον εξωτερικό κύκλο οι λέξεις "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

και "ΝΟΜΟΣ...." την οποία ακολουθεί το όνομα του νομού, στον οποίο ανήκει ο

δήμος ή κοινότητα.

Η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 4 του Π.Δ 410/1995 καταργείται από 1-1-1999.

Με την διάταξη αυτή ρυθμίζεται ενιαίως το θέμα της σφραγίδας για όλους του 

Ο.Τ.Α και παρέχεται η δυνατότητα, όπως οι νέοι ΟΤΑ, που άρχισαν να λειτουργούν 

από την 1 η Ιανουάριου 1999, να εφοδιασθούν με τη σφραγίδα τους, αμέσως για την 

απρόσκοπτη λειτουργία τους.

ε. Σήμα Ο.Τ.Α - Τίτλοι Εγγράφων

Με την διάταξη αυτή του άρθρου 2 παρ. 14 του Ν. 2539/1997 θεσμοθετείται 

μια ανάγκη των Ο.Τ.Α για την αποτύπωση στα επίσημα έγγραφα τους, στους 

φακέλους αλληλογραφίας κλπ. ορισμένου σήματος δηλωτικού των ιδιαιτέρων 

χαρακτηριστικών της διοικητικής τους περιφέρειας, από την ιστορία, τη μυθολογία ή 

άλλα τοπικά χαρακτηριστικά.

Για την καθιέρωση του σήματος από τους Ο.Τ.Α απαιτείται απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνα 

γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών.

Προς τούτο λαμβάνεται μια κατ' αρχήν απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου για την καθιέρωση του ως άνω σήματος, στην οποία περιγράφεται το 

επιθυμητό σήμα και αναγράφονται και οι λόγος οι οποίοι συνηγορούν στην 

καθιέρωση του σήματος.
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Η απόφαση αυτή αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης, προκειμένου να τεθεί υπόψη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών και να 

εκδοθεί η σχετική γνωμοδότησή του.

Μετά από αυτό, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο προβαίνει στη λήψη της 

σχετικής οριστικής απόφασης του, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τη 

γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 2 

παρ. 14 του Ν.2539/1997.

5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Με το άρθρο 2 παρ. 10 του Ν. 2539/1997 προσδιορίζεται ο όρος "Δημοτικό ή 

Κοινοτικό Διαμέρισμα".

Το "Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα" αποτελείται από την εδαφική περιφέρεια 

κάθε καταργουμένου με τη συνένωση Ο.Τ.Α και κάθε συνοικισμού που 

προσαρτάται στο δήμο ή κοινότητα, που συνιστάται με το άρθρο 1 του ως άνω 

νόμου και περιλαμβάνει και τον πληθυσμό του καταργηθέντος Ο.Τ.Α, 

προσαρτηθέντος συνοικισμού.

Το "δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα" αποτελεί υποδιαίρεση της ενιαίας 

εδαφικής περιφέρειας κάθε δήμου ή κοινότητας.

Διευκρινίζεται ότι όλη η ενιαία εδαφική περιφέρεια κάθε καταργουμένου Ο.Τ.Α, 

όπως αυτή περιγράφεται με τις διάφορες εκθέσεις ή δικαστικές αποφάσεις 

καθορισμού των ορίων του, και τον πληθυσμό του καταργηθέντος ΟΤΑ ή 

προσαρτηθέντος συνοικισμού, αποτελεί το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα.

Στο δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα περιλαμβάνονται όλοι οι οικισμοί ή 

αυτοτελείς συνοικισμοί, καθώς και η λοιπή εδαφική περιφέρεια κάθε πρώην δήμου ή 

κοινότητας ή κάθε συνοικισμού που μόνος προσαρτάται στο νέο δήμο ή κοινότητα, 

με τον πληθυσμό τους.

Ο όρος δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα χρησιμοποιείται σε όλο το νόμο με την 

ως άνω έννοια. Αυτά τα διαμερίσματα, κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου, συνιστούν 

αυτοτελή νομική έννοια διάφορη πλήρως, εκείνης των δημοτικών διαμερισμάτων των 

άρθρων 120 και 135 έως 156 του ΔΚΚ (ΠΔ 410/1995) τα οποία λειτουργούν στους 

δήμους άνω των 150.000 κατοίκων (Αθηναίων, Πειραιώς, Θεσ/νίκης και Πατρών).
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6. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

α. Διάφορα Θάματα

Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2539/1997 γίνονται οι αναγκαίες 

τροποποιήσεις στις διατάξεις του ΠΔ 410/1995 "Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας" μετά την υποχρεωτική συνένωση των δήμων και κοινοτήτων και τη 

δημιουργία μεγάλων δήμων.

Μεταξύ των άλλων, με την παρ.1 του άρθρου 15 καταργήθηκαν από 1-1-1999 οι 

διατάξεις των άρθρων των παρ.4 του άρθρου 2,3 έως 14 του άρθρου 4, 1 του άρθρου 

10 και 3, 4 και 5 του άρθρου 42 του ΠΔ 410/1995. Οι διατάξεις αυτές αφορούσαν: 

(παρ.4, του άρθρου 2 - κοινότητες που έχουν χαρακτηριστεί λουτροπόλεις και 

έχουν πάνω από 2.500 κατοίκους μπορεί να αναγνωρισθούν σε δήμους, παρ.3-14, 

του άρθρου 4 ένωση - συνένωση δήμων και κοινοτήτων κλπ, παρ.1 του άρθρου 10 

όνομα και έδρα συνενούμενου Ο.Τ.Α, άρθρο 42 παρ.3, 4, 5 εκλογές σε 

συνενούμενους Ο.Τ.Α με βάση διατάξεις του ΔΚΚ κλπ).

Είναι ευνόητο ότι από 1-1-1999 που άρχισαν να λειτουργούν οι νέοι Ο.Τ.Α που 

συνιστώνται με το άρθρο 1 του Ν. 2539/1997 δεν χρησιμεύουν πλέον οι ως άνω 

διατάξεις.

Με την παρ.2 αντικαθίσταται το άρθρο 12 του ΠΔ 410/1995 και ορίζεται η 

σύνθεση της ειδικής επιτροπής, που λειτουργεί σε κάθε νομό και νομαρχία και 

γνωμοδοτεί για την ονομασία και μετονομασία των συνοικιών, οδών και πλατειών.

Με την παρ.3 ρυθμίζονται θέματα δημοτολογίων και μητρώων αρρένων, που 

τηρούνται στους ΟΤΑ

β. Δημαρχιακή Επιτροπή

Με τις παρ.4 και 5 του άρθρου 15 ενισχύονται οι αρμοδιότητες της δημαρχιακής 

επιτροπής, όπως στο άρθρο 31 παρ.1 του Δ.Κ.Κ. για την χορήγηση από αυτήν αδειών 

συμμετοχής επαγγελματιών στο παζάρι, αντί του δημοτικού συμβουλίου.

Επίσης η δημαρχιακή επιτροπή εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την έκδοση 

των δημοτικών κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 37 του Δ.Κ.Κ.

Το δημοτικό συμβούλιο ψηφίζει την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων με 

την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, αντί της πλειοψηφίας των 

μελών του που ίσχυε.
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Με την παρ.7 του άρθρου 15 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 111 του Δ.Κ.Κ. 

ως εξής, η δημαρχιακή επιτροπή αποτελείται από τον αντιόήμαρχο που έχει ορίσει ο 

δήμαρχος ως πρόεδρο και από δύο μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και δεκαπέντε 

μέλη, τέσσερα μέλη αν το συμβούλιο έχει έως και τριάντα ένα μέλη καθώς και στους 

δήμους που είναι πρωτεύουσες νομών και έχουν πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες 

κατοίκους και έξι μέλη αν το συμβούλιο έχει πάνω από τριάντα ένα μέλη, δηλαδή, 

αλλάζει η σύνθεση της δημαρχιακής επιτροπής, ώστε αυτή να έχει τέσσερα μέλη 

και στους δήμους που είναι πρωτεύουσες νομών και έχουν πληθυσμό μέχρι δέκα 

χιλιάδες κατοίκους.

γ. Αντιόήμαρχοι

Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 115 του Δ.Κ.Κ. και ορίζεται ότι σε 

δήμους με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων και μέχρι 10.000 κατοίκων ορίζεται 

ένας αντιδήμαρχος.

Επίσης σε δήμους που είναι πρωτεύουσες νομών με πληθυσμό μέχρι 10.000 

κατοίκων ορίζονται δύο αντιδήμαρχοι (άρθρο 15 παρ.8 Ν.2539/1997).

Οι διατάξεις αυτές άρχισαν να ισχύουν από 1-1-1999 και όχι από τη δημοσίευση 

του νόμου.

Στην παρ.9 του άρθρου 15 ορίζεται ότι μπορεί να γίνει ανάκληση του 

αντιδημάρχου από το αξίωμά του, αν αυτός ασκεί πλημμελώς τα καθήκοντά του.

Η ανάκληση γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται 

ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του δημάρχου.

Στην παρ. 19 του άρθρου 15 ορίζεται ότι, στους δήμους που συνιστώνται με το 

άρθρο 1 του Ν. 2539/1997 και προέρχονται από συνένωση δέκα (10) και πλέον 

Ο.ΤΑ και έχουν πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους, μπορεί να ορίζεται ένας 

επιπλέον αντιδήμαρχος πέραν εκείνων που προβλέπεται στο άρθρο 115 παρ.1 του 

ΠΔ 410/1995, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

δ. Εξουσιοδότηση υπογραφών

Με την παρ. 10 του άρθρου 15 τροποποιείται το άρθρο 116 του ΠΔ 410/1995 και 

ορίζεται ότι ο δήμαρχος μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την υπογραφή 

ορισμένων εγγράφων και πιστοποιητικών και στον πρόεδρο τοπικού συμβουλίου, 

επταμελούς ή πενταμελούς, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος ή τριμελούς, ο 

οποίος είναι και δημαρχιακός πάρεδρος.
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Είναι ευνόητο ότι τα έγγραφα ή ταστοποιητικά για τα οποία μπορεί ο δήμαρχος 

να εξουσιοδοτήσει τους ανωτέρω να υπογράφουν, δεν μπορεί να αφορούν όλη την 

περιφέρεια του δήμου αλλά μόνο την περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος, το 

οποίο εκπροσωπούν.

ε. Συμμετοχή ΟΤΑ σε Π.Α.Ε

Με την παρ.18 του άρθρου 15 απαγορεύεται ρητά στο εξής η διάθεση πιστώσεων 

από τους Ο.Τ.Α για την αγορά μετοχών Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιριών 

(Π.Α.Ε).

Με την ίδια διάταξη νομιμοποιούνται οι μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 2539/1997, 

δηλαδή μέχρι της 4-12-1997, γενόμενες συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο Π.Α.Ε 

από Ο.Τ.Α και αυτό γίνεται για την πρόληψη σοβαρών διαχειριστικών 

προβλημάτων στους Ο.Τ.Α αυτούς, αλλά και για τη δυνατότητα των συμμετεχόντων 

Ο.Τ.Α να ασκήσουν τα μετοχικά τους δικαιώματα (δικαίωμα προτίμησης) σε 

περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της αντίστοιχης ποδοσφαιρικής 

ανώνυμης εταιρείας.

Οι διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 15 του Ν. 2539/1997 εφαρμόζονται και για 

τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, καθώς και για τις επιχειρήσεις των πρωτοβάθμιων 

ΟΤΑ και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

στ. Ιδρύματα, Αοιπά VI i A Υ. άρθρο 203 Δ.Κ.Κ.

Τα ιδρύματα του άρθρου 190 του ΠΔ 410/1995 που έχουν συσταθεί από τους 

δήμους και τις κοινότητες που καταργούνται με τη συνένωση περιέρχονται 

αυτοδικαίως, χωρίς ανάγκη έκδοσης αντίστοιχης διοικητικής πράξης, στο νέο ΟΤΑ, 

που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του Ν. 2539/1997, από την έναρξη της λειτουργίας 

του.

Τα ιδρύματα αυτά μέχρι 31-12-1998 εξακολουθούσαν να υπάγονται στο δήμο ή 

κοινότητα που τα έχει συστήσει, αφού μέχρι τότε συνέχιζαν να λειτουργούν 

αυτοτελώς οι συνενούμενοι δήμοι και κοινότητες.

Από την 1η Ιανουάριου 1999, που άρχισαν να λειτουργούν οι νέοι δήμοι και 

κοινότητες που συνιστώνται από τις συνενώσεις Ο.Τ.Α με το άρθρο 1 του Ν. 

2539/1997 υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

των δήμων και κοινοτήτων που καταργούνται με την συνένωση ως προς τα ανωτέρω 

ιδρύματα.
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Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα λοιπά νομικά πρόσωπα του άρθρου 203 του ΠΔ 

410/1995 που έχουν συσταθεί από τους δήμους και κοινότητες που καταργούνται 

με το άρθρο 1 τουΝ. 2539/1997 (άρθρο Ιόπαρ.Ι και 2 του Ν. 2539/1997).

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 

ανωτέρω διατάξεων (άρθρο 202 έως 204 ΠΔ 410/1995).

ζ. Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α που συνενώνονται

ζα) Σύνδεσμος του οποίου όλα τα μέλη Ο.Τ.Α ή μερικά από αυτά 

συνενώνονται σε ένα νέο Ο.Τ.Α

Αν οι δήμοι και οι κοινότητες που συνενώνονται και αποτελούν ένα νέο Ο.Τ.Α 

συμμετέχουν όλοι τους ή μερικοί από αυτούς σε ένα σύνδεσμο Ο.Τ.Α, αυτός ο 

σύνδεσμος καταργείται αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας του νέου 

Ο.Τ.Α, δηλαδή από 1ης Ιανουάριου 1999.

Την εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο είχε συσταθεί ο σύνδεσμος αναλαμβάνει 

αυτοδικαίως και συνεχίζει ο νέος Ο.Τ.Α και υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος του 

συνδέσμου σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού.

Από την έναρξη της λειτουργίας του νέου Ο.Τ.Α περιέρχονται αυτοδικαίως σ' 

αυτόν το προσωπικό και η περιουσία του συνδέσμου που καταργείται.

ζβ) Σύνδεσμοι άλλων περιπτώσειυν

Γενικά, οι ΟΤΑ που προκύπτουν από συνένωση άλλων ΟΤΑ, υπεισέρχονται 

αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας τους, δηλαδή, από 1-1-1999, σε όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δήμων και κοινοτήτων που καταργούνται με 

τη συνένωση και συμμετέχουν στους συνδέσμους κάθε κατηγορίας που μετείχαν οι 

καταργηθέντες ΟΤΑ.

Στις περιπτώσεις αυτές στον υφιστάμενο σύνδεσμο ΟΤΑ μπορεί να μετέχουν 

περισσότεροι από έναν νέοι ΟΤΑ και ακόμη να είναι μέλη του συνδέσμου ΟΤΑ που 

δεν καταργήθηκαν με συνένωση.

Οι σύνδεσμοι αυτοί δεν καταργούνται, αλλά συνεχίζουν να λειτουργούν για την 

ικανοποίηση του σκοπού ή των σκοπών για τους οποίους έχουν συσταθεί. Η 

διοίκησή τους από 1-1-1999, συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΚΚ και 

λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206-212 του ΠΔ 410/1995.
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Το θέμα των εισφορών των νέων ΟΤΑ προς κάθε σύνδεσμο του οποίου θα 

είναι μέλη από 1-1-1999 ρυθμίζεται με την παρ.2 του άρθρου 213 του ΠΔ 410/1995 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 16 του Ν. 2539/1997, και 

συγκεκριμένα:

Αν οι εισφορές έχουν καθορισθεί ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε ΟΤΑ μέλους 

του συνδέσμου οι νέοι ΟΤΑ εισφέρουν στο σύνδεσμο ποσό ανάλογο με τον 

πληθυσμό των δήμων και κοινοτήτων που καταργούνται και ήταν μέλη του 

συνδέσμου. Και οι ΟΤΑ που τυχόν δεν ενώθηκαν εξακολουθούν να εισφέρουν τα 

ποσά που εισέφεραν.

Αν οι εισφορές έχουν καθορισθεί εφάπαξ οι νέοι ΟΤΑ εισφέρουν στον σύνδεσμο 

τα ποσά που έχουν καθορισθεί για κάθε ΟΤΑ, με τη συνένωση των οποίων 

συνιστάται ο νέος ΟΤΑ. Τα ίδια ποσά που εισέφεραν εξακολουθούν να εισφέρουν 

και οι ΟΤΑ που τυχόν δεν καταργήθηκαν.

Αν οι εισφορές έχουν καθορισθεί σε ποσοστό επί των τακτικών εσόδων καθενός 

από τους ΟΤΑ, οι εισφορές των νέων ΟΤΑ προς το σύνδεσμο καθορίζονται με 

απόφαση των δημοτικών ή κοινοτικών Συμβουλίων των νέων ΟΤΑ, καθώς και των 

ΟΤΑ μελών του συνδέσμου, που δεν καταργήθηκαν.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

άρθρου 213 του ΠΔ 410/1995, όπως αυτό ισχύει (άρθρο 16 παρ.3 Ν. 2539/1997).

η Επιχειρήσεις ΟΤΑ που συνενώνονται

Με την παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 2539/1997 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν 

στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ που συνενώνονται.

Οι ΟΤΑ που προκύπτουν από συνένωση άλλων ΟΤΑ υπεισέρχονται αυτοδικαίως 

από την έναρξη της λειτουργίας τους, δηλαδή από την 1η Ιανουάριου 1999 σε όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δήμων και κοινοτήτων που καταργούνται και 

που αφορούν τις κάθε είδους επιχειρήσεις, τις οποίες συνέστησαν μόνοι τους, η στις 

οποίες συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο οι ΟΤΑ αυτοί.

Πιο συγκεκριμένα:

(1) Οι αμιγείς επιχειρήσεις του άρθρου 277 ΔΚΚ που έχουν συσταθεί από κάθε 

ένα ΟΤΑ που συνενώνονται περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς άλλη διατύπωση στο 

νέο ΟΤΑ από την 1η Ιανουάριου 1999 που άρχισε η λειτουργία του.
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(2) Το ίδιο γίνεται και με τις επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) 

του Ν. 1069/1980 που έχουν συσταθεί από κάθε ένα από τους συνενούμενους ΟΤΑ.

(3) Οι διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 285 του ΔΚΚ, 

στις οποίες συμμετέχουν ορισμένοι ή όλοι οι ΟΤΑ που συνενώνονται σε ένα δήμο ή 

κοινότητα περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο ΟΤΑ στον οποίο συνενώνονται αυτοί.

(4) Οι διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 285 του ΔΚΚ, στις 

οποίες συμμετέχουν οι καταργούμενοι ΟΤΑ, οι οποίοι δεν συνενώνονται σε ένα μόνο 

ΟΤΑ, αλλά σε περισσότερους, περιέρχονται στους νέους ΟΤΑ, που προκύπτουν από 

τη συνένωση. Στις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχει αυτοδικαίως κάθε νέος ΟΤΑ

με ποσοστό ίσο με το άθροισμα των ποσοστών συμμετοχής στο κεφάλαιο 

της επιχείρησης των καταργουμένων ΟΤΑ που συνενώθηκαν σε κάθε ένα 

νέο ΟΤΑ

(5) Στις λοιπές επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχουν οι καταργούμενοι ΟΤΑ που 

συνενώνονται, συμμετέχει αυτοδικαίως κάθε νέος ΟΤΑ με ποσοστό ίσο με το 

άθροισμα των ποσοστών συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης των 

καταργούμενων ΟΤΑ που συνενώθηκαν σε κάθε ένα νέο ΟΤΑ.

Στις λοιπές επιχειρήσεις υπάγονται οι επιχειρήσεις των άρθρων 288, 289, 290 και 

291 του ΔΚΚ, καθώς και οι επιχειρήσεις που μπορεί να συστήσουν ή να 

συμμετέχουν οι ΟΤΑ σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 277 του ΔΚΚ.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 

ανωτέρω διατάξεων (άρθρο 16 παρ.4 Ν. 2539/1997).

θ Εκπροσώπηση δημοτικών και κοινοτικών διαμερισμάτων στο Δ.Σ, των 

νομικών προσώπων που είχαν συσταθεί από τους συνενούμενους ΟΤΑ.

Με την παρ.5 του άρθρου 16 του Ν. 2539/1997 ρυθμίζεται η εκπροσώπηση των 

δημοτικών και κοινοτικών διαμερισμάτων, δηλαδή, των δήμων και κοινοτήτων που 

καταργούνται με τη συνένωση στα διοικητικά συμβούλια των ιδρυμάτων, των 

λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των αμιγών επιχειρήσεων του 

άρθρου 278 του ΔΚΚ, που έχουν συσταθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 

2539/1997 από τους συνενούμενους ΟΤΑ.

Το οικείο τοπικό συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος ή ο πάρεδρος του 

κοινοτικού διαμερίσματος προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο μέχρι δέκα (10) άτομα
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για το διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου των ως άνω νομικών 

προσώπων.

Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο υποχρεούται να διορίσει στο διοικητικό 

συμβούλιο των ως άνω νομικών προσώπων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό 

(50%) συν ένα των μελών του από τον πίνακα των προσώπων που προτείνονται.

Αν τ' ανωτέρω νομικά πρόσωπα έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα που 

καταργήθηκε με την συνένωση και στον οποίο δεν λειτουργεί τοπικό συμβούλιο ή 

δεν υπάρχει πάρεδρος (όπως π.χ. σε έδρες νέων δήμων και κοινοτήτων και στις 

περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ.18 και 20 και του άρθρου 7 παρ.17 του Ν. 2539/1997). 

Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο υποχρεούται να περιλάβει ως μέλη στη 

σύνθεση των ανωτέρω νομικών προσώπων, κατοίκους του τέως δήμου ή κοινότητας 

σε ποσοστό 50% συν ένα του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ. στην περίπτωση που 

δεν λειτουργεί τοπικό συμβούλιο ή δεν υπάρχει πάρεδρος.

ι. Ειδική άδεια αιρετών οργάνων

Με το άρθρο 28 του Ν. 2539/1997 προστίθεται διάταξη στην παρ.7 του 

άρθρου 298 του ΔΚΚ σύμφωνα με την οποία η ειδική άδεια που χορηγείται στους 

δημάρχους που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι φορέων του δημοσίου 

τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ.6 του Ν. 1256/1982, από την 

υπηρεσία τους για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους από 1-1-1999 

χορηγείται σε δημάρχους δήμων με πληθυσμό από δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους 

και άνω.

λ  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Οι επαρχίες ως μονάδες της διοικητικής διαίρεσης της χώρας καταργήθηκαν 

από 1-1-1999 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2539/1997. Η 

κατάργηση αυτή δεν έχει συνέπειες στην κατανομή, τη διάρθρωση και τη 

λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, την υπηρεσία της Ν.Α καθώς και την υπηρεσία 

των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.
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8. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν 2508/1997 (Α’ 124)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2539/1997 όπου στον 2508/1997 

αναφέρεται "συμβούλια περιοχής", νοείται ο νέος δήμος ή κοινότητα που προκύπτει 

από τη συνένωση ΟΤΑ κατά το άρθρο 1 του Ν. 2539/1997.

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 2508/1997 οι λέξεις "των 

συμβουλίων περιοχής του αστικού συγκροτήματος της περιοχής, εφ' όσον έχουν 

συσταθεί" διαγράφονται.

Επίσης διαγράφονται οι φράσεις "και τα συμβούλια περιοχής", "αντί των 

συμβουλίων περιοχής", "και στο οικείο συμβούλιο περιοχής", "το οικείο συμβούλιο 

περιοχής η μέχρι τη συγκρότηση του", των παρ.5 του άρθρου 3, 7 του άρθρου 6, 3 

του άρθρου 9, 3 του άρθρου 10 του ν. 2508/1997.

Τέλος στην παρ.6 του άρθρου 10 οι λέξεις "περιέρχονταν στον οικείο οργανισμό 

τοπικής αυτοδιοίκησης ή στο οικείο συμβούλιο περιοχής 3", αντικαθίσταται με τις 

λέξεις "περιέρχονται στον οικείο ΟΤΑ που προκύπτει από συνένωση άλλων δήμων 

και κοινοτήτων" και στο τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 19 του ν. 

2508/1997 οι λέξεις "στον πρόεδρο του οικείου συμβουλίου της περιοχής", 

αντικαθίσταται με τις λέξεις "στον δήμαρχο ή πρόεδρο του ΟΤΑ που προκύπτει 

από συνένωση άλλων ΟΤΑ".

Στο τρίτο εδάφιο της παρ.4 του ίδιου ως άνω άρθρου οι λέξεις "του προέδρου και 

συμβουλίου περιοχής" αντικαθίστανται με τις λέξεις "του δημάρχου ή προέδρου του 

ΟΤΑ που προκύπτει από συνένωση άλλων ΟΤΑ".

9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 25 προβλεπεται η δημιουργία Μητρώου 

Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης (Μ.Ε.Α) που τηρείται στο Υπουργείο. Το 

Μητρώο αυτό περιέχει στοιχεία της ίδρυσης, της λειτουργίας και την δραστηριότητα 

των επιχειρήσεων των Δήμων και Κοινοτήτων και των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων.

Οι ως άνω επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να παρέχουν όλα τα στοιχεία που 

είναι απαραίτητα για τη δημιουργία και την αδιάκοπη τήρηση του Μητρώου.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης ορίζονται τα διοικητικά, οικονομικά, τεχνικά και άλλα στοιχεία που
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παρέχουν οι επιχειρήσεις για το Μητρώο Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης καθώς 

και η διαδικασία δημιουργίας και συντήρησης αυτού, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
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ΜΕΡΟΣ 3°

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ 

"L ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1.1 ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ημερομηνία. Εκλογών

Στις 11 Οκτωβρίου 1998 έγιναν οι Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές για την 

ανάδειξη νέων Δημοτικών και Κοινοτικών αρχών για τη νέα δημοτική και κοινοτική 

περίοδο για τα έτη 1999-2002. Την ίδια μέρα έγιναν και οι εκλογές για την ανάδειξη 

των Τοπικών Συμβουλίων των συνενωθέντων Δήμων και Κοινοτήτων, των 

Συμβουλίων των Δημοτικών Διαμερισμάτων σε τέσσερις μεγάλους Δήμους και των 

Παρέδρων των Κοινοτήτων.

Τι άλλαξε στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση

Οι εκλογές του Οκτωβρίου ήταν οι πρώτες που έγιναν ύστερα από τις μεταβολές 

που επήλθαν στο χάρτη της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το 

Νόμο 2539/1997 (ΦΕΚ Α’ 224/4-12-1997) «Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης».

Αριθμός των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Με το νόμο αυτόν, που είναι γνωστός και σαν "πρόγραμμα I. Καποδίστριας", οι 

πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) έχουν την παρακάτω 

εικόνα:
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Αριθμός ΟΤΑ πριν 
τον Ν. 2539/97

Αριθμός ΟΤΑ μετά 

τον Ν. 2539/97

Δήμοι 457 900

Κοινότητες 5.318 133

Σύνολο 6.775 1.033

Από τους 900 νέους Δήμους :
• 747 προέρχονται από τη συνένωση άλλων Δήμων και Κοινοτήτων

• 2 από αναγνώριση Κοινοτήτων σε Δήμο

• 151 Δή μοι παρέμειναν χωρίς καμία μεταβολή.

Από τις 133 Κοινότητες :
• 22 προέρχονται από συνένωση άλλων Κοινοτήτων

• 111 Κοινότητες παρέμειναν χωρίς καμία μεταβολή.

Κατά συνέπεια, με τις εκλογές της 1 Γ’~ Οκτωβρίου 1998 αναδείχθηκαν οι Αρχές των 

900 Δήμους και των 133 Κοινότητες που προβλέπονται από το νόμο 2539/1997, οι 

οποίοι θα δραστηριοποιηθούν και θα λειτουργήσουν την δημοτική και κοινοτική 

περίοδο (για τα έτη 1999-2002). Οι νέες δημοτικές και κοινοτικές εγκαταστάθηκαν 

την 1η Ιανουάριου 1999.

Δημοτικά και Κοινοτικά Διαμερίσματα

Με τον Ν. 2539/1997 θεσπίζεται ο όρος «Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα», 
που αποτελεί, αντίστοιχα, υποδιαίρεση της ενιαίας εδαφικής περιφέρειας κάθε νέου 

Δήμου και κάθε νέας Κοινότητας που έχει προκύψει από συνένωση Δήμων και 

Κοινοτήτων.

Το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα αποτελείται:

α) από την εδαφική περιφέρεια του κάθε καταργούμενου με τη 

συνένωση Δήμου ή Κοινότητας και του κάθε συνοικισμού που 

προσαρτάται στο Δήμο ή στην Κοινότητα, που συνιστάται από 

συνένωση άλλων ΟΤA
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β) από τον πληθυσμό του καταργηθέντος Δήμου ή Κοινότητας ή του 

προσαρτηθέντος συνοικισμού.

Στο δημοτικό ή στο κοινοτικό διαμέρισμα περιλαμβάνονται και όλοι οι οικισμοί ή 

αυτοτελείς συνοικισμοί, καθώς και η λοιπή εδαφική περιφέρεια κάθε πρώην Δήμου ή 

Κοινότητας ή κάθε συνοικισμού που προσαρτάται στο νέο Δήμο ή Κοινότητα, μαζί 

με τον πληθυσμό τους.

Διευκρινίζεται όμως, ότι η ενιαία εδαφική περιφέρεια με τον πληθυσμό των 

Δήμων, οι οποίοι Δήμοι έχουν προκόψει από τις συνενώσεις άλλων Δήμων και 

Κοινοτήτων που έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις των παλαιοτέρων νόμων 1416/1984 

και 1622/1986, και οι οποίοι καταργούνται με τον Ν. 2539/1997 λόγω συνενώσεώς 

τους σε νέους Δήμους, δεν αποτελεί ένα δημοτικό διαμέρισμα.

Παράδειναα : ένας Δήμος A ' που έχει προκύψει κατά το έτος 1990, από συνένωση π.χ. 

έξι Κοινοτήτων σύμφωνα με το Ν. 1622/1986. Τώρα με το Ν. 2539 Ί997 καταργείται 

και συνενώνεται με άλλες δέκα Κοινότητες και συνιστούν όλοι μαζί ένα νέο Δήμο, έστω 

το Δήμο Β’. Αυτός ο Δήμος, ο Δήμος Α', δεν αποτελεί ένα δημοτικό διαμέρισμα Και 

αυτό, γιατί δημοτικά διαμερίσματα του νέου Δήμου (του Δήμου Β') αποτελούν οι 

εδαφικές περιφέρειες και ο πληθυσμός κάθε μιας από τις έξι Κοινότητες που είχαν 

συνενωθεί και αποτέλεσαν παλ.αιότερα το Δήμο A ’ το 1990. Συνεπώς, ο νέος Δήμος Β' 

έχει 16 Δημοτικά Διαμερίσματα (10 από τις Κοινότητες που συνενώνονται τώρα, και 6 

από τις πρώην Κοινότητες από τις οποίες είχε προκύψει το 1990 ο Δήμος Α).

Τοπικά Συμβούλια

Σε κάθε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα λειτουργεί στα πλαίσια του νέου Δήμου, 

ένα δημοτικό νομικό πρόσωπο με ονομασία "Τοπικό Συμβούλιο και το όνομα του 

πρώην ΟΤΑ που συνενώθηκε ή προσαρτήθηκε". Οι εκλογές για την ανάδειξη του 

διοικητικού συμβουλίου του Τοπικού Συμβουλίου έγιναν ταυτόχρονα με τις εκλογές 

για την ανάδειξη των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων.

Σε δημοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό πάνω από 1500 κατοίκους τα τοπικά 

συμβούλια είναι επταμελή, σε εκείνα με πληθυσμό από 300 μέχρι 1500 κατοίκους 

είναι πενταμελή και στα υπόλοιπα με πληθυσμό μέχρι 300 κατοίκους είναι τριμελή. 

Οι πρόεδροι των πενταμελών και των επταμελών τοπικών συμβουλίων είναι και
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δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ οι πρόεδροι των τριμελών τοπικών συμβουλίων θα είναι 

δημαρχιακοί πάρεδροι.

Παράδειγμα : Στον ανωτέρω Δήμο Β' που θα υπάρχουν 16 δημοτικά διαμερίσματα, Θα 

εκλεγούν 16 τοπικά συμβούλια. Από τα 16 τοπικά συμβούλια του νέου Δήμου Β', στο 

δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Β' θα εκ/.εγούν δημοτικοί σύμβουλοι οι Πρόεδροι των 

πενταμελών και των επταμελών τοπικών συμβουλίων του Δήμου αυτού, ενώ οι 

πρόεδροι των τριμελών τοπικών συμβουλίων Θα είναι δημαρχιακοί πάρεδροι.

Οι διατάξεις για τα δημοτικά διαμερίσματα και τα τοπικά συμβούλια 

εφαρμόζονται ανάλογα και στους πρώην Δήμους και Κοινότητες που είχαν 

καταργηθεί λόγω συνένωσής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παλαιοτέρων νόμων 

1416/1984 και 1622/1986, ανεξάρτητα από το γεγονός αν παρέμειναν ή όχι Δήμοι με 

τον Ν. 2539/1997. Συνεπώς και αυτοί οι Δήμος που μεταγενέστερα δεν 

καταργήθηκαν με τον Ν. 2539/1997, δεν αποτελούν ένα δημοτικό διαμέρισμα.

Για την ανάλογη δε εφαρμογή των διατάξεων αυτών, κάθε πρώην Δήμος ή 

Κοινότητα που καταργήθηκε με τη συνένωσή του σε νέο Δήμο με τους νόμους 

1416/1984 και 1622/1986, αποτελεί δημοτικό διαμέρισμα, στο οποίο και θα 

εφαρμοσθούν ανάλογα οι διατάξεις για την εκλογή και τη λειτουργία τοπικών 

συμβουλίων και τη σύνθεση τοπικών συμβουλίων, όπως στους λοιπούς Δήμους που 

προέρχονται από συνένωση με το Ν. 2539/1997

Για όλες τις περιπτώσεις ως πληθυσμός κάθε δημοτικού ή κοινοτικού 
διαμερίσματος, όπως και κάθε ΟΤΑ, λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός 
πληθυσμός της γενικής απογραφής πληθυσμού του Κράτους της 17η~ Μαρτίου 
1991 (ΦΕΚ Β’ 882/6-12-1993).

01 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ:

Οι διατάξεις που ισχύουν για την ανάδειξη των Δημοτικών και Κοινοτικών 

Αρχών, είναι τα άρθρα 39 μέχρι 88 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

(Π.Δ. 410/1995) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 

2,3,15 του Ν. 2539/97, άρθρο 25 του Ν. 2539/97 και τα Π.Δ. 133/97, 164/97, 

καθώς και το άρθρο 9 του Ν. 2623/98.
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Οι διατάξεις που ισχύουν για την ανάδειξη των Τοπικών Συμβουλίων είναι τα 

άρθρα 4 και 5 του Ν. 2539/97.

Οι διατάξεις που ισχύουν για την ανάδειξη των Συμβουλίων των Δημοτικών 

Διαμερισμάτων είναι τα άρθρα 135 μέχρι 142 του Π.Δ. 410/95.

- Οι διατάξεις που ισχύουν για την ανάδειξη των Παρέδρων των Κοινοτήτων 

είναι το άρθρο 7 του Ν. 2539/97.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα άρθρα 43, 44 παρ. 1, 45 και 142 του Π.Δ. 410/95, το 

άρθρο 5 παρ. 17 και άρθρο 7 παρ. 16 του Ν. 2539/1997 ισχύουν, για όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις εκλογών και οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή των 

βουλευτών (Π.Δ. 92/94), όπως ισχύει και αναφέρεται στο όριο της ηλικίας των 

εκλογέων, στις στερήσεις του εκλογικού δικαιώματος και στους εκλογικούς 

καταλόγους.

Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, ισχύουν 

οι διατάξεις της νομοθεσίας των Βουλευτικών εκλογών στα θέματα του ορισμού των 

μελών των εφορευτικών επιτροπών της δικαστικής αρχής και των εφόρων τους στα 

εκλογικά τμήματα και καταστήματα. Όπως, επίσης, ισχύουν και οι διατάξεις που 

αφορούν την προσωπική κράτηση οφειλετών, τις δαπάνες για επισκευή των καλπών 

την προμήθεια της γραφικής ύλης για τις εφορευτικές επιτροπές, την τήρηση της 

τάξης στον τόπο της ψηφοφορίας, την ατέλεια των εκλογικών πράξεων και 

εγγράφων, τα δικαιώματα των δικαστικών επιμελητών ως προς τις επιδόσεις και τις 

κοινοποιήσεις, την τοιχοκόλληση και διανομή φωτογραφιών, την διεξαγωγή της 

ψηφοφορίας, την διαλογή των ψήφων και την τήρηση βιβλίων, πρακτικών και 

πινάκων.

Οι πειθαρχικές και ποινικές διατάξεις, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις 

του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, εφαρμόζονται κατά γράμμα της νομοθεσίας 

των βουλευτικών εκλογών.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Π.Δ. 410/95 εφαρμόζονται και οι διατάξεις 

της νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών, που αφορούν την αποζημίωση και τα 

οδοιπορικά έξοδα των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής.
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1.2 ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΚΕ 

Ρόδος, 20-24 Οκτωβρίου 1999

Κατά την εφαρμογή πλέον του Προγράμματος "I. Καποδίστριας" η ΚΕΔΚΕ στο 

ετήσιο τακτικό συνέδριό της στη Ρόδο που πραγματοποιήθηκε από τις 20-24 

Οκτωβρίου 1999, δηλαδή μόλις δέκα μήνες μετά την εφαρμογή του προγράμματος 

και έχοντας λάβει υπόψιν την κατάσταση που επικρατούσε πρότεινε τα εξής:

'V Η Φ 1 Σ Μ Λ

Το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο 
στις 20-24 Οκτωβρίου 1999, μετά από συζήτηση αποφάσισε τα παρακάτω:

Με τη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας, μετά την ψήφιση 

και εφαρμογή του Ν.2539/97 που υλοποιεί στην πράξη το πρόγραμμα 

«ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», διαπιστώνει ότι έχουν γίνει σημαντικά θετικά βήματα, αλλά ότι 

υπάρχουν και πολλά ζητήματα που χρήζουν ακόμη άμεσης επίλυση. Για το λόγο 

αυτό, πρέπει η Κυβέρνηση, τα συλλογικά όργανα και οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί 

της Τ.Α. να αναπτύξουν όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές πολιτικές και να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες οικονομικής ενίσχυσης και υλοποίησης των εξαγγελιών 

καθώς και τη συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση των νέων ΟΤΑ, ώστε στο 

συντομότερο δυνατό χρόνο να μεταβληθούν αυτοί σε ισχυρούς και σύγχρονους 

Δήμους, κύτταρα τοπικής ανάπτυξης και προκοπής.

Επιβεβαιώνει ότι στόχος της Αυτοδιοίκησης παραμένει η παροχή υψηλού 

επιπέδου υπηρεσιών στους πολίτες και η βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Ο καταστροφικός σεισμός της Αττικής, δημιούργησε μια τραγική πραγματικότητα 

για χιλιάδες πολίτες-κατοίκους δήμων της περιοχής αυτής, για τους οποίους η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και η Πολιτεία έχουν αναλάβει έναν τιτάνειο αγώνα άμεσης 

αποκατάστασης.

Η Αυτοδιοίκηση μέσα από το Συνέδριό μας, εκφράζοντας έμπρακτα την 

αλληλεγγύη της προς τους πολίτες, επιβεβαιώνει την πρόταση για ολοκληρωμένη και 

άμεση πολεοδομική, χωροταξική, οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της 

πληγείσας περιοχής, καθώς και την έναρξη σοβαρού σχεδιασμού αντισεισμικής 

προστασίας όλης της χώρας, θέσεις που ήδη έχει διατυπώσει η ΚΕΔΚΕ.
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Ειδικότερα και μόνο για το 2000, προτείνεται προς την Κυβέρνηση να χορηγήσει 

διπλάσια ΣΑΤΑ για την Αττική, η οποία θα κατανεμηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια 

που θα καθορίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚΝΑ, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα μειωθεί η ΣΑΤΑ των ΟΤΑ της υπόλοιπης χώρας το 2000 σε 

σχέση με το 1999.

• Στην προοπτική της ολοκλήρωσης ενός νέου μοντέλου διοικητικής 

διάρθρωσης της χώρας και της νέας σχέσης ανάμεσα στις διάφορες βαθμίδες 

εξουσίας, θεωρούμε ότι πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για τα μεγάλα 

πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και για την 

Περιφέρεια.

• Αναβάθμιση και επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου με τεκμήριο 

αρμοδιότητας υπέρ της Αυτοδιοίκησης και σύνταξη νέου χάρτη για το σύνολο 

των αρμοδιοτήτων των δράσεων και των λειτουργιών της Αυτοδιοίκησης.

• 'Άμεση αποκέντρωση της φορολογικής εξουσίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

στα πλαίσια συμφωνημένων κανόνων και όρων και ανάλογα με τη 

φοροδοτική ικανότητα των πολιτών.

• Απαιτεί την συμμετοχή της Τ.Α. στον σχεδιασμό, προγραμματισμό και την 

υλοποίηση του Γ' Κ.Π.Σ.

• Κατ’ εφαρμογή της συνθήκης του Άμστερνταμ που προβλέπει ειδικές 

πολιτικές για την ισόρροπη ανάπτυξη και σύγκλιση των νησιωτικών περιοχών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ένταξη όλων των νησιών της Ελλάδας Αιγαίου 

και Ιονίου Πελάγους, στα επιχειρησιακά προγράμματα και τις πρωτοβουλίες 

του Γ' Κ.Π.Σ. που προβλέπουν ειδικές πολιτικές και ειδικά μέτρα για την 

σύγκλιση και συνοχή των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων των 

νησιωτικών περιοχών.

• Το ΕΠΤΑ πρέπει να πάρει τη μορφή συγκεκριμένου προγράμματος της 

Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την εισήγηση του αντίστοιχου θεματικού 

κύκλου, που προσαρτάται ως παράρτημα στο παρόν. Απαιτούμε την άμεση 

εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν.2539/97 με την ποσοτικοποίηση των 

υποχρεώσεων όλων των Υπουργείων για τη χρηματοδότηση του ΕΠΤΑ και 

την καταβολή των μη αποδοθέντων.

• Η ΚΕΔΚΕ δηλώνει ότι κανένα σχέδιο νόμου, Προεδρικό Διάταγμα, 

Υπουργική Απόφαση ή άλλη κανονιστική πράξη που αφορά την Τοπική
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Αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να οριστικοποιείται χωρίς την προηγούμενη 

έκφραση γνώμης της. Έχει παρατηρηθεί ότι εξ’ αυτού του λόγου 

δημιουργούνται όχι μόνο στρεβλώσεις και αντιφατικές ρυθμίσεις, αλλά και μη 

εφαρμογή πολλών αποφάσεων που θεωρούνται κρίσιμες για τους ΟΤΑ

• Προτείνεται η δημιουργία υποστηρικτικού -  συμβουλευτικού μηχανισμού με 

την ουσιαστική συμμετοχή της Τ.Α. για την επιτόπια στήριξη των Δήμων και 

Κοινοτήτων της χώρας σε ζητήματα εφαρμογής νόμων και κανονιστικού 

πλαισίου που διέπουν την λειτουργία των ΟΤΑ

• Απαιτεί την αντιμετώπιση των άμεσων και καυτών προβλημάτων, γι’ αυτό 

ζητά: Την διαρκή αποκλιμάκωση των επιτοκίων των δανείων του Τ.Π.Δ. προς 

τους ΟΤΑ, καθώς και την επέκταση των πρόσφατων ευνοϊκών ρυθμίσεων για 

τους ΟΤΑ όλης της χώρας.

• Την αύξηση του ποσοστού από 20 σε 25% επί του φόρου εισοδήματος

• Την απόδοση του ανάλογου ποσοστού με το φόρο εισοδήματος από τις 

πράξεις του Χρηματιστηρίου

• Την θεσμοθέτηση μόνιμης κοινής Επιτροπής ΥΠΕΣΔΔΑ-Υπουργείου

Οικονομικών -  ΚΕΔΚΕ για την παρακολούθηση της απόδοσης των ΚΑΠ.

• Την απόδοση των μη αποδοθέντων παρακρατηθέντων πόρων

• Αποκατάσταση της νομιμότητας και επαναφορά των διαδικασιών για τα έργα 

αυτεπιστασίας

• Αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος που έχει προκόψει με τις

αποφάσεις του Συμβουλίου Επικράτειας γύρω από τα χωροταξικά και 

πολεοδομικά ζητήματα.

• Να δοθεί με βάση τον ισχύοντα νόμο, αλλά και με βάση την αρχή της

επικουρικότητας, ο πρώτος λόγος στους Δήμους για την ανάληψη της

αρμοδιότητας που αφορά στη διαχείριση των λιμανιών. Η Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση να υπεισέρχεται στην συγκεκριμένη αρμοδιότητα μόνο μετά 

από άρνηση του ΟΤΑ να την αναλάβει. Να εκδοθούν άμεσα τα Π.Δ. για την 

μεταβίβαση των λιμανιών στους ΟΤΑ

• Ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του έτους των Π.Δ. που αφορούν την Δημοτική 

Αστυνομία και τα Εθνικά Στάδια με την διασφάλιση των πόρων που είναι 

αναγκαίοι για την λειτουργία τους.
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• Άμεση προώθηση ρυθμίσεων που απλουστεύουν και επιταχύνουν τις 

προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού στους δήμους με πλήρη σεβασμό του

Ν.2190/94.

• Να ιδρυθεί έδρα εκπαίδευσης και παραγωγής στελεχών της Αυτοδιοίκησης 

Πανεπιστημιακού επιπέδου.

• Βελτίωση του συστήματος εκλογής των συλλογικών οργάνων της 

Αυτοδιοίκησης.

• Κατοχύρωση της καταστατικής θέσης των αιρετών με την κύρωση των 

άρθρων του ΕΧΤΑ.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΙΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ 

ΚΕΑΚΕ ΣΤΗ ΡΟΛΟ

Στο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του
1999 στη Ρόδο αφιερώθηκε μια μέρα για να γίνει μια ειδική συνεδρίαση με θέμα:
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 1 ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ,
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ". Τα συμπεράσματα της ειδικής συνεδρίασης
έχουν ως εξής:
1) Επιβάλλεται να οργανωθούν οι περιφέρειες και να στελεχωθούν με το απαραίτητο 

επιστημονικό προσωπικό ώστε να γίνει πράξη, η θέληση του Υπουργείου, η 

απαίτηση της κοινωνίας για αποκέντρωση του κράτους.

2) Να επανεξετασθεί ο ρόλος της ΤΥΔΚ μετά τον νέο τοπίο που διαμορφώνεται 

(προσλήψεις νέων επιστημόνων, τεχνικές υπηρεσίες δήμων κ.λ.π.)

3) Διαγραφή χρεών ΠΑΚΥ.

4) Να προχωρήσουν άμεσα οι μετατάξεις του υπεράριθμου προσωπικού των 

"Καποδιστριακών" δήμων.

5) Όσο καθυστερούν οι μετατάξεις του προσωπικού, οι αμοιβές τους να καλύπτονται 

από το ΕΠΤΑ. Αυτό να ισχύσει και για το 1999.

6) Η μισθοδοσία των νέων επιστημόνων να καλυφθεί από το ΕΠΤΑ, για όσα χρόνια 

διαρκεί το ΕΠΤΑ. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό είναι απαραίτητο για τη 

λειτουργία των νέων δήμων και για την αναβάθμιση των.
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7) Τα έξοδα μετακίνησης των προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων να καλύπτονται 

από το ΕΠΤΑ, εφόσον το ετήσιο κόστος είναι μεγαλύτερο του 2% των ΚΑΠ του 

κάθε δήμου με έναρξη από το 1999.

8) Οι δήμοι που προήλθαν από συνένωση μόνον κοινοτήτων να μην καταβάλλουν 

την εργοδοτική εισφορά του 8% στη μισθοδοσία των υπαλλήλων όπως ισχύει για 

τους παλαιούς δήμους που έχουν πρώην δήμο στη νέα ενότητα.

9) Να γίνει άμεση και πλήρης εκκαθάριση των δανείων και οφειλών των ΟΤΑ με 

παράλληλη δικαίωση και των δήμων που δεν είχαν οφειλές.

10) Να διαγραφούν παντελώς τα παλαιά δάνεια που χορηγήθηκαν μέσω νομαρχιακού 

ταμείου από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων τη χρονική περίοδο πριν το 

1980 για την εκτέλεση (συγχρηματοδότηση) μικρών κοινωφελών έργων.

11) Να καταληφθούν τα οφειλόμενα από τα έργα που έγιναν ή που υπογράφηκαν 

προγραμματικές συμβάσεις (ΕΤΕΡΠΣ κ.λ.π.)

12) Το εργολαβικό όφελος για έργα που εκτελούνται από ιδία έσοδα των ΟΤΑ να 

καθοριστεί στο 18%, όπως ισχύει για έργα που εκτελούνται από το πρόγραμμα 

δημοσίων επενδύσεων με τις ανάλογες κρατήσεις.

13) Να μην απαιτείται μελέτη για προμήθειες έως 3.000.000 (ισχύει έως 600.000) και 

να γίνονται με τον νόμο 28/80.

14) 0  ΟΑΕΔ να μην επιδοτεί για κάλυψη εργασίας μόνο ιδιωτικές και δημοτικές 

επιχειρήσεις αλλά και τους νέους δήμους.

15) Στηρίζουμε την πρωτοβουλία της TEAK των Κυκλάδων και Δωδεκανήσου για 

την καινοτόμα διαδημοτική συνεργασία των νήσων του Αιγαίου με τον τίτλο 

"Ομοπολιτεία δήμων αρχιπελάγους'.

16) Να γίνεται συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των στελεχών των ΤΕΔΚ και των 

Δήμων, για την στήριξη των νέων δήμων.

17) Να υπάρχει ειδικό κριτήριο κατανομής του ΕΠΤΑ για τους παραμεθόριους και 

νησιωτικούς δήμους.

18) Τα έργα του ΕΠΤΑ να δημοπρατούνται με το σύνολο του προϋπολογισμού και 

όχι κατά φάσεις. Οφείλουν όλα τα υπουργεία να εισφέρουν την αναλογία της 

συμμετοχής τους στο ΕΠΤΑ όπως ο νόμος ορίζει.

19) Η κατανομή του ΕΠΤΑ ανά περιφέρεια να γίνει με τα ίδια κριτήρια που έγινε η 

κατανομή του Τ' ΚΠΣ.

20) Να εξετασθεί η έγκριση των αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων για νέα 

έδρα με βάση τον 1622.
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21) Έγινε σαφές ότι τα Τοπικά Συμβούλια δεν είναι αυτόνομες διοικητικές μονάδες 

αλλά συνέχεια του δήμου με συγκεκριμένες αρμοδιότητες που οφείλει, δήμαρχος 

και δημοτικά συμβούλια, να εκχωρήσουν με βάση το νόμο 2539 ( όπως ο νόμος 

ορίζει). Τονίζεται ότι Πρόεδροι και Πάρεδροι λαμβάνουν έξοδα κίνησης γι' αυτό 

έχουν συνδεθεί με τις χιλιομετρικές αποστάσεις και ως τέτοια παραμένουν.

22) Αύξηση αντιδημάρχων στους δήμους που προέκυψαν με την συνένωση άνω των 5 

πόλεων - χωριών.

23) Είναι βέβαιο ότι στην πρώτη φάση του "Καποδίστρια" θα υπάρχουν μικρά και 

μεγάλα προβλήματα. Γι' αυτό προτείνεται η λειτουργία μόνιμου γραφείου της 

ΚΕΔΚΕ που θα συγκεντρώσει τις προτάσεις και προβληματισμούς των νέων 

δήμων, να τις επεξεργάζονται με το Υπουργείο Εσωτερικών και να προωθούνται 

άμεσες λύσεις.

24) Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν έμμεση ή άμεση υπονόμευση του "Καποδίστρια". 

Προστατεύουμε την εφαρμογή της μέγιστης αυτής μεταρρύθμισης για το 

συμφέρον των κατοίκων των πόλεων και των χωριών της χώρας.

25) Απολογισμός για την πορεία του Καποδίστρια.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι κατά την εφαρμογή του Προγράμματος "I. 

Καποδίστριας" οι νέοι Καποδιστριακοί Δήμοι αντιμετωπίζουν πολλά και ουσιαστικά 

προβλήματα . Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι Δήμοι είναι κατά κύριο 

λόγο οικονομικής φύσεως και φυσικά είναι απαραίτητη η άμεση επίλυση αυτών. Τα 

προβλήματα δεν έχουν όμως μόνο οικονομική διάσταση. Οι Δήμοι υστερούν πολύ 

και σε λειτουργικά και οργανωτικά θέματα, τα οποία θα αναλυθούν διεξοδικά στη 

συνέχεια. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι μια συνολική αλλαγή 

στο δημοτικό σύστημα, για να μπορέσει να επιτευχθεί η πραγματική μεταρρύθμιση 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και αυτό φυσικά το συμπεραίνουμε από τα προβλήματα 

που παρατηρούνται κατά την εφαρμογή του Προγράμματος. Το Πρόγραμμα "I. 

Καποδίστριας" δοκιμάζεται τώρα κατά την εφαρμογή του.
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1.3 ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΉΣ ΚΕΛΚΕ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Μετά το Συνέδριο της Ρόδου η ΚΕΔΚΕ αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα έκτακτο 

θεματικό Συνέδριο στην Χαλκιδική από 4-6 Μαΐου 2000 με κύριο θέμα τα 

οικονομικά των ΟΤΑ, που όπως προαναφέραμε αποτελεί καίριο ζήτημα για την 

πορεία των νέων Καποδιστριακών Δήμων. Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου αυτού 

ήταν τα εξής:

Ψ Η Φ  Ι Σ  ΜΑ

Το Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκιδική από 4-6 

Μαΐου 2000, έχοντας υπ’ όψιν:
α) Τα οξυμένα οικονομικά προβλήματα και την ανάγκη επίτευξης ουσιαστικής 

οικονομικής αυτοδυναμίας στους ΟΤΑ 

β) Το άρθρο 13 του Ν.2539/97.

γ) Την αρχή της εγγύτητας που επιβάλλει την εξυπηρέτηση των πολιτών στο 

πλησιέστερο προς αυτούς επίπεδο εξουσίας.

δ) Τις νέες αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, αλλά και τις διαρθρωτικές αλλαγές που 

θα πρέπει να επέλθουν στο διοικητικό σύστημα, εν όψει και της ένταξης της Ελλάδας 

στη ζοδνη Ευρώ.

ε) Τη μεταρρύθμιση που έγινε στους ΟΤΑ της χώρας, μετά την εφαρμογή του Ν.

2539/97 (Συνενώσεις)

στ) Τον διάλογο που αναπτύχθηκε κατά τις εργασίες του Συνεδρίου και τις προτάσεις

που κατατέθηκαν από τους συνέδρους,

ζ) Την εισηγηση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ,

η)Τις αποφάσεις των συνεδρίων της ΚΕΔΚΕ που έχουν ληφθεί και ιδιαίτερα την 

ομόφωνη απόφαση του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ στη Ρόδο.

Λ II Ο Φ Λ Σ 1 ΣΕ 

Α) Να διεκδικήσει:
1. Την αύξηση του ποσοστού από 20% σε 25% του Φ.Ε.Φ.Ν.Π. που αποδίδεται 

στην Τ Α.
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1. Την απόδοση στην Τ.Α. του ποσού που αναλογεί από τους φόρους 

εισοδήματος των Π.Ο.Ε.

2. Την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων στους Κ.Α.Π. ως ποσοστό του Φ.Π.Α.

3. Την απόδοση του ποσοστού που αναλογεί στους Κ.Α.Π. από την φορολόγηση 

των χρηματιστηριακών πράξεων.

4. Την ενσωμάτωση στους Κ.Α.Π. του τέλους επί των διαφημίσεων που γίνονται 

στα super markets, καθώς και του τέλους επί των διαφημίσεων μέσω του 

Τύπου.

5. Την απόδοση των οφειλομένων, σύμφωνα με το Ν. 1828/89

6. Την ουσιαστική εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν.2539/97 με ταυτόχρονη 

ποσοτικοποίηση του ύψους των χρημάτων και κατάργηση των επιλεκτικών 

χρηματοδοτήσεων προς τους ΟΤΑ με ένταξη των πόρων αυτών στο 

αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΠΤΑ.

7. Τη θεσμοθέτηση μόνιμης κοινής επιτροπής ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ΥΠ.ΟΙΚ., ΚΕΔΚΕ 

για την παρακολούθηση της πορείας των εσόδων και των αποδόσεων προς την 

Τ.Α. που αφορούν τους Κ.Α.Π. και το ΕΠΤΑ.

8. Την επαναφορά του ποσοστού στο 50% των τελών κυκλοφορίας που 

αποδίδεται στην Τ.Α., αφού ο στόχος ένταξης της χώρας στη ζώνη Ευρώ, 

επετεύχθη.

Το Συνέδριο απαίτησε την υλοποίηση των ανωτέρω εντός συγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος που δεν θα υπερβαίνει την κατάθεση του τακτικού 

προϋπολογισμού του κράτους.

Β) Να προτείνει προς την Κυβέρνηση και να διεκδικήσει τη θεσμοθέτηση της 
φορολογικής αρμοδιότητας και τη δυνατότητα είσπραξης των φορολογικών 
εσόδων, στα πλαίσια μιας φορολογικής μεταρρύθμισης και της αποκέντρωσης 
των φορολογικών εσόδων.
Η ΚΕΔΚΕ, στο προσεχές τακτικό συνέδριο, θα προχωρήσει μετά από συνεργασία και 

διάλογο με τους ΟΤΑ και την Κυβέρνηση, σε συγκεκριμένες προτάσεις που θα 

προσδιορίζουν το είδος των φόρων, τους συντελεστές, τους κανόνες και τη θέση που 

θα έχουν στο σύνολο των οικονομικών των ΟΤΑ.

Βασικές προϋποθέσεις για την ανάληψη αυτής της ευθύνης είναι:
• Η μή περαιτέρω επιβάρυνση των πολιτών με πρόσθετα φορολογικά βάρη
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• Η εξασφάλιση αποτελεσματικού μηχανισμού προσδιορισμού, επιβολής, 

βεβαίωσης, είσπραξης και διαχείρισης των εσόδων.

Γ) Την αλλαγή του τρόπου κατανομής των Κ.Α.Π. που προορίζονται για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών στους ΟΤΑ (δωδεκατημόρια) ως κατωτέρω:
1) Εξασφάλιση ενός ελάχιστου κόστους λειτουργίας σε όλους τους ΟΤΑ της χώρας, 

το οποίο θα επιλύσει ουσιαστικά το μεγάλο πρόβλημα βιωσιμότητας, ιδιαίτερα 

των μικρών ΟΤΑ.

2) Αναλογική κατανομή υπολοίπου ποσού σύμφωνα με το κριτήριο του πληθυσμού.

3) Καθιέρωση των ολοκληρωμένων τοπικών πολιτικών.

Οι ολοκληρωμένες τοπικές πολιτικές αναφέρονται στην άσκηση αρμοδιοτήτων της 

A/ βάθμιας Τ.Α. στα πλαίσια εθνικών ή κοινοτικών πολιτικών. Αποτελούν δηλαδή, 
προγράμματα που πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Δεσμεύουν την κεντρική διοίκηση σε μεσοπρόθεσμη βάση και δεν τίθεται υπό 

αμφισβήτηση η συνέχειά τους.

• Απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό ΟΤΑ και δεν εφαρμόζονται επιλεκτικά.

• Τα κριτήρια επιλογής είναι σαφή και οι διαδικασίες ένταξης διαφανείς και 

δημόσιες.

Το συνέδριο εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ, εντός διμήνου, να ενσωματώσει 
τις παρατηρήσεις που έγιναν και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν:
• Την εξομάλυνση των ποσών που αναλογούν στους ΟΤΑ στις περιοχές αλλαγής 

των πληθυσμιακών κατηγοριών.

• Την αντικειμενικοποίηση του ελάχιστου κόστους των πολύ μικρών Κοινοτήτων.

• Την ανάγκη αντιμετώπισης του συνολικού κόστους λειτουργίας και των 

επενδυτικών αναγκών (ΣΑΤΑ) σε ειδικές κατηγορίες ΟΤΑ, όπως νησιωτικοί 

ΟΤΑ, ορεινοί ΟΤΑ, ΟΤΑ με μεγάλο αριθμό δημοτικών διαμερισμάτων, αστικά 

κέντρα κ.λ.π.

Δ) Οικονομική διοίκηση και διαχείριση ΟΤΑ
1) Την προσαρμογή των κανόνων και νόμων που διέπουν την οικονομική διοίκηση 

και διαχείριση στους ΟΤΑ, σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες.

2) Την άμεση εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στους ΟΤΑ

3) Την επίσπευση των διαδικασιών πρόσληψης και εκπαίδευσης του απαραίτητου 

ανθρώπινου δυναμικού.
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4) Την υποχρεωτική σύσταση ταμειακής υπηρεσίας ή/ και κοινών ταμειακών 

υπηρεσιών (όπου αυτό επιβάλλεται απ’ τα μεγέθη και τις αντικειμενικές 

δυνατότητες) για όλους τους ΟΤΑ

5) Τη θεσμοθέτηση δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων όλων των 

ΟΤΑ της χώρας εντός εξαμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους.

6) Την εισαγωγή διαδικασιών εκπόνησης ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων 

στους ΟΤΑ.

7) Την καθιέρωση ειδικού οργάνου ενημέρωσης και υποστήριξης για την ορθή 

εφαρμογή των νόμων, κανόνων και αποφάσεων που αφορούν τον τρόπο 

οργάνωσης, λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισης στους ΟΤΑ.

Το συνέδριο εκτιμώντας την επιτακτική ανάγκη ενός νέου καταστατικού χάρτη για 

την Τ.Α. που θα την καταστήσει ικανή να διαδραματίσει το σημαντικό της ρόλο στον 

νέο αιώνα, θεώρησε ότι η υλοποίηση των ανωτέρω, αποτελεί το ελάχιστο των 

ρυθμίσεων που απαιτούνται για μια ουσιαστική Αυτοδιοίκηση, για ισόρροπη 

περιφερειακή ανάπτυξη, για τον άνθρωπο, για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.
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ΜΕΡΟΣ 4°

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ -  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "L ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ"
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΡΠΊΚΙI ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ'ΊΌΣ 

"I. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”

1.1 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ”1. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.

Το Πρόγραμμα "I. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" άρχισε ουσιαστικά να τίθεται σε 
εφαρμογή από την 1/1/1999 όπου έγινε και η εγκατάσταση των δημοτικών αρχών 
οι οποίες εκλέχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2539/1997.

Όπως όμως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις έτσι και εδώ κάθε αρχή και 

δύσκολη κάτι που δεν διαψεύστηκε ούτε σε αυτή την περίπτωση. Οι νέες δημοτικές 

αρχές αλλά και οι υπάλληλοι που στελεχώνουν τους 900 νέους Δήμους και τις 133 

κοινότητες ήταν αρκετά δύσκολο να αντεπεξέλθουν αρχικώς στις τεράστιες 

αρμοδιότητες των νέων Δήμων και Κοινοτήτων.

Τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αφορούν:
στην πολύ άσχημη κατάσταση που κληρονόμησαν οι νέοι δήμοι και οι νέες 

δημοτικές αρχές, αυτό οφείλεται κυρίως στην λειτουργία των νέων Δήμων, 

στα χρέη και στις υποχρεώσεις γενικότερα προς τρίτους που κλήθηκαν να 

αντιμετωπίσουν,

στην περιορισμένη χρηματοδότηση των νέων Δήμων και Κοινοτήτων και 

κυρίως τους αργούς ρυθμούς εφαρμογής του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής 

αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.), καθώς και στην μη ωριμότητα των έργων που αυτό 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μη εκπόνηση των μελετών για να μπορέσουν 

να πραγματοποιηθούν τα έργα,

στην έλλειψη απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού για την στελέχωση 

των διευρυμένων ΟΤΑ, μιας και οι απαιτήσεις των νέων δήμων πλέον είναι 

πολύ μεγάλες και στην σωστή και αποτελεσματική κατανομή του μη 

εξειδικευμένου προσωπικού,

- στην έλλειψη αναγκαίου εξοπλισμού όπως για παράδειγμα δεν διέθεταν όλοι 

οι δήμοι Η/Υ, οι οποίοι είναι άκρως απαραίτητοι σε έναν διευρυμένο δήμο,

- στην μη επιμόρφωση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού που θα μπορούσε να 

γίνει με την διεξαγωγή σεμιναρίων,
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- την μη ετοιμότητα από άποψη ενημέρωσης και πληροφόρησης των νέων 

δημοτικών αρχών να διοικήσουν τόσο μεγάλους δήμους,

Στην έλλειψη ενημέρωσης που υπήρχε όχι μόνο ως προς τους πολίτες αλλά 

και τους ίδιους τους αιρετούς καθώς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που 

εργάζονται στους ΟΤΑ,

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και την μη απόλυτη ετοιμότητα της 

ίδιας της πολιτείας να αντεπεξέλθει εξ' αρχής στις ανάγκες αυτού του τόσο 

σημαντικού προγράμματος, κυρίως όσον αφορά στον οργανωτικό τομέα των 

νέων διευρυμένων Δήμων.

Βέβαια δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και τα πολύ θετικά αποτελέσματα που 
μπορεί να προσφέρει το πρόγραμμα αυτό. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι τα
εξής:

Η μείωση του αριθμού των ΟΤΑ με συνέπεια την εξάλειψη του φαινομένου 

του κατακερματισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Οι νέοι Δήμοι έγιναν πιο ισχυροί με τις αποκεντρωμένες αρμοδιότητες που 

τους δόθηκαν, με το Πρόγραμμα "I. Καποδίστριας",

Οι περισσότεροι πλέον Δήμοι μπορούν να εκτελούν έργα με δική τους 

τεχνική υπηρεσία και με τον δικό τους φυσικά εξοπλισμό, με αποτέλεσμα την 

καλύτερη ευημερία του Δήμου,

Οι Δήμοι αποκτούν δημοτικές υπηρεσίες με Γεωπόνους, Μηχανικούς, 

Οικονομολόγους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πολιτών που ήταν άλλωστε και ένας από τους βασικούς στόχους τους 

προγράμματος,

- Οι Δήμοι έχουν εξασφαλίσει υποδομές και έργα που χρηματοδοτεί το Κράτος 

και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε κάθε δήμος μεμονωμένα είτε μέσα από τις 

διαδημοτικές επιχειρήσεις,

Οι κάτοικοι των Δήμων μπορούν να κερδίσουν την φροντίδα της σύγχρονης 

κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου και να μπορούν άμεσα να λαμβάνουν τις 

υπηρεσίες που τους αξίζουν,

- Οι Δήμοι απέκτησαν νέα σύγχρονη πολιτική και διοικητική οργάνωση, την 

οποία δυστυχώς δεν την αξιοποιούν όλοι οι Δήμος

Κάθε τόπος συμμετέχει ενεργά εκλέγοντας το δικό του Τοπικό Συμβούλιο με 

πολλές αρμοδιότητες.
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1.2 ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

Σε αυτό το σημείο της εργασίας μου έχοντας παρουσιάσει όλη την ιστορική 

αναδρομή του Προγράμματος "I. Καποδίστριας" θα προσπαθήσω να κάνω μια 

κριτική πάνω σε αυτό το πρόγραμμα.

Βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να μπορέσουμε να βγάλουμε 

ολοκληρωμένα συμπεράσματα για το Πρόγραμμα "I. Καποδίστριας". Μιας και 

βρισκόμαστε σε αρχικό στάδιο ουσιαστικά από τη εφαρμογή του. Χωρίς βέβαια αυτό 

να σημαίνει ότι δεν μπορούν να διεξαχθούν τα πρώτα συμπεράσματα.

Ίσως αυτήν η περίοδος να είναι και η πιο σημαντική αφού είναι η περίοδος 

προσαρμογής ουσιαστικά των νέων Δημοτικών αρχών στα νέα δεδομένα που έχει 

φέρει η ψήφιση του Ν.2539/1997 που αφορά στο Πρόγραμμα Καποδίστρια.

Επίσης δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι οι νέοι Δήμοι 

κληρονόμησαν μια πολύ άσχημη κατάσταση όσον αφορά κυρίως στην οργάνωση των 

νέων Δήμων και θα πρέπει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να την διορθώσουν, 

χωρίς να έχουν πάντα σύμμαχο στο πλευρό τους την Πολιτεία. Και αυτό όχι γιατί η 

Πολιτεία αδιαφορεί, απλά γιατί δεν ενεργεί πάντα στον κατάλληλο χρόνο.

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και την αδιαφορία των ίδιων των αιρετών 

και των υπηρεσιακών παραγόντων σε κάποιες περιπτώσεις, που δεν ενεργούν 

αποτελεσματικά με σκοπό την καλυτέρευση της κατάστασης.

Τα θέματα τα οποία θα προσπαθήσω να μελετήσω είναι τα εξής:
1. Χρονική Διάρκεια του Προγράμματος

2. Οργάνωση Νέων δήμων

3. Μηχανοργάνωση - Διπλογραφικό - Ταμιακή

4. Νέοι επιστήμονες

5. Προσλήψεις προσωπικού

6. Διαδημοτικές Συνεργασίες

7. Τοπικά Συμβούλια

8. Χρηματοδότηση νέων ΟΤΑ
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1. Χρονική διάρκεια του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα "I. Καποδίστριας" προτάθηκε και θεσπίστηκε σε αρκετά σύντομο 

χρονικό διάστημα. Η πρόταση του Προγράμματος από το Υπουργείο Εσωτερικών 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έγινε ύστερα από επιτακτική ανάγκη όλων 

που ασχολούνταν με την Τοπική Αυτοδιοίκηση τον Φεβρουάριο του 1997, στην 

συνέχεια ακολούθησε η αποδοχή της πρότασης από το έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ 

που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 26,27,28 Μαρτίου 1997, 

έπειτα έρχεται το Νομοσχέδιο το Οκτώβριο του 1997 και τέλος στις 4/12/1997 

έχουμε την ψήφιση του Ν. 2539/1997 " Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης" (Αρ. φύλλου 244 Α'). Οι πολίτες εξαιτίας της σύντομης διάρκειας 

που υπήρχε μεταξύ της πρότασης και τελικά της θέσπισης του Προγράμματος δεν 

μπόρεσαν να ενημερωθούν και να κατανοήσουν την τεράστια αλλαγή που επερχόταν 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να αντιδράσουν 

αρνητικά στο πολύ σημαντικό αυτό Πρόγραμμα. Βέβαια δεν θα πρέπει να 

παραλείψουμε και τα ίδια τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που και αυτοί με 

την σειρά τους αρχικώς εξέφρασαν πολλές αμφιβολίες για τον Καποδίστρια. Ίσως 

όμως να μην γινόταν και διαφορετικά γιατί αν θυμηθούμε τις προσπάθειες του 

παρελθόντος περί εθελοντικών συνενώσεων θα δούμε ότι δεν επιτέφχηκε κανένα 

σοβαρό αποτέλεσμα. ΓV αυτό ίσως οι αναγκαστικές συνενώσεις να ήταν η μόνη λύση 

για να έχουμε κάποια επιθυμητά και ουσιαστικά αποτελέσματα.

2. Οργάνωση νέων Δήμιον

Για την οργάνωση των νέων δήμων είναι απαραίτητη πρώτα από όλα η 

αξιοποίηση και διαρκή επιμόρφωση του ήδη υφιστάμενου προσωπικού, η αξιοποίηση 

και κατοχύρωση της εργασίας και των γνώσεων του επιστημονικού προσωπικού που 

με το Πρόγραμμα Κατάρτισης προσφέρει υπηρεσίες στους Δήμους, και τέλος η 

μηχανοργάνωση των βασικών διοικητικών λειτουργιών.

Όλα τα παραπάνω δυστυχώς δεν έγιναν από την αρχή της εφαρμογής του 

Προγράμματος και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλά και σημαντικά 

προβλήματα.
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3. Μηχανοργάνωση - Διπλογραφικό - Ταμιακή

Όσον αφορά την μηχανοργάνωση οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

Α)Η μηχανοργάνωση των νέων Δήμων του προγράμματος "I. Καποδίστριας"

Β)Η τεχνική και οικονομική υποστήριξη των Δήμων που δεν εντάχθηκαν στο 

πρόγραμμα "I. Καποδίστριας" για την αναβάθμιση και επέκταση του 

μηχανογραφικού τους συστήματος, προκειμένου να εφαρμοστεί το Διπλογραφικό 

Λογιστικό σύστημα.

Οι διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης του Προγράμματος στοχεύουν:

- στην πρόοδο των διαδικασιών μηχανοργάνωσης των Δήμων με ταχύ ρυθμό 

ώστε να ικανοποιηθούν έγκαιρα οι ανάγκες λειτουργίας τους

στη διασφάλιση των θεσμικών προβλέψεων και των τεχνικών προδιαγραφών 

ώστε το έργο να είναι λειτουργικό για τους δήμους

- στην αποδοτική αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ε.Π.Τ.Α. και του Ε.Π. 

"Κλεισθένης".

Για την υποβοήθηση του σχεδιασμού και των διαδικασιών εφαρμογής του έργου, 

το Υ.Π.ΕΣ.Δ.Δ.Α. έχει δημιουργήσει, στο πλαίσιο της Ομάδας Διοίκησης Έργου 

(ΟΔΕ.) του προγράμματος " I. Καποδίστριας", την Κεντρική Ομάδα Εργασίας 

(Κ.Ο.Ε.) από στελέχη της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του Υ.Π.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και 

ειδικούς επιστήμονες της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Τις εργασίες της Κ.Ο.Ε. θα κληθούν να 

παρακολουθήσουν εκπρόσωποι της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και της Π.Ο.Ε. - ΟΤΑ. Για την 

υλοποίηση του Προγράμματος ο Γενικός Γραμματέας κάθε Περιφέρειας έχει 

συγκροτήσει ανά νομό, Ομάδα Εργασίας Νομού (Ο.Ε.Ν.) για την τεχνική υποστήριξη 

της Περιφέρειας και της Επιτροπής Παραλαβής των υλικών των προμηθειών που θα 

εκτελεστούν από την Περιφέρεια. Η ομάδα αυτή επιβλέπει την πορεία του έργου της 

μηχανοργάνωσης. Προς το παρόν έχουν γίνει αρκετά και σημαντικά βήματα.

Η μηχανοργάνωση όλων των Δήμων είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία 

των νέων Καποδιστριακών Δήμων και είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση εφαρμογή 

του έργου σε όλους τους Δήμους. Το πιο σημαντικό ίσως πρόβλημα όσον αφορά την 

μηχανοργάνωση είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο πρόβλημα χρειάζεται άμεσα 

λύση προκειμένου να λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά το Πρόγραμμα της 

μηχανοργάνωσης.
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Η εισαγωγή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στους Δήμους αποτελεί 

ασφαλώς ένα σημαντικό θεσμικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων 

οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ.

Με ην εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου στους ΟΤΑ εξασφαλίζεται:

• Δυνατότητα στους Δήμους και τις κοινότητες να καταρτίζουν οικονομικές 

καταστάσεις όπως προϋπολογισμός, Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως 

κλπ.

• Παροχή ορθών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών προς τα πολιτικά και 

διοικητικά όργανα των ΟΤΑ

• Αποτελεσματικότερη άσκηση διοίκησης και σωστής οικονομικής πολιτικής 

από τους ΟΤΑ

• Η ευχερής συγκέντρωση πληροφοριών συγκριτικής σημασίας και 

σχηματισμούς αριθμοδεικτών

• Σωστός προσδιορισμός του κόστους των υπηρεσιών των ΟΤΑ με την 

εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής

• Διαφάνεια στο οικονομικό / διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ ( αρ. 7447/1-3-99) που έχει αποσταλεί 

σε όλους τους Δήμους της χώρας μαζί με το λογιστικό οδηγό, οι ΟΤΑ με πληθυσμό 

άνω των 10.000 μπορούν από το 1999 να εφαρμόσουν προαιρετικά το Λογιστικό 

Οδηγό. Η εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου είναι υποχρεωτική για τους 

ΟΤΑ άνω των 5.000 κατοίκων από την 1/1/2000 και με παράταση που δόθηκε από 

1/1/2001.Για την εφαρμογή του έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την προμήθεια του 

εξοπλισμού στα πλαίσια του συνολικού προγράμματος μηχανοργάνωσης των ΟΤΑ 

από το Ε.Π.Τ.Α.

Η εισαγωγή του διπλογραφικού συστήματος στους ΟΤΑ αποτελεί την 

σημαντικότερη καινοτομία και θα βοηθήσει στην αναβάθμιση των οικονομικών 

υπηρεσιών των ΟΤΑ και γι' αυτό είναι απαραίτητη η όσο το δυνατόν συντομότερη 

εφαρμογή του στους Δήμους. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι απαραίτητη και η δημιουργία 

ταμιακών υπηρεσιών όπου δεν υπάρχουν μιας και χωρίς ταμιακή υπηρεσία στον δήμο 

δεν μπορεί να εφαρμοστεί το διπλογραφικό σύστημα.

Η μηχανοργάνωση καθώς και η εισαγωγή του διπλογραφικού συστήματος είναι 

από τις πιο καινοτόμες προσπάθειες αναβάθμισης των νέων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.
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4. Νέοι επιστήμονες9

Στον Ν. 2738/1999 για τις "συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση" 

περιλαμβάνεται το άρθρο 30, σύμφωνα με το οποίο διορίζονται οι πτυχιούχοι ΑΕΙ / 

ΤΕΙ, που ολοκλήρωσαν τα σχετικά προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης 

επαγγελματικής εμπειρίας, στους δήμους που πραγματοποίησαν την πρακτική τους 

άσκηση.

Ο διορισμός γίνεται με αποφάσεις των αντίστοιχων δημοτικών συμβουλίων σε 

κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού των Ο.Ε.Υ., ή σε συναφείς θέσεις ανάλογες με τα 

τυπικά τους προσόντα.

Έληξε έτσι μία εκκρεμότητα που κρατούσε σε αβεβαιότητα τους ενδιαφερομένους 

νέους και νέες και δεν επέτρεπε στους δήμους να αξιοποιήσουν τα άτομα αυτά, που 

σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν τους πρώτους και μοναδικούς τους πτυχιούχους. Η 

λύση που επιλέχτηκε όμως είναι κράμα νομοτεχνικής προχειρότητας, διοικητικού 

αυταρχισμού και πολιτικής μυωπίας.

Πρώτον οι διαδικασίες που προβλέπονται δεν έχουν καμία ελαστικότητα ώστε να 

αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα, όπως μη αποδοχές διορισμών, ελλείψεις ή 

πλεονάσματα σε συγκεκριμένες ειδικότητες, αδυναμία διορισμού σε άλλο δήμο από 

αυτόν που πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση.

Δεύτερον στο σχετικό άρθρο αναφέρεται ότι ο διορισμός των στελεχών αυτών θα 

γίνει χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Ενώ πολλοί Δήμος 

κυρίως μικροί και μεσαίος δεν μπορούσαν να καλύψουν βραχυπρόθεσμα το κόστος 

μισθοδοσίας δύο ή και τριών επιστημόνων και ενώ είχαν υποβληθεί διάφορες 

προτάσεις συμπληρωματικής επιχορήγησής τους από το ΕΠΤΑ ή τους ΚΑΠ, τελικά 

το Υπουργείο αδιαφόρησε και μετακύλυσε το πρόβλημα στην αυτοδιοίκηση.

Τρίτο και κυριότερο στη σχετική εγκύκλιο που κυκλοφόρησε, διατυπώνεται ρητά 

ότι δεν παρέχεται διακριτική ευχέρεια στα δημοτικά συμβούλια και η έκδοση της 

πράξης διορισμού είναι υποχρεωτική, χαρακτηρίζεται μάλιστα ως "δέσμια 

αρμοδιότητα". Αυτή η απαράδεκτη κατάργηση της διοικητικής αυτοτέλειας της 

πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης με τη μορφή εγκυκλίου αποτελεί πρωτοφανές

ΙΙηγή: "Λκσμια αιπιοόιόιητα -  Λ,-σμια (ΐηιοόι.ΊκΊ|ση" Τοπική Λιιτοόιοίκηση και Λ.τοκί\Τ|Κ·κτη, Τ. Σιιποιινακτμ 1999)
9
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πολιτικό ολίσθημα και πολλοί έγκριτοι νομικοί ισχυρίζονται ότι έχουν παραβιαστεί οι 

σχετικές συνταγματικές διατάξεις και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας.

Η μεθόδευση αυτή δεν έχει κανένα νόημα, δεδομένου ότι οι αιρετοί έχουν 

κατανοήσει ότι χωρίς επιστημονικό προσωπικό οι νέοι δήμοι δεν πρόκειται να 

ασκήσουν τις αρμοδιότητες τους ούτε να υλοποιήσουν τις αναπτυξιακές 

πρωτοβουλίες που θα δικαιώσουν πολιτικά τις συνενώσεις.

Η διακομματική συναίνεση, που επιτεύχθηκε στη Βουλή για την ψήφιση του 

άρθρου αυτού, οδήγησε σε μία κατεξοχήν γραφειοκρατική λύση και σε ένα πολιτικό 

πλήγμα στην αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δύο τελευταίες παρατηρήσεις: τι πρόκειται να συμβεί αν ένα δημοτικό συμβούλιο 

αρνηθεί για λόγους αρχής ή οικονομικής αδυναμίας να ψηφίσει τους σχετικούς 

διορισμούς; Θα κινηθούν διαδικασίες πειθαρχικής ευθύνης; Επιτέλους δεν 

συνειδητοποιούν στο Υπουργείο ότι παρόμοιες μεθοδεύσεις ανοίγουν το δρόμο σε 

τυπικά νόμιμες παραβιάσεις των θετικών διαδικασιών που θεσπίστηκαν με το ΑΣΕΠ;

5. Προσλήψεις προσωπικού

Για την σωστή λειτουργία των νέων Καποδιστριακών δήμων εκτός από τους 

πτυχιούχους ΑΕΙ / ΤΕΙ που παρακολούθησαν τα σεμινάρια κατάρτισης και 

προσελήφθησαν στους Δήμους θα πρέπει το Κράτος να μεριμνήσει και για την 

πρόσληψη και άλλου προσωπικού εξειδικευμένου που θα στελεχώσουν τους Δήμους. 

Θα πρέπει επίσης να γίνει σωστή κατανομή του μη εξειδικευμένου προσωπικού.

Οι ανάγκες σε προσωπικό των νέων Δήμων λόγω του μεγέθους αλλά και των 

αρμοδιοτήτων που έχουν είναι κατά πολύ αυξημένες. Θα πρέπει το προσωπικό που 

θα έχει στη διάθεσή του ο κάθε Δήμος να μπορεί να στελεχώνει όλες τις υπηρεσίες 

που θα μπορεί να δημιουργήσει ένας νέος Καποδιστριακός Δήμος.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα πρέπει να γίνεται με σαφείς και γρήγορους 

τρόπους, και αυτό γιατί τώρα που το Πρόγραμμα είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο είναι 

απαραίτητη η στελέχωση των νέων ΟΤΑ

Το Υπουργείο θα έπρεπε να προβλέψει από πριν τις πιθανές ανάγκες των νέων 

διευρυμένων ΟΤΑ για προσωπικό έτσι ώστε με την εφαρμογή αυτού του 

προγράμματος να υπάρχει τουλάχιστον το προσωπικό που θα μπορούσε να 

επιμορφωθεί από την αρχή για τις τεράστιες αλλαγές που συντελέστηκαν.
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6. Διαδημοτικές Συνεργασίες

Ο Νόμος 2539/1997 σύμφωνα με το άρθρο 23 δίνει την δυνατότητα στους Δήμους 

και στις Κοινότητες να αναπτύξουν μεταξύ τους Διαδημοτικές Συνεργασίες. Ειδικά 

στους μεσαίους και μικρούς Δήμους η ανάπτυξη Διαδημοτικών Συνεργασιών είναι 

πολύ σημαντική για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία αυτών. Το γεγονός 

ότι οι διαδημοτικές συνεργασίες είναι περιορισμένες δεν οφείλεται στο ισχύον νομικό 

πλαίσιο αλλά στην απουσία σταθερής, συνεπούς και ολοκληρωμένης 

προγραμματικής υποστήριξης των θεσμών.

Η Διαδημοτική Συνεργασία είναι αναγκαία και μπορεί να συμβάλλει:

1. Στο να συγκροτηθούν αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες και 

μηχανισμοί, οι οποίοι φυσικά θα είναι άρτια στελεχωμένοι.

2. Στην εξοικονόμηση υλικών, οικονομικών και ανθρώπινων πόρων 

απαραίτητων για την δημιουργία "οικονομιών κλίμακας".

3. Στην ορθολογική αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων και στην 

προστασία του περιβάλλοντος.

4. Στην ολοκληρωμένη παρέμβαση σε έργα τεχνικής υποδομής, κοινωνικού 

εξοπλισμού, πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας.

5. Στη δυνατότητα ουσιαστικής συμβολής της Τ.Α. στο ζήτημα της προώθησης 

της απασχόλησης.

Τα πεδία της Διαδημοτικής Συνεργασίας είναι τα εξής:

1. Υπηρεσίες:

Τεχνική Υπηρεσία, Ταμιακή Υπηρεσία, Υπηρεσία Περιβάλλοντος,

Κοινωνική Υπηρεσία, Υπηρεσία χωροταξίας - πολεοδομίας

2. Δίκτυα:

Τεχνικής υποδομής, Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, Ύδρευσης - 

διαχείρισης υδάτων. Πληροφορικής, Βιβλιοθηκών, Ισότητας - προώθησης της 

απασχόλησης, Πληροφόρησης του πολίτη

3. Υποδομές:

Κοινωνικών εξυπηρετήσεων, Εκπαίδευσης, Περίθαλψης - Πρόνοιας, 

Αθλητισμού - Αναψυχής, Πολιτισμού
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Οι μορφές της Διαδημοτικής Συνεργασίας είναι:

1. Σύνδεσμοι

2. Διαδημοτικές Επιχειρήσεις

3. Προγραμματικές Συμβάσεις

4. Συμβάσεις Διαδημοτικής Συνεργασίας

5. Συμβάσεις

6. Κοινές υπηρεσίες

7. Τοπικά Συμβούλια

Τα Τοπικά Συμβούλια είναι απαραίτητα για την ορθή και αποτελεσματική 

λειτουργία των Καποδιστριακών Δήμων και δεν είναι "αναγκαίο κακό" όπως πολλοί 

πιστεύουν. Οι αρμοδιότητες που έχουν είναι πολλές και πολύ σημαντικές για την 

πορεία του Δημοτικού τους Διαμερίσματος και κατά συνέπεια του Δήμου στον οποίο 

ανήκουν. Τα Τοπικά Συμβούλια έχουν καθοριστική συμβολή στη λειτουργία των 

νέων Δήμων. Τα Τοπικά Συμβούλια πρέπει με κάθε τρόπο να δείξουν στις τοπικές 

κοινωνίες πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στην διατήρηση της τοπικής ιδιαιτερότητας 

τους.

Βέβαια το πόσο καλό και ικανό θα είναι ένα Τοπικό Συμβούλιο εξαρτάται φυσικά 

και από τα μέλη που θα το απαρτίζουν και το πόσο καλές σχέσεις υπάρχουν μεταξύ 

Δημοτικού και Τοπικού Συμβουλίου. Οι αιρετοί που αποτελούν τα μέλη των Τοπικών 

Συμβουλίων θα πρέπει πρωτίστως αυτοί να κατανοήσουν πόσο σημαντικός είναι ο 

ρόλος τους και πόσα προνόμια τους παρέχονται με αποτέλεσμα να μπορούν να τα 

μεταδώσουν και στην τοπική κοινωνία στην οποία ανήκουν.

Επίσης τα Τοπικά Συμβούλια θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις αρμοδιότητες που 

τους παρέχει ο Νόμος άλλα και αυτές που τους παρέχει το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο 

το δυνατόν καλύτερα και με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο έχοντας πάντα ως κύριο 

στόχο την ανάδειξη του Δημοτικού τους Διαμερίσματος. Τα Τοπικά Συμβούλια 

μπορούν να παίρνουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του Δημοτικού 

τους Διαμερίσματος. Γι' αυτό θα πρέπει ο ρόλος των Τοπικών Συμβουλίων να 

αναβαθμιστεί όχι μόνον τυπικά αλλά και ουσιαστικά.
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8. Χρηματοδότηση νέων ΟΤΑ

Η κύρια χρηματοδότηση των νέων ΟΤΑ αποτελείται από τους πόρους του Ειδικού 

Προγράμματος Τοπικής αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ.)  το οποίο είναι πενταετές 

πρόγραμμα. Το ΕΠΤΑ προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2539/97 στο άρθρο 13 

για την ολοκλήρωση των υποδομών και την υποστήριξη της οργάνωσης και 

λειτουργίας των νέων ΟΤΑ καθώς και για την πραγματοποίηση των αναγκαίων 

δημοσίων επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης. Το ΕΠΤΑ έχει πενταετή διάρκεια και 

μπορεί με απόφαση Υπουργικού συμβουλίου να παραταθεί σε επτά χρόνια Δυστυχώς 

όμως οι πόροι του ΕΠΤΑ διατίθενται με πολλούς αργούς ρυθμούς με αποτέλεσμα το 

Πρόγραμμα "1. Καποδίστριας" να μην προχωράει όσον αφορά τα οικονομικά όπως θα 

έπρεπε. Η διάθεση των πόρων θα πρέπει να γίνεται με ποιο συγκεκριμένες 

διαδικασίες.

Βέβαια στην περίπτωση αυτή δεν ευθύνεται μόνον η πολιτεία αλλά και οι ίδιοι οι 

Δήμοι που δεν είχαν από νωρίς έτοιμες τις μελέτες των έργων τους για να μπορέσουν 

αυτά εν συνεχεία να ενταχθούν στο Πρόγραμμα του ΕΠΤΑ.

Επίσης η πολιτεία δεν θα πρέπει να δίνει αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

χωρίς να έχει μεριμνήσει εξ' αρχής για τους πόρους που θα συνοδεύουν αυτές τις 

αρμοδιότητες.

Επίσης, οι ΟΤΑ δεν θα πρέπει να αφήσουν ανεκμετάλλευτους και άλλους τρόπους 

χρηματοδότησης, που εκτός από το ΕΠΤΑ, είναι το ΕΤΕΡΠΣ, καθώς και τα 

προγράμματα και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιστεύω πως αν οι νέοι Καποδιστριακοί δήμοι εκμεταλλευτούν σωστά όλους τους 

πόρους χρηματοδότησης και η πολιτεία από την πλευρά της επιταχύνει λίγο τους 

ρυθμούς χρηματοδότησης, τότε το Πρόγραμμα "I. Καποδίστριας" θα μπορέσει να 

φέρει μια σημαντική αλλαγή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και θα μπορούμε να 

θεωρούμε πια αυτοτελείς τους νέους ΟΤΑ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: II ΠΡΟΚΑΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ"10

Σύμφωνα με μελέτη με τίτλο “Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση: Η Πρόκληση 

της Αναδιοργάνωσης”, που εκπονήθηκε για το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής 

Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών παρουσιάζονται οι προτάσεις για την 

αναδιοργάνωση της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, τις 

απόψεις αυτές της παραπάνω ομάδας που εκπόνησε την μελέτη συμμερίζομαι 

και εγώ, γι' αυτό ακριβώς τις παραθέτω στην εργασία μου.

Στη συνέχεια ακολουθεί μια περίληψη της μελέτης.

“I. Αρχές Περιφερειακής Οργάνωσης.

1. Η περιφερειακή οργάνωση του κράτους διαρθρώνεται με τρόπο ώστε να προωθεί 

την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση.

2. Οι επιμέρους διοικητικές διαιρέσεις της χώρας διαμορφώνονται με βάση τις 

γεωοικονομικές, τις κοινωνικές, τις πολιτισμικές και τις αναπτυξιακές συνθήκες 

και δυνατότητες.

3. Τα όργανα της περιφερειακής διοίκησης του κράτους διαθέτουν την γενική 

αποφασιστική αρμοδιότητα για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος που 

αντιστοιχεί στο χώρο και το πεδίο της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους.

" Μ1-ΛΚΤΗ \1Κ ΤΙΤΛΟ "ΑΙΙΟΚΚΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ \Υ Τ () ΜΟΙΚΜΣΗ: Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΗΣ ΑΝΛΛΙΟΡ! ΑΝΩΣΗΣ”

-Γην Γ.ρηυνητικτη ομάδα συμμητηχαν οι Λντώνης Μακρυδημητρης, Παναγιώτης Ai|V.puk\\: «του τ,πιμγ.ληΟηκαν και την 

παρουσίαση αυτή και οι : α) Χαράλαμπος ΧρυσισίΥικης- Αναπληρωτής ΚαΟηγητης Διοικητικού Δίκαιου IΙιητ.πιστημίου 

Λ'ίηνών. {·>> Νικόλαο: Κομνηνός Xh'i-zuL ΛΓ.κτυη» Πι.μιστρΓίακή: Διοίκηση: και Αυτοδιοίκηση: Πανεπιστημίου Απηνών. ;) 

Η:Λκν·ιρο: Οικονομου. Λιδακτωρ Χιοικητική; Επιστήμης. 1 Ιλημυφυρικυς ΛναπληροίΓή: Λυ.υΒυχτη: Μηχανορ/«ινοσης

ΥΙΙΓς ΔΛ.Σ δ) Νικόλαό; Μιχαν. ύπουλος Λιδάκτωρ .Διοικητικής Επιστήμης, Ειδικός Επιστήμων ΥπΕΣΔΔ.Υ. Ειδικός Ε.ιιστημων 

I Ιανππιστημιου Αθηνών και γ.) Γεώργιο: Λσπριοης. Υποψήφιο: Λιοάκιωρ Διοικητικής Επιστήμη: I Ιανηπισιημιου Αθηνών. 

Περιοδικό Τυπική \υτ*>διυίκηση Αποκέντρωση. τ.6 1990.
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4. Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί βασικό στοιχείο του πολιτεύματος της χώρας 

και θεσμό του δημόσιου βίου των Ελλήνων.

5. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλιμακώνονται σε βαθμίδες, τη πρώτη 

από τις οποίες αποτελούν οι δήμοι και οι κοινότητες, και τη δεύτερη οι νομαρχίες.

6. Στις διοικητικές περιφέρειες του κράτους λειτουργούν αιρετά περιφερειακά 

συμβούλια με αρμοδιότητες προγραμματισμού και ελέγχου.

7. Η τοπική αυτοδιοίκηση διαθέτει διοικητική αυτοτέλεια, ελευθερία δράσης και 

πρωτοβουλία για την εξυπηρέτηση του τοπικού δημόσιου συμφέροντος.

8. Το κράτος ασκεί έλεγχο νομιμότητας και μεριμνά για την εξασφάλιση των 

αναγκαίων πόρων για την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση.

9. Αποκέντρωση, Αυτοδιοίκηση και Κεντρική Διοίκηση συνεργάζονται για το 

σχεδίασμά και την εφαρμογή περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών 

προγραμμάτων και πολιτικών.

10. Η περιφερειακή διοίκηση του κράτους αξιοποιεί τους πόρους και τις δυνατότητες 

για την πολύπλευρη ποιοτική ανάπτυξη στο εθνικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

11. Δέκα προτάσεις για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης.

1. Μείωση των διοικητικών περιφερειών από 13 σε 10, καταργούμενων ταυτόχρονα 

των δύο περιφερειακών υπουργείων (Μακεδονίας-Θράκης και Αιγαίου).

2. Επιλογή των Γενικών Γραμματέων της Περιφέρειας με αξιοκρατικά κριτήρια από 

ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο πενταμελούς σύνθεσης διοριζόμενοι για πενταετή 

ανανεώσιμη θητεία κατόπιν ακροάσεως τους από Επιτροπή της Βουλής.

3. Ανάδειξη αιρετών περιφερειακών Συμβουλίων (από 21 έως 51 μέλη) ταυτόχρονα 

με τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, προκειμένου αυτά να συμβάλλουν 

στον καλύτερο προγραμματισμό και τον έλεγχο της περιφερειακής ανάπτυξης της 

χώρας.

4. Μείωση του αριθμού των Νομαρχιών της Χώρας σε 30 νομαρχιακές 

αυτοδιοικήσεις με την οργανική συνένωση και συγχώνευση ορισμένων όμορων 

νομαρχιών κατά λογική προέκταση του συστήματος των διευρυμένων 

νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.

5. Οι νέες διευρυμένες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις αποτελούν τη βάση νέων 

ανάλογα διευρυμένων όχι μόνο διοικητικών αλλά και εκλογικών περιφερειών για 

την ανάδειξη των εκπροσώπων του έθνους από ευρύτερη εκλογική βάση και με 

μεγαλύτερη και ποιοτικότερη αντιπροσωπευτικότητα πέρα από τις πελατειακές 

σχέσεις.
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6. Ανάπτυξη 60 πόλεων -  κέντρων που λειτουργούν ως άξονες (κόμβος εστίες, και 

πόλοι) μιας πολύπλευρης ανάπτυξης στο κοινωνικό, το οικονομικό και το 

πολιτισμικό πεδίο.

7. Διαμόρφωση ειδικών συστημάτων διοίκησης των μητροπολιτικών κέντρων 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

8. Μείωση του συνολικού αριθμού των Δήμων και Κοινοτήτων κατά το ήμισυ 

περίπου, με εθελοντική συνένωση των λειτουργιών και των οργάνων τους σε 

οιωνεί (“ομοσπονδιακού” τύπου) συστήματα (δίκτυα) των κοινών υποθέσεων 

τους (ενοποίηση, λ.χ. των νησιωτικών δήμων ή και όμορων αστικών δήμων σε 

διαδημοτικούς συνδέσμους ή τοπικές “συμπολιτείες”).

9. Ανάδειξη Εθνικού Συμβουλίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης με συμβουλευτικού και 

γνωμοδοτικού χαρακτήρα αρμοδιότητες για ζητήματα αποκέντρωσης και 

αυτοδιοίκησης -  εντός αυτού λειτουργεί και επιτροπή επίλυσης διαφόρων σε 

περιπτώσεις σύγκρουσης αρμοδιοτήτων.

10. Αλλαγή του συστήματος και των μεθόδων διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης 

(management) των περιφερειών, των νομαρχιών και των δήμων με την εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών πληροφορικής, προώθηση του επαγγελματισμού και της 

αξιοκρατίας των πολιτικο-διοικητικών στελεχών, αξιολόγησης, κινήτρων και 

αξιολόγησης, κινήτρων και αξιοποίησης πόρων και δυνατοτήτων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Όσον αφορά στις αρμοδιότητες.

Το παρόν καθεστώς της σύγχυσης και ασάφειας ευθυνών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διοίκησης, αποκέντρωσης και αυτοδιοίκησης 

πρέπει να αρθεί και να προσδιορισθεί. Έτσι, το κράτος πρέπει να αναλάβει την 

πρωτοβουλία για την συγκεκριμένη και εξαντλητική καταγραφή των 

αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ (κωδικοποίηση), κατόπιν διαλόγου και γενικής 

συμφωνίας με τους ενδιαφερομένους φορείς και οργανισμούς.

Στη συνέχεια, η καταγραφή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων βαθμιδών 

και επιπέδων της αυτοδιοίκησης πρέπει να καταστεί απολύτως σαφής και 

δεδομένη, ώστε η κάθε υπηρεσία, αλλά και ο πολίτης, να γνωρίζει ποιος έχει την 

ευθύνη, έως που φθάνει αυτή και ποιος κάνει τι, πότε και πως.
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Ο προγραμματισμός και οι προτεραιότητες των έργων και των επενδύσεων που 

πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο πρέπει να περιλαμβάνει και τον 

προσδιορισμό των κύριων φορέων και των υπευθύνων γι’ αυτές, που θα 

αναλαμβάνουν φυσικά και το ανάλογο κόστος.

Το κράτος, βέβαια, ενθαρρύνοντας και ενισχύοντας την πρωτοβουλία των ΟΤΑ, 

δεν μπορεί να απεκδυθεί της θεμελιώδους υποχρέωσης και ευθύνης του για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δράσης των ΟΤΑ, καθώς και της εφαρμογής των 

αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς.

2. Όσον αφορά στην Οργάνωση

Στο θέμα αυτό οι δύσκολες αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί. Και δεν μπορεί 

παρά να εντυπωσιάζει το γεγονός, ότι ενώ όλοι συμφωνούν με την διαπίστωση 

του προβλήματος των μικρών, διάσπαρτων και ανίσχυρων ΟΤΑ, ελάχιστοι είναι 

εκείνοι που είναι πρόθυμοι και ακόμα λιγότερο εκείνοι που είναι έτοιμοι να 

κάνουν κάτι για την αντιμετώπισή του.

3. Εθελοντικές Συγχωνεύσεις και Προτεινόμενα Μέτρα.

Κύριο μέλημα της κεντρικής διοίκησης είναι η δημιουργία ισχυρών και βιώσιμων 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στο τοπικό επίπεδο και αυτό εξασφαλίζεται 

μόνο μέσα από τον προσδιορισμό του βέλτιστου διοικητικού και οργανωτικού 

επιπέδου σε σχέση με τις γεωοικονομικές και κοινωνικές συνθήκες του τόπου.

Για το λόγο αυτό επιβάλλεται να προσδιοριστούν οι εδαφικές περιοχές, που 

προσδιορίζονται για την ανάπτυξη διευρυμένων ενώσεων δήμων 

“ομοσπονδιακού” ενδεχομένως τύπου -  λ.χ., υπό τη μορφή “διαδημοτικών 

συμπολιτειών” -  ανά περιοχή που προσφέρεται για την ενιαία αντιμετώπιση 

κοινών προβλημάτων οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικο-διοικητικού και 

πολιτισμικού επιπέδου. Είναι προφανές ότι τέτοιες μορφές ουσιαστικής και 

εκούσιας πάντα, αλλά με κρατική αρωγή, ενθάρρυνση και υποστήριξη, 

διαδημοτικής συνένωσης και συνεργασίας προσφέρονται, ιδιαίτερα στα νησιά, 

ιδίως του μικρού ή μεσαίου τύπου, αλλά και τα ενιαία αστικά και μητροπολιτικά 

κέντρα.

4. “Διαδημοτικές συμπολιτείες”

Όσον αφορά στις Κοινότητες, το ζητούμενο είναι να πραγματοποιηθεί η 

απαραίτητη αναζωογόνηση και ανακυττάρωση των τοπικών διοικητικών ιστών 

της χώρας μέσα σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστημα -  ίσως μιας πενταετίας -  με την 

σταδιακή, προαιρετική και με ισχυρά κίνητρα συνένωση των λειτουργιών και των
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υπηρεσιών τους για την ανάληψη κοινών έργων και δραστηριοτήτων. Προς το 

τέλος της μεταβατικής περιόδου, οι δεσμοί ή ακόμα και εκ του Συντάγματος 

προβλεπόμενοι Σύνδεσμοι που θα έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των κοινοτήτων 

δύνανται να λειτουργήσουν ως μεταβιβαστικοί ιμάντες συνάρθρωσης και 

δικτύωσης των γεωγραφικών ενοτήτων, ώστε οι κοινότητες αλλά και οι ακόμα 

και τώρα υφιστάμενοι μικρότεροι δήμοι να μπορέσουν να μετεξελιχθούν -  εφ’ 

όσον το επιθυμούν και το επιβάλλουν τα πράγματα και όχι ο νομοθέτης εκ του 

κέντρου και εκ των άνω -  σε διαμερισματικές μονάδες εσωτερικής αποκέντρωσης 

νέων πιο ισχυρών και σύγχρονων δήμων ομοσπονδιακού τύπου. Με αυτό τον 

τρόπο τα “ομόσπονδα” μέρη του νέου δημοτικού συστήματος (διαδημοτική 

συμπολιτεία) θα διατηρήσουν την πολιτική αυτονομία τους και θα παραμείνουν 

πιστά στην αρχή της επικουρικότητας, διαχειριζόμενα τις τοπικές υποθέσεις τους, 

και ταυτόχρονα θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από οικονομίες 

κλίμακας που δημιουργούνται μέσα από τη συλλογική προσφορά ενός αριθμού 

υπηρεσιών, όπως η αποκομιδή των απορριμάτων, η διαχείριση και εκμετάλλευση 

συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, κλπ.

Ως επί μέρους μέτρα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να υιοθετηθούν στο 

τοπικό επίπεδο για την επιτάχυνση του ρυθμού των εθελοντικών 

συγχωνεύσεων μεταξύ πρωτοβάθμιων ΟΤΑ είναι τα εξής:

Α) Ο προσδιορισμός των εδαφικών περιοχών όπου κατά το παρελθόν είχαν 

χαρτογραφηθεί ως Συμβούλια Περιοχής θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για 

ένα νέο προβληματισμό σχετικά με τη δημιουργία μονάδων πρωτοβάθμιας 

τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα προκόψουν από τις εθελοντικές συνενώσεις 

μικρών δήμων και κοινοτήτων.

Β) Η αυστηρή τήρηση της αρχής ότι αναβαθμίζονται σε Δήμους, εκείνα τα σύνολα 

(ενιαία ή ομόσπονδα) των οργανισμών πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης που 

πληρούν τα ελάχιστα πληθυσμιακά κριτήρια -  λ.χ., των 10.000 κατοίκων, όπως 

προσδιορίστηκε ήδη από τις αρχές του αιώνα με το νόμο ΔΝΖ\

Γ) Κατάρτιση βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων αναπτύξεως των 

περιοχών αυτών, ώστε να εξελιχθούν σε πολυδύναμα αναπτυξιακά κέντρα.

Δ) Λήψη αποφάσεων για τα παραπάνω θέματα από μέρους των Τοπικών Συμβουλίων 

των Κοινοτήτων ή των Δημοτικών Συμβουλίων και η διενέργεια κατόπιν τοπικών 

δημοψηφισμάτων για τις προοπτικές αναδιοργάνωσης της πρωτοβάθμιας 

αυτοδιοίκησης.
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5. Από τους “Καποδιστριακούς” στους νέους “Ομοσπονδιακούς” Δήμους.

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες που εντάσσονται στα νέα σύνθετα συστήματα 

πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης συνιστούν νέα κέντρα πολύπλευρης 

ανάπτυξης κατά μήκος και πλάτος του εθνικού χώρου. Τα Κέντρα αυτά πρέπει 

μέσα από ένα σύνολο μέτρων πολιτικής και κινήτρων να εξελιχθούν σε κέντρα 

έλξεως και προγραμματισμού της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και του 

εκσυγχρονισμού.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μια σειρά από εντελώς προφανή κριτήρια 

συγκρότησης της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, όπως -  ενδεικτικά- η 

ανθρωπογεωγραφική ενότητα, το πληθυσμιακό μέγεθος, το οδικό και 

επικοινωνιακό δίκτυο, τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, θα 

μπορούσε να σχεδιαστεί ένα νέο σύστημα πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης 

στην Ελλάδα για τον 21° αιώνα. Ένα σύστημα στο πλαίσιο του οποίου οι νέοι 

ενιαίοι ή “ομοσπονδιακοί” τύποι δήμοι -  οργανισμοί πρωτοβάθμιας τοπικής 

αυτοδιοίκησης θα προέκυπταν μέσα από εθελοντικές συνενώσεις ή 

αναγκαστικούς συνδέσμους και θα συνιστούσαν νέους τύπους “διαδημοτικών 

συμπολιτειών”. Οι νέοι διευρυμένοι πληθυσμιακά -  ή και εδαφικά -  δήμοι, 

κανένας εκ των οποίων δεν θα αριθμούσε λιγότερο από 10.000 κατοίκους -  

πληθυσμιακό όριο ή κριτήριο που θεσπίστηκε στις αρχές του αιώνα, και ίσως 

τώρα θα μπορούσε ενδεχομένως και να πενταπλασιαστεί -  θα συγκροτούσαν νέα 

πιο κατάλληλα συστήματα διοίκησης σε περιοχές που προσφέρονται ιδιαίτερα για 

το σκοπό αυτό. Όπως, λ.χ., τα μητροπολιτικά κέντρα, τα εξελισσόμενα αστικά 

κέντρα στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, τα νησιά, ιδίως του μικρότερου ή του 

μεσαίου μεγέθους.

Αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, η τήρηση των παραπάνω κριτηρίων, 

περιλαμβανομένου και του πληθυσμιακού, θα έδινε ένα πίνακα των νέων 

“ομοσπονδιακών” δήμων της Ελλάδος που ίσως δεν θα ξεπερνούσε τους μισούς 

από τους ήδη υφιστάμενους μετά την εφαρμογή του προγράμματος “Ιωάννης 

Καποδίστριας”.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το Πρόγραμμα "I. Καποδίστριας" ξεκίνησε με πάρα πολύ φιλόδοξες προοπτικές. 

Είναι ίσως το πιο σημαντικό πρόγραμμα των τελευταίων δεκαετιών που αφορά την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και πιο συγκεκριμένα την συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δυστυχώς όμως από πολύ νωρίς άρχισαν να διαφαίνονται οι πρώτες αδυναμίες του 

προγράμματος. Από την 1/1/1999 όπου εγκαταστάθηκαν οι νέες δημοτικές αρχές , οι 

οποίες εκλέχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2539/1997, άρχισαν κιόλας να 

φαίνονται οι πρώτες θεσμικές αλλά και ουσιαστικές ελλείψεις που υπήρχαν κατά την 

εφαρμογή του προγράμματος, αλλά και εξαιτίας τις πολύ άσχημης κατάστασης που 

κληρονόμησαν οι νέοι Καποδιστριακοί Δήμοι, κυρίως ως προς την λειτουργία αυτών.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε αφορά στην στελέχωση 

τιον νέων δήμων. Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα εστιάζεται στις διαδικασίες 

πρόσληψης του εξειδικευμένου προσωπικού που έπρεπε από την αρχή της θητείας να 

στελεχώσουν τους νέους δήμους και εκεί τα πράγματα δεν ήταν τόσο ευοίωνα. 

Χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνος για να γίνουν οι προσλήψεις επιστημονικού 

προσωπικού και αυτές δεν έγιναν και με τις ορθότερες διαδικασίες.

Τα πιο σημαντικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν πέρα από την στελέχωση των 

νέων Δήμων ήταν πρώτα απ' όλα οι πολύ αργοί ρυθμοί χρηματοδότησης των 

συνενωθέντων ΟΤΑ μέσω του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΕΠΤΑ), που είναι άλλωστε και ο κύριος φορέας χρηματοδότησης των νέων 

Καποδιστριακών Δήμων. Και γι' αυτό φυσικά δεν ευθύνεται μόνο η πολιτεία αλλά 

και οι ίδιοι οι Δήμοι που δεν φρόντισαν να έχουν εξ' αρχής έτοιμες όλες τις μελέτες 

των έργων που ήθελαν να πραγματοποιήσουν για να ενταχθούν τα έργα αυτά στο 

Πρόγραμμα του ΕΠΤΑ.

Επίσης προέκυψαν πολλά και ουσιαστικά προβλήματα όσον αφορά στην ταμιακή 

υπηρεσία, στην μηχανοργάνωση των δήμων και στην εισαγωγή του διπλογραφικού 

συστήματος. Δεν υπήρχε καμμία υποδομή στους νέους καποδιστριακούς δήμους για 

να δημιουργηθούν άμεσα ταμιακές υπηρεσίες, να επιτευχθεί άμεσα το έργο της 

μηχανοργάνωσης και για να ισχύσει το νέο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο. Και σ' αυτό 

φυσικά μερίδιο ευθύνης δεν έχουν μόνο οι νέοι Δήμοι αλλά και η ίδια η πολιτεία.
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Θα πρέπει επίσης οι νέοι Δήμοι να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις 

υπηρεσίες που μπορούν να δημιουργήσουν όπως για παράδειγμα τεχνικές υπηρεσίες , 

κοινωνικές υπηρεσίες είτε μόνοι τους είτε μέσα από τις διαδημοτικές συνεργασίες.

Οι διαδημοτικές συνεργασίες δίνουν την δυνατότητα στους Δήμους να 

αναπτυχθούν ποικιλοτρόπως και με πολύ λιγότερο κόστος μάλιστα. Θα πρέπει όμως 

και σ' αυτή την περίπτωση η πολιτεία να στηρίξει με κάθε μέσο αυτές τις 

προσπάθειες.

Θα πρέπει επίσης να δοθεί πού μεγάλη σημασία στην χρηματοδότηση των νέων 

ΟΤΑ και να μην δίνονται αρμοδιότητες σ' αυτούς χωρίς τους αντίστοιχους πόρους.

Από πολύ νωρίς λοιπόν άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια αδυναμίας του 

φιλόδοξου αυτού προγράμματος, του προγράμματος "I. Καποδίστριας". Θα πρέπει 

λοιπόν με κατάλληλες και πολύ προσεκτικές διαδικασίες να λυθούν όλες αυτές οι 

αδυναμίες του προγράμματος. Θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη σημασία στα 

επιμέρους ζητήματα που παρεμποδίζουν την σωστή εφαρμογή αυτού του 

προγράμματος και είναι καίρια για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των 

νέων Δήμων.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί συμπληρώνοντας τον ήδη υπάρχοντα νόμο (Ν. 

2539/1977), ο οποίος είναι μεν σωστός ως προς την διαδικασία σύστασης των νέων 

ΟΤΑ αλλά υστερεί ως προς την ουσιαστική λειτουργία αυτών. Χωρίς βέβαια αυτό να 

σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν και κάποιες μεμονωμένες διορθώσεις ως προς την 

χωροθέτηση των νέων ΟΤΑ.

Τέλος, πιστεύω πως αν τηρηθούν οι διατάξεις του Νόμου 2539/1997, όπως 

ακριβώς περιγράφονταη το Πρόγραμμα "1. Καποδίστριας" μπορούμε να πούμε πως 

θα έχει φέρει μια τεράστια και σημαντικότατη αλλαγή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει περισσότερο στα προβλήματα που ταλαιπωρούν 

τους νέους Καποδιστριακούς Δήμους και να τους βοηθήσει να αναδείξουν τον 

καλύτερο εαυτό τους. Είναι κρίμα ένα τόσο σημαντικό και τόσο σωστά θεσμικά 

κατοχυρωμένο πρόγραμμα όπως το πρόγραμμα "I. Καποδίστριας" να μην έχει την 

ανταπόκριση που του αξίζει και να μην γνωρίζει ο κόσμος την σπουδαιότητά που το 

διακατέχει.

Το Πρόγραμμα "1. Καποδίστριας" μπορεί και πρέπει να αλλάξει την Πρωτοβάθμια 

Τοπική Αυτοδιοίκηση του 2000 αρκεί να εφαρμοστεί σωστά και να διορθωθούν οι 

αδυναμίες τους που εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στην λειτουργία των Νέων ΟΤΑ.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ, ΑΡΘΡΑ, ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:

• Αφιέρωμα "Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση: Η Πρόκ/.ηση της Αναδιοργάνωσης", 

Μελέτη που εκπονήθηκε για το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Κοινωνίας της 

Ακαδημίας Αθηνών, Περιοδικό Τοπική Αυτοδιοίκηση -  Αποκέντρωση, τ.6/1999.

• "Δέσμια Αρμοδιότητα = Δέσμια Αυτοδιοίκηση", Περιοδικό Τοπική Αυτοδιοίκηση 

-  Αποκέντρωση, τ.5/1999.

• "Επίπεδα (βαθμοί) Αυτοδιοίκησης (Τοπικής και Περιφερειακής) στην Ευρώττη", 

Περιοδικό Τετράδια Αυτοδιοίκησης, τ. 1/1998.

• "Ο τρόπος εκ/.ογής των αιρετών οργάνων τΐ]ς Αυτοδιοίκησης", "Το εκ/.ογικό 

Δίκαιο της νέας Δημοτικής Αυτοδιοίκησης", Περιοδικό Τετράδια Αυτοδιοίκησης, 

τ1/1998.

• Τσούντας Κων/νος: "Δομή - Οργάνωση ΟΤΑ", Διδακτικές Σημειώσεις, ΤΕΙ 

Καλαμάτας, 1997.
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

• Πρόγραμμα “Ιωάννης Καποδίστριας” για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Αθήνα, 

Φεβρουάριος 1997.

• Σχέδιο Νόμου, "Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης",

Εισηγητική Έκθεση, Οκτώβριος 1997.

• Ετήσιο τακτικό συνέδριο ΚΕΔΚΕ, Θεσ/νίκη 29 - 22 Νοεμβρίου 1997.

• Ν.2539, ΦΕΚ 244 Α', 4/12/1997: “ Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης”.

• Ετήσιο τακτικό συνέδριο ΚΕΔΚΕ, Ρόδος 20 - 24 Οκτωβρίου 1999.

• Έκτακτο θεματικό συνέδριο ΚΕΔΚΕ "Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης", 

4-5-6 Μάΐου 2000, Χαλκιδική

• Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, τόμος Α (Εισηγητική 

έκθεση, έκθεση του επιστημονικού συμβουλίου της Βουλής, Ν.2539/97, 

υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι) και τόμος Β (Υ.Α. 25465 με χάρτες ανά 

νομό των δήμων και κοινοτήτων) ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Αθήνα, Ιούνιος 1998.

• Ν.2623, ΦΕΚ 139 Α', 25/6/1998: “Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, 

οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, 

εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις".

• Υ.Α. 25465, ΦΕΚ 768 Β', 24/7/1998: “Πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης της χώρας με το Ν.2539/1997”.

• Ν.2647, ΦΕΚ 237 Α', 22/10/1998: “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες 

και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις”.

• Ν.2672, ΦΕΚ 290 Α', 28/12/1998: “Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις”.

• Ν.2738, ΦΕΚ 180 Α', 9/9/1999: “Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια 

Διοίκηση ... και άλλες διατάξεις”.

• Έκτακτο θεματικό συνέδριο ΚΕΔΚΕ "Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης", 

4-5-6 Μαΐου 2000, Χαλκιδική

• "Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας" με τις τροποποιήσεις & 

συμπληρώσεις των διατάξεων μέχρι την εφαρμογή του Ν. 2753/1999, 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. 2000.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘΜ. 2 5 3 9 / 1 9 9 7  "ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ

Π ΡΩ ΓΟΒΑ ΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ Α ΥΤΟΑΙΟίΚΗΣΗΣ"

ΦΕΚΑ'2 4 4 /4 - 1 2 - 1 9 7 7
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Νόμος 2539 της 3/4.12.97. Συγκρότηση της- 
Πρωτοβάθμιας Τοτπκής Αυτοδιοίκησης. 
(Α244)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Άρθρο 1

Σύσταση των δήμων και των κοινοτήτων 
Οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτο

διοίκησης συγκροτούνται ανά νομό ως εξής:

1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1.1. Δήμος Αγγελοκάστρου αποτελούμενος 

από τις κοινότητες: 1. Αγγελοκάστρου, 2. Κλει-
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σορρευμάτων, 3. Λυσιμαχείας, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγγελό- 
καστρο της τέως κοινότητας Αγγελοκάστρου.

1.2. Δήμος Αγρίνιου αποτελούμενος από τους 
δήμους: 1. Αγίου Κωνσταντίνου, 2. Αγρίνιου και 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Νικολάου, 2. Δοκιμίου, 
3. Καλυβιών, 4. Καμαρούλας, 5. Σκουτεσιάδας, 
οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγρίνιο 
του τέως δήμου Αγρίνιου.

1.3. Δήμος Αιτωλικού αποτελούμενος από το 
δήμο Αιτωλικού και τις κοινότητες: 1. Αγίου Ηλί- 
α, 2. Σταμνάς, 3. Φραγκουλαίϊκων, 4. Χρυσο- 
βεογίου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αιτωλικό 
του τέως δήμου Αιτωλικού.

1.4. Δήμος Αλυζίας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αρχοντοχωρίου, 2. Βάρνακα, 3. 
Κανδήλας, 4. Μύτικα, 5. Παναγούλας, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κανδήλα 
της τέως κοινότητας Κανδήλας.

1.5. Δήμος Αμφιλοχίας αποτελούμενος από 
το δήμο Αμφιλοχίας και τις κοινότητες: 1. Αμπε- 
λακίου, 2. Ανοιξιάτικου, 3. Κεχρινιάς, 4. Λου
τρού, 5. Σαρδινίων, 6. Σπάρτου, 7. Στάνου, οι 
οποίοι καταργούνται, καθώς και από τους συ
νοικισμούς: 1. Βαρετάδα, 2. Μέγας Κάμπος της 
κοινότητας Βαρετάδας, οι οποίοι αποσπώνται 
από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αμφιλο
χία του τέως δήμου Αμφιλοχίας.

1.6. Δήμος Ανακτορίου αποτελούμενος από 
το δήμο Βονίτσης και τις κοινότητες: 1. Αγίου 
Νικολάου, 2. Δρυμού, 3. Θυρίου, 4. Μοναστη- 
ρακίου, 5. Παλιομπέλων, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βόνιτσα 
του τέως δήμου Βονίτσης.

1.7. Δήμος Αποδοτίας αποτελούμενος από το 
δήμο Αποδοτίας και τις κοινότητες: 1. Αναβρυ- 
τής, 2. Ασπριάς, 3. Γραμμένης Οξυάς, 4. Ελα
τούς, 5. Καλλονής, 6. Καταφυγίου, 7. Κεντρικής, 
8. Κοκκινοχωρίου, 9. Κυδωνέας, 10. Λεύκας,
11. Λιμνίτσης, 12. Μανδρινής, 13. Πόδου, 14. 
Τερψιθέας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Άνω Χώ
ρα του τέως δήμου Αποδοτίας.

1.8. Δήμος Αρακύνθου, αποτελούμενος οπό 
τις κοινότητες: 1. Άνω Κερασόβου, 2. Γραμματι
κούς, 3. Ζευγαρακίου, 4. Κάτω Κερασόβου, 5. 
Ματαράγκας, 6. Παππαδατών, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παττπα- 
δάτες της τέως κοινότητας Παππαδάτες.

1.9. Δήμος Αστακού αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγραμπέλων, 2. Αστακού, 3. Βα
σιλοπούλου, 4. Βλιζιανών, 5. Καραϊσκάκη, 6. 
Μαχαιρά, 7. Μπαμπίνης, 8. Παλαιομανίνας, 9. 
Προδρόμου, 10. Σκουρτούς, 11. Στρογγυλο-

βουνίου, 12. Χρυσοβίτσης, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αστακός 
της τέως κοινότητας Αστακού.

1.10. Δήμος Θέρμου αποτελούμενος από το 
δήμο Θέρμου και από τις κοινότητες: 1. Αβαρί- 
κου, 2. Αγίας Σοφίας, 3. Αετοπέτρας, 4. Αμβρα- 
κίας, 5. Αναλήψεως, 6. Αργυρού Πηγαδιού, 7. 
Διασελλακίου, 8. Διπλατάνου, 9. Δρυμώνος, 10. 
Καλουδίου, 11. Κάτω Χρυσοβίτσης, 12. Κοκκι- 
νόβρυσης, 13. Κονίσκης, 14. Λευκού, 15. Μυρ- 
τέας, 16. Νεροχωρίου, 17. Παμφίου, 18. Πέρ- 
κου, 19. Πετροχωρίου, 20. Σιταραλώνων, 21. 
Χαλικιού Αμβρακίας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Θέρμο 
του τέως δήμου Θέρμου.

1.11. -Δήμος Θεστιέων, αποτελούμενος από 
το δήμο Θεστιέων και τις κοινότητες: 1. Νέας Α- 
βόρανης, 2. Παναιτωλίου, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καινούρ
γιο του τέως δήμου Θεστιέων.

1.12. Δήμος Ινάχου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγριδίου, 2. Αλευράδας, 3. Αμορ- 
γιανών, 4. Βρουβιανών, 5. Γιαννοπούλων, 6. Ε- 
μπεσού, 7. Μαλεσιάδας, 8. Μπαμπαλιού, 9. Πα- 
τιοπούλου, 10.-Περδικακίου, 11. Πετρώνας, 12. 
Σταθά, 13. Τρίκλινου, 14. Χαλκιοπούλων, οι ο
ποίες καταργούνται, καθώς και από το συνοικι
σμό Ποδογορά της κοινότητας Βαρετάδας, ο ο
ποίος αποσπάται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο συνοικισμός Νέο 
Χαλκιόπουλο της τέως κοινότητας Χαλκιοπού- 
λων.

1.13. Δήμος Κεκροπίας, αποτελούμενος από 
το δήμο Κεκροπίας και τις κοινότητες: 1. Βάτου,
2. Περατιάς, 3. Πλαγιάς, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πάλαιρος 
του τέως δήμου Κεκροπίας.

1.14. Δήμος Μακρυνείας, αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Ανδρέου, 2. Ακρών, 3. 
Γαβαλούς, 4..Δαφνιά, 5. Κάτω Μακρινούς, 6. 
Καψοράχης, 7. Μακρινούς, 8. Μεσαρίστης, 9. 
Ποταμούλας, 10. Τριχωνίου, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαβαλού 
της τέως κοινότητας Γαβαλούς.

1.15. Δήμος Μεδεώνος αποτελούμενος απο 
το δήμο Κστούνας και τις κοινότητες: 1. Αετού,
2. Κομπωτής, 3. Κονοπίνας, 4. Τρύφου, οι ο
ποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κατούνα 
του τέως δήμου Κατούνας.

1.16. Δήμος Μενιδίου, αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Μενιδίου, 2. Φλωριάδος, οι οποί
ες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μενίδι 
της τέως κοινότητας Μενιδίου.

1.17. Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, απο
τελούμενος από το δήμο Μεσολογγίου και τις 
κοινότητες: 1. Αγίου Γεωργίου, 2. Αγίου Θωμά,
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3. Άνω Κουδουνίου, 4. Ελληνικών, 5. Ευηνοχω- 
ρίου, 6. Μουσούρων, 7. Ρετσίνων, οι οποίοι κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεσο
λόγγι του τέως δήμου Μεσσολογίου.

1.18. Δήμος Ναύπακτού, αποτελούμενος ακό 
το δήμο Ναυπάκτου και τις κοινότητες: 1. Αφρο- 
ξυλιάς, 2. Βελβίνας, 3. Βλαχομάνδρος, 4. Βομ- 
βοκούς, 5. Δάφνης, 6. Λυγιά,7. Μαμουλάδας, 8, 
Νεοκάστρου, 9. Ξηροπηγάδου, 10. Παλαιοχω- 
ρακίου, 11. Πιτσιναιϊκων, 12. Ριγανίου, 13. Σκά
λας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ναύπα
κτος του τέως δήμου Ναυπάκτου.

1.19. Δήμος Νεάπολης, αποτελούμενος από 
το δήμο Νεάπολης και την κοινότητα Σπολαϊτης, 
οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τρια- 
νταιΊ'κα του τέως δήμου Νεάπολης.

1.20. Δήμος Οινιάδων, αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Γουριάς, 2. Κατοχής, 3. Λεσι- 
νίου, 4. Μάστρου, 5. Νεοχωρίου, 6. Πενταλό- 
φου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νεοχώρι 
της τέως κοινότητας Νεοχωρίου.

1.21. Δήμος Παναιτωλικού, αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αγίας Βαρβάρας, 2. Αγίας 
Παρασκευής,3. Καστανούλας, 4. Κερασέας, 5. 
Σιτομένων, 6. Σκουτεράς, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σκουτερά 
της τέως κοινότητας Σκουτεράς.

1.22. Δήμος Παραβόλας, αποτελούμενος απο 
το δήμο Παραβόλας και τις κοινότητες: 1. Καλ
λιθέας, 2. Κυρά Βγένας, 3. Λαμπιρίου, 4. Νερο
μάννας, 5. Παλαιοκαρυάς, 6. Παντανάσσης, 7. 
Σπαρτιά, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παραβό- 
λα του τέως δήμου Παραβόλας.

1.23. Δήμος Παρακαμπυλίων, αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αγαλιανού, 2. Αγίου Βλα
σίου, 3. Αμπελίων, 4. Κυπαρίσσου, 5. Πεντα- 
κόρφου, 6. Ποταμούλας, 7. Σαργιάδας, 8. Σιδή
ρων, 9. Χαύνης, 10. Ψηλοβράχων, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Άνω Α
γιος Βλάσιος της τέως κοινότητας Αγίου Βλασί
ου.

1.24. Δήμος Πλατάνου, αποτελούμενος απο 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου, 2. Αραχό- 
βης, 3. Αχλαδοκάστρου, 4. Δενδροχωρίου, 5. 
Καστανέας, 6. Κλεπάς, 7. Λιβαδακίου, 8. Νεο
χωρίου, 9. Περδικόβρυσης, 10. Περίστης, 11. 
Πλατάνου, 12. Χόμορης, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πλάτα
νος της τέως κοινότητας Πλατάνου.

1.25. Δήμος.Πυλλήνης, αποτελούμενος από 
το δήμο Πυλλήνης και τις κοινότητες: 1. Ανθο- 
φύτου, 2. Γάβρου, 3. Ελευθεριανής, 4. Παλιο- 
πύργου, 5. Στύλιας, οι οποίοι καταργούντα. ■- C

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σίμος, 
του τέως δήμου Πυλλήνης.

1.26. Δήμος Στράτου, αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Γουριωτίσσης, 2. Καστρακίου, 3. 
Κυψέλης, 4. Λεπενούς, 5. Ματσουκιού, 6. Ο- 
χθίων, 7. Ρίγανης, 8. Στράτου, οι οποίες καταρ- 
γούνται

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Στράτος 
της τέως κοινότητας Στράτου.

1.27. Δήμος Φυτειών, αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Παπαδάτου, 2. Φυτειών, οι οποί
ες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φυτείαι 
της τέως κοινότητας Φυτειών.

1.28. Δήμος-Χάλκειας, αποτελούμενος από το 
δήμο ΧάλκεΊας και τις κοινότητες: 1. Γαλατά, 2. 
Περιθωρίου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χάλκεια 
του τέως δήμου Χάλκειας.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στο Δήμο Αντιρρίου δεν επέρχεται μεταβο
λή.

2. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
2.1. Δήμος Αργους αποτελούμενος από το 

δήμο Αργους και τις κοινότητες: 1. Δαλαμανά- 
ρας, 2. Ελληνικού, 3. Ηρας, 4.Ινάχου, 5. Κεφα- 
λαρίου, 6. Κουρτακίου, 7. Λάλουκα, 8. Πυργέλ- 
λας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αργος 
του τέως δήμου Αργους.

2.2. Δήμος Ασίνης αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Ασίνης, 2. Δρεπάνου, 3. Ιρίων, 4. 
Καρνεζαίίκων, 5. Τολού, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δρέπανο 
της τέως κοινότητας Δρεπάνου.

2.3. Δήμος Ασκληπιείου αποτελούμενος απο 
το δήμο Ασκληπιείου κα τις κοινότητες: 1. Αγίου 
Δημητρίου, 2. Αδαμίου, 3. Αρκαδικού, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ασκλη
πιείο του τέως Δήμου Ασκληπιείου.

2.4. Δήμος Επιδαύρου αποτελούμενος από 
τους δήμους: 1. Αρχαίας Επιδαύρου, 2. Νέας 
Επιδαύρου και τις κοινότητες: 1. Δημαίνης, 2. 
Τραχειάς, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρχαία 
Επίδαυρος του τέως δήμου Αρχαίας Επιδαύ- 
ρου.

2.5. Δήμος Ερμιόνης αποτελούμενος απο το 
δήμο Ερμιόνης και τις κοινότητες: 1. Ηλιοκά
στρου, 2. Θερμησίας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ερμιόνη 
του τέως δήμου Ερμιόνης.

2.6. Δήμος Κρανιδίου αποτελούμενος από το 
δήμο Κρανιδίου και τις κοινότητες: 1. Διδύμων, 
2. Κοιλάδος, 3. Πορτοχελίου, 4. Φούρνων, οι ο-

, ' ποιοι καταργούντα. ΐ^ · · . :.:ϊ ΐ  ο
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Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κρανίδι 
του τέως δήμου Κρανιδίου.

2.7. Δήμος Λέρνας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Ανδρίτσης, 2. Κιβερίου, 3. Μύ
λων, 4. Σκαφιδακίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μύλοι 
της τέως κοινότητας Μύλων.

2.8. Δήμος Λυρκείας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Γυμνού, 2. Καπαρελλίου, 3. Κα- 
ρυάς, 4. Κεφαλοβρύσου, 5. Λυρκείας, 6. Νεο- 
χωρίου, 7. Στέρνας, 8. Φρεγκαίνης, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λύρκεια 
της τέως κοινότητας Λυρκείας.

2.9. Δήμος Μιδέας αποτελούμενος από το 
δήμο Μιδέας και τις κοινότητες: 1. Ανυφίου, 2. 
Αραχναίου, 3. Ηραίου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγία Τρι
άδα του τέως δήμου Μιδέας.

2.10. Δήμος Μυκηναίων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Μυκηνών, 2. Λιμνών, 3. Νέου 
Ηραίου, 4. Μοναστηρακίου, 5. Μπόρσα, 6. 
Προσύμνης, 7. Φιχτίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μυκήνες 
της τέως κοινότητας Μυκηνών.

2.11. Δήμος Κουτσοποδίου αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Βρουστίου, 2. Κουτσοπο
δίου, 3. Μαλαντρενίου, 4. Σχοινοχωρίου, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κουτσο- 
πόδι της τέως κοινότητας Κουτσοποδίου.

2.12. Δήμος Ναυπλίου αποτελούμενος από το 
δήμο Ναυπλιέων και τις κοινότητες: 1. Λευκακί- 
ων, 2. Πυργιωτίκων, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ναύπλιο 
του τέως δήμου Ναυπλιέων.

2.13. Δήμος Νέας Τίρυνθας αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αγίου Αδριανού, 2. Νέας 
Τίρυνθας, 3. Νέου Ροεινού, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τίρυνς 
της τέως κοινότητας Νέας Τίρυνθας.

2.14. Κοινότητα Αλέας αποτελούμενη από τις 
κοινότητες: 1. Αγίου Νικολάου, 2. Αλέας, 3. Σκο
τεινής, 4. Φρουσιούνας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Σκο
τεινή της τέως κοινότητας Σκοτεινής.

Β. Η κοινότητα Νέας Κίου αναγνωρίζεται σε 
δήμο με όνομα, έδρα κοι εδαφική περιφέρεια 
αυτά της τέως κοινότητας.

Γ. Στην κοινότητα Αχλαδοκάμπου δεν επέρχε
ται μεταβολή.

3. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
3.1. Δήμος Απόλλωνος αποτελούμενος από 

το δήμο Τυροσαπουνακαίίκων και την κοινότητα 
Πέρα Μελάνων, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παραλία 
Τυρού του τέως δήμου Τυροσαπουνακαίίκων. '

3.2. Δήμος Βαλτετσίου αποτελούμενος απο

τις κοινότητες : 1. Αγριακόνας, 2. Αθηναίου, 3. 
Αμπελακίου, 4. Αραχαμιτών, 5. Ασέας, 6. Βαλ
τετσίου, 7. Δάφνης, 8. Δόριζα, 9. Καλτεζών, 10. 
Κεραστάρη, 11. Μάναρη, 12. Μαυρογιάννη, 13. 
Παλαιοχούνης, 14. Πάπαρη, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ασέα της 
τέως κοινότητας Ασέας.

3.3. Δήμος Βόρειας Κυνουρίας αποτελούμε
νος από το δήμο Αστρους και τις κοινότητες: 1. 
Αγ. Ανδρέου, 2. Αγ. Γεωργίου, 3. Αγ. Πέτρου, 4. 
Αγ. Σοφίας, 5. Βερβένων, 6. Δολιανών, 7. Ελά
του, 8. Καράτουλα, 9. Καστανίτσης, 10. Κορσ- 
κοβουνίου, 11. Καστρίου, 12. Κουτρούφων, 13. 
Μελιγούς, 14. Μεσορράχης, 15. Νέας Χώρας, 
16. Ξηροπηγάδου, 17. Παραλίου Αστρους, 18. 
Περδικόβρυσης, 19. Πλατάνας, 20. Πλατάνου, 
21. Πραστού, 22. Σιταίνης, 23. Στόλου, 24. Χα- 
ράδρου, 25. Ωργιάς, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αστρος 
του τέως δήμου Αστρους.

3.4. Δήμος Βυτίνας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1 .Βυτίνης, 2. Ελάτης, 3. Καμενίτσης,
4. Λάστης, 5. Μαγουλιάνων, 6. Νυμφασίας, 7. 
Πυργακίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βυτίνα 
της τέως κοινότητας Βυτίνης.

3.5. Δήμος Γόρτυνος αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Ατσιχόλου, 2. Βλαχορράπτη, 3. 
Ζώνης, 4. Καριταίνης, 5. Κατσίμπαλη, 6. Κου
ρουνιού, 7. Κυπαρισσιών, 8. Κωτιλίου, 9. Μου
ριών, 10. Σαρακινίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καρίται- 
να της τέως κοινότητας Καριταίνης.

3.6. Δήμος Δημητσάνης αποτελούμενος από 
το δήμο Δημητσάνης και τις κοινότητες: 1. Ζα- 
τούνης, 2. Ζιγοβιστίου, 3. Μελισσοπέτρας, 4. 
Παναγίας, 5. Ράδου, 6. Ριζοσπηλιάς, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δημη- 
τσάνα του τέως δήμου Δημητσάνης.

3.7. Δήμος Ηραίας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγ. Ιωάννου Αρχαίας Ηραίας, 2. 
Αραχόβης, 3. Κακουραίίκων, 4. Κοκκορά, 5. 
Λιοδώρας, 6. Λουτρών Ηραίας, 7. Λυκούρεση,
8. Λυσσαρέας, 9. Παλούμπας, 10. Πυρρή, 11. 
Ράφτη, 12. Σαρακινίου Ηραίας, 13. Σέρβου, 14. 
Χρυσοχωρίου, 15. Ψαρίου, οι οποίες καταργού- 
νται, καθώς και από τους συνοικισμούς Κοκκι- 
νοράχη και Όχθια της κοινότητας Αετορράχης, 
οι οποίοι αποσπώνται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παλού- 
μπα της τέως κοινότητας Παλούμπας.

3.8. Δήμος Κλείτορος αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγριδίου, 2. Βαλτεσινίκου, 3. 
Δρακοβουνίου, 4. Θεοκτίστου, 5. Κερπινής, 6. 
Μυγδαλιάς, 7. Ξηροκαριταίνης, 8. Πουρναριάς,
9. Πρασίνου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μυγδα
λιά της τέως κοινότητας Μυγδαλιάς. .'■■·>

3.9. Δήμος Κοντοβαζαίνης αποτελούμενος α
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πό τις κοινότητες: 1. Βάχλιας, 2. Βελημσχίου, 3. 
Βιδιακίου, 4. Βούτση, 5. Δήμητρας, 6. Καρδαρι- 
τσίου, 7. Κοντοβαζαίνης 8. Μοναστηρακίου, 9. 
Παραλογγών, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κοντο- 
βάζαινα της τέως κοινότητας Κοντοβαζαίνης.

3.10. Δήμος Κορυθίου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγιοργιτίκων, 2. Ελαιοχωρίου, 3. 
Ζευγολατείου, 4. Νεοχωρίου Μαντινείας, 5. 
Παρθενίου, 6. Στενού, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Στενό της 
τέως κοινότητας Στενού.

3.11. Δήμος Λαγκαδιών αποτελούμενος από 
το δήμο Λαγκαδιών και την κοινότητα Λευκοχω
ρίου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λαγκάδια 
του τέως δήμου Λαγκαδιών.

3.12. Δήμος Λεβιδίου αποτελούμενος από το 
δήμο Λεβιδίου και τις κοινότητες: 1. Βλαχέρνης, 
2. Δάρα, 3. Κανδήλας, 4. Καρδαρά, 5. Κώμης,
6. Λίμνης, 7. Ορχομενού, 8. Παλαιοπύργου, 9. 
Παναγίτσας, 10. Χωτούσσης, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λεβίδι 
του τέως δήμου Λεβιδίου.

3.13. Δήμος Λεωνιδίου αποτελούμενος από 
το δήμο Λεωνιδίου και τις κοινότητες: 1. Αγ. Βα
σιλείου, 2. Βλησιδιάς, 3. Κουνουπιάς, 4. Μάρι
ου, 5. Παλαιοχωρίου, 6. Πελετών, 7. Πηγαδιού, 
8. Πλατανακίου, 9. Πουλίθρων, 10. Πραγματευ- 
τή, 11. Τσιταλίων, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λεωνίδι 
του τέως δήμου Λεωνιδίου.

3.14. Δήμος Μαντινείας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αρτεμισίου, 2. Κάψα, 3. Λου
κά, 4. Νεστάνης, 5. Πικέρνη, 6. Σάγκα, 7. Σιμιά- 
δων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νεστάνη 
της τέως κοινότητας Νεστάνης.

3.15. Δήμος Μεγαλόπολης αποτελούμενος 
από το δήμο Μεγαλοπόλεως και τις κοινότητες:
1. Ανθοχωρίου, 2. Άνω Καρυών, 3. Βάγγου, 4. 
Βάστα, 5. Γεφύρας, 6. Θωκνίας, 7. ίσαρη, 8. Ι
σώματος Καρυών, 9. Καράτουλα, 10. Καστανο
χωρίου, 11. Κάτω Καρυών, 12. Λυκαίου, 13. 
Λυκοσούρας, 14. Λυκοχίων, 15. Μακρυσίου, 16. 
Μαλλωτών, 17. Μαραθούσσης, 18. Νέας Εκ- 
κλησούλας, 19. Νεοχωρίου Λυκοσούρας, 20. 
Παραδείσιων, 21. Περιβολίων, 22. Πλάκας, 23. 
Ραψομμάτη, 24. Ιουλίου, 25. Σούλου, 26. Τρι- 
λόφου, 27. Τριποτάμου, 28. Χιράδων, 29. Χρό
νων, 30. Χωρέμη, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεγαλό- 
πολη του τέως δήμου Μεγαλόπολης.

3.16. Δήμος Σκυρίτιδας αποτελούμενος από
τις κοινότητες: 1. Αγ. Βαρβάρας, 2. Αλεποχωρί- 
ου, 3. Βλαχοκερασέας, 4. Βουρβούρων, 5. Κε
ρασιάς, 6. Κολλινών, 7. Πηγαδακίων, οι οποίες 
καταργούνται. >.·.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βλαχο- 
κερασέα της τέως κοινότητας Βλαχοκερασέας."
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3.17. Δήμος Τεγέας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αλέας, 2. Βουνού, 3. Γαρέας, 4. 
Επισκοπής, 5. Καμαρίου, 6. Κανδάλου, 7. Κε- 
ρασίτσης, 8. Λιθοβουνίων, 9. Μαγούλας, 10. 
Μανθυρέας, 11. Μαυρίκιου, 12. Ριζών, 13. Στα
δίου, 14. Στρίγκου, 15. Τζίβα, 16. Ψηλής Βρύ
σης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Στάδιο 
της τέως κοινότητας Σταδίου.

3.18. Δήμος Τρικολώνων αποτελούμενος από 
το δήμο Στεμνίτσης και τις κοινότητες: 1. Ελλη
νικού, 2. Παλαμαριού, 3. Παύλιας, 4. Σύρνας, οι 
οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Στεμνί- 
τσα του τέως δήμου Στεμνίτσης.

3.19. Δήμος Τρίπολης αποτελούμενος απά το 
δήμο Τριπόλεως και τις κοινότητες: 1. Αγ. Βασι
λείου, 2. Αγ. Κωνσταντίνου, 3. Ευάνδρου, 4. 
Θάνα, 5. Μάκρης, 6. Μερκοβουνίου, 7. Παλλα- 
ντίου, 8. Πελάγους, 9. Περιθωρίου, 10. Σκοπής, 
οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τρίπολη 
του τέως δήμου Τριπόλεως.

3.20. Δήμος Τροπαίων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Βυζικίου, 2. Δόξης, 3. Καλλια- 
νίου, 4. Καστρακίου,-5. Λιβαδακίου, 6. Νεοχω
ρίου Γορτυνίας, 7. Περδικονερίου, 8. Ραχών, 9. 
Σπάθαρη, 10. Σταυροδρομιού, 11. Τριποταμιάς,
12. Χώρας, 13. Τροπαίων, οι οποίες καταργού- 
νται, καθώς και από το συνοικισμό Αετορράχη 
της κοινότητας Αετορράχης, ο οποίος αποσπά- 
ται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τρόπαια 
της τέως κοινότητας Τροπαίων.

3.21. Δήμος Φαλαισίας αποτελούμενος από 
το δήμο Ανατολικής Φαλαισίας και τις κοινότη
τες: 1. Ακόβου, 2. Βελιγοστής, 3. Γιανναίων, 4. 
Δυρραχίου, 5. Ελληνίτσης, 6. Καμάρας, 7. Λεο- 
νταρίου, 8. Λεπτινίου, 9. Νεοχωρίου Φαλαισίας,
10. Ποταμιάς, 11. Σουλαρίου, 12. Τουρκολέκα,
13. Φαλαισίας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λεοντάρι 
της τέως κοινότητας Λεονταρίου.

3.22. Δήμος Φαλάνθου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αλωνισταίνης, 2. Μαινάλου, 3. 
Πιάνας, 4. Ροεινού, 5. Σιλίμνης, 6. Τσελεπάκου,
7. Χρυσοβιτσίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δαβιά 
της τέως κοινότητας Τσελεπάκου.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στην κοινότητα Κοσμά δεν επέρχεται μετα
βολή.

4. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
4.1. Δήμος Αγνάντων αποτελούμενος από τις 

κοινότητες: .1. Αγνάντων. 2. Γραικικού, 3. Κα
ταρράκτου, 4. Κουκκουλίων, 5. Κτιστάδων, 6. 
Λεπιανών, 7. Μικροσπηλιάς, 8. Ράμιας, οι οποί- 
ες καταργούνται. : :· ' -. ·- · :
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Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγναντα 
της τέως κοινότητας Αγνάντων.

4.2. Δήμος Αθαμανίας αττοτελούμένος από τις 
κοινότητες: 1. Αθαμανίου, 2. Ανεμορράχης, 3. 
Βουργαρελίου, 4. Διστράτου, 5. Κάτω Αθαμανί
ου, 6. Κάτω Καλεντίνης, 7. Καψάλων, 8. Κεντρι
κού, 9. Κυψέλης, 10. Μεσούντος, 11. Παλαιοκα- 
τούνου, 12. Τετρακώμου, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βουργα- 
ρέλι της τέως κοινότητας Βουργαρελίου.

4.3. Δήμος Αμβρακικού αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Ανέζης, 2. Βίγλας, 3. Γαβριάς,
4. Καλογερικού, 5. Κορωνησίας, 6. Πολύδρο
σου, 7. Ράχης, 8. Στρογγυλής, 9. Ψαθοτοπίου, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ανέζα 
της τέως κοινότητας Ανέζης.

4.4. Δήμος Αράχθου αποτελούμενος από τις 
κοινό τητες: 1. Αγιάς Παρασκευής, 2. Ακροπο
ταμιάς, 3. Λουτροτόπου, 4. Νεοχωρίου, 5. Πα- 
χυκαλάμου, 6. Περάνθης, 7. Συκεών, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νεοχώρι 
της τέως κοινότητας Νεοχωρίου.

4.5. Δήμος Αρταίων αποτελούμενος από το 
δήμο Αρταίων και τις κοινότητες: 1. Κεραμάτων,
2. Κωστακιών, 3. Λιμίνης, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Άρτα του 
τέως δήμου Αρταίων.

4.6. Δήμος Βλαχέρνας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Βλαχέρνης, 2. Γραμμενίτσης,
3. Γριμπόβου, 4. Κορφοβουνίου, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γραμμε- 
νίτσα της τέως κοινότητας Γραμμενίτσης.

4.7. Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη αποτελού
μενος από τις κοινότητες: 1. Δημαρίου, 2. Διά- 
σελλου, 3. Κλειδιού, 4. Πέτρας, 5. Σκουληκα- 
ριάς, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Διάσελλο 
της τέως κοινότητας Διάσελλου.

4.8. Δήμος Ηράκλειας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Άνω Καλεντίνης, 2. Βελεντζικού, 
3. Διχομοιρίου, 4. Ρετσιανών, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Άνω Κα- 
λεντίνα της τέως κοινότητας Άνω Καλεντίνης.

4.9. Δήμος Κομποτίου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Κομποτίου, 2. Σελλάδων, 3. Φω
τεινού, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κομπότι 
της τέως κοινότητας Κομποτίου.

4.10. Δήμος Ξηροβουνίου αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Αμμοτόπου, 2. Δαφνωτής, 
3. Καμπής, 4. Παντανάσσης, 5. Πιστιανών, 6. 
Ροδαυγής, 7. Σκούπας, 8. Φανερωμένης, οι ο
ποίες καταργούνται. - ··" :■'·■. ■

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αμμότο- 
. πος της τέως κοινότητας Αμμοτόπου. "  ' « ■:·

>; ί,;»

4.11. Δήμος Πέτα αποτελούμενος από το δή
μο Πέτα και τις κοινότητες: 1. Μαρκινιάδας, 2. 
Μεγάρχης, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πέτα του 
τέως δήμου Πέτα.

4.12. Δήμος Τετραφυλίας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αστροχωρίου, 2. Ελάτης, 3. 
Καστανέας, 4. Μεγαλόχαρης, 5. Μεσοπύργου,
6. Μηλιανών, 7. Πηγών, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αστρο- 
χώρι της τέως κοινότητας Αστροχωρίου.

4.13. Δήμος Φιλοθέης αποτελούμενος από το 
δήμο Φιλοθέης και τις κοινότητες: 1. Αγίου 
Σπυρίδωνος, 2. Καλοβάτου, 3. Κιρκιζατών, 4. 
Ρόκκας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα τόυ δήμου ορίζεται ο οικισμός Χαλκιά
δες του τέως δήμου Φιλοθέης.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στις κοινότητες: 1. Θεοδωριάνων 2. Κομμέ
νου, 3. Μελισσουργών δεν επέρχεται μεταβολή.

5. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
5.1. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
5.1.1. Δήμος Αίγινας αποτελούμενος από το 

δήμο Αιγίνης kai τις κοινότητες: 1. Βαθέος. 2. 
Κυψέλης, 3. Μεσαγρού, 4. Πέρδικας, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αίγινα 
του τέως δήμου Αιγίνης.

5.1.2. Δήμος Αμπελακίων αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Αμπελακίων και 2. Σεληνί
ων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του Δήμου ορίζεται ο οικισμός Αμπελά- 
κια της τέως κοινότητας Αμπελακίων.

5.1.3. Δήμος Κυθήρων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αρωνιαδίκων, 2. Καραβά, 3. 
Καρβουνάδων, 4. Κοντολιανίκων, 5. Κυθήρων,
6. Λιβαδιού, 7. Λογοθετιανίκων, 8. Μητάτων, 9. 
Μυλοποτάμου, 10 Μυρτιδίων, 11. Ποταμού, 12. 
Φρατσίων 13: Φριλιγκιανίκων, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κύθηρα 
της τέως κοινότητας Κυθήρων.

5.1.4. Δήμος Μεθάνων αποτελούμενος από 
το δήμο Λουτροπόλεως Μεθάνων και τις κοινό
τητες: 1. Κουνουπίτσης, 2. Κυψέλης Μεθάνων, 
3. Μεγαλοχωρίου, οι οποίοι καταργούνται

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λουτρό
πολη Μεθάνων του τέως δήμου Λουτροπόλεως 
Μεθάνων.

5.1.5. Δήμος Σαλαμίνας αποτελούμενος από 
το δήμο Σαλαμίνος και την κοινότητα Αιαντείου, 
οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σαλαμίνα 
του τέως δήμου Σαλαμίνος.

5.1.6. Δήμος Τροιζήνας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες 1. Ανω Φαναριού, 2. Γαλατά, 3. 
Δρυόπης, 4 Καρατζά, 5. Τακτικουπόλεως 6. 
Τροιζήνος, οι οποίες καταργούνται.} :.r.sr ;: ,ι
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Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαλατά 
της τέως κοινότητας Γαλατά.

Β. Στην πιο πάνω Νομαρχία δεν συντρέχει 
περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στους δήμους: 1. Αγίου Ιωάννου Ρέντη, 2. 
Δραπετσώνας, 3. Κερατσινίου, 4. Κορυδαλλού.
5. Νίκαιας, 6. Πειραιώς, 7. Περάματος, 8. Πό
ρου, 9. Σπετσών, 10. Υδρας και στις κοινότητες
1. Αγκιστριού. 2. Αντικυθήρων δεν επέρχεται 
μεταβολή.

5.2. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 
Στους δήμους: 1. Αγίου Στεφάνου, 2. Αρτέμι-

δος, 3. Αυλώνος, 4. Αχαρνών, 5. Βάρης, 6. 
Βούλας, 7. Βουλιαγμένης, 8. Γέρακα, 9. Γλυκών 
Νερών, 10. Καλυβιών Θορικού, 11. Κερατέας,
12. Κρωπίας, 13. Λαυρεωτικής, 14. Μαραθώ- 
νος, 15. Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 16. Ν. Μά- 
κρης, 17. Παιανίας, 18. Παλλήνης, 19. Ραφήνας, 
20. Σπάτων Λούτσας και στις κοινότητες: 1. Α
γίου Κωνσταντίνου, 2. Αναβύσσου, 3. Ανθού- 
σας, 4. Ανοίξεως, 5. Αφιδνών, 6. Βαρνάβα, 7. 
Γραμματικού, 8. Διονύσου, 9. Δροσιάς, 10. 
Θρακομακεδόνων, 11. Καλάμου, 12. Καπανδρι- 
τίου, 13. Κουβαρά, 14. Κρυονερίου, 15. Μαλα- 
κάσης 16. Μαρκοπούλου Ωρωπού, 17. Ροδο- 
πόλεως, 18. Ν. Παλατίων, 19. Π. Φωκαίας, 20. 
Πικερμίου, 21. Πολυδενδρίου, 22. Σαρωνίδος, 
23. Σκάλας Ωρωπού, 24. Σταμάτας, 25. Σικαμί- 
νου, 26. Ωρωπού δεν επέρχεται μεταβολή.

5.3. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:
Στους δήμους: 1. Άνω Λιοσίων, 2. Ασπρο- 

πύργου, 3. Βιλλίων, 4. Ελευσίνος, 5. Ερυθρών,
6. Ζεφυρίου, 7. Μάνδρας, 8. Μεγαρέων, 9. Ν. 
Περάμου, 10. Φυλής και στις κοινότητες: 1. Μα
γούλας, 2. Οινόης δεν επέρχεται μεταβολή.

5.4. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ:
Στους δήμους: 1. Αγίας Βαρβάρας, 2. Αγίας 

Παρασκευής, 3. Αγίου Δημητρίου, 4. Αγίων Α
ναργύρων, 5. Αθηναίων, 6. Αιγάλεω, 7. Αλίμου,
8. Αμαρουσίου, 9. Αργυρούπολης, 10. Βριλησί- 
ων, 11. Βύρωνος, 12. Γαλατσίου, 13. Γλυφάδας,
14. Δάφνης, 15. Ελληνικού, 16. Ζωγράφου, 17. 
Ηλιούπολης, 18. Ηρακλείου, 19. Ιλίου, 20. Και- 
σαριανής, 21. Καλλιθέας, 22. Καματερού, 23. 
Κηφισιάς, 24. Λυκοβρύσεως, 25. Μελισσίων, 
26. Μεταμόρφωσης, 27. Μοσχάτου, 28. Νέας 
Ερυθραίας, 29. Νέας Ιωνίας, 30. Νέας Σμύρνης, 
31. Νέας Φιλαδέλφειας, 32. Νέας Χαλκηδόνας, 
33. Νέου Ψυχικού, 34. Παλαιού Φαλήρου, 35. 
Παπάγου, 36. Περιστεριού, 37. Πετρούπολης, 
38. Πεύκης, 39. Ταύρου, 40. Υμηττού, 41. Φιλο
θέης, 42. Χαϊδαρίου, 43. Χαλανδρίου, 44. Χο- 
λαργού, 45. Ψυχικού και στις κοινότητες: 1. Ε- 
κάλης, 2. Ν. Πεντέλης, 3 Πεντέλης δεν επέρχεται 
μεταβολή. .

6. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι κα κοινό-

6.1. Δήμος Αιγείρας αποτελούμενος απο τις 
κοινότητες: 1. Αιγείρας, 2. Αιγών 3. Βελάς, 4. Ε
ξοχής, 5. Μοναστηριού, 6. Οάσεως, 7. Περιθω
ρίου, 8. Σελιάνας, 9. Σινεβρού, 10. Χρυσαμπέ- 
λων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αιγείρα 
της τέως κοινότητας Αιγείρας.

6.2. Δήμος Αιγίου, αποτελούμενος από το 
δήμο Αιγίου και τις κοινότητες: 1. Βαλιμιτίκων, 2. 
Δαφνών, 3. Διγελιωτίκων, 4. Κουλούρας, 5. 
Κούμαρη, 6. Κουνινάς, 7. Μαυρίκιου, 8. Μελισ- 
σίων, 9. Παρασκευής, 10. Πτέρης, 11. Σελινού- 
ντος, 12. Τέμενης, 13. Χατζή, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αίγιο του 
τέως δήμου Αιγίου.

6.3. Δήμος '̂ Ακράτας, αποτελούμενος από 
τους δήμους:

1. Ακράτας, 2. Νωνάκριδος και τις κοινότητες: 
1. Αμπέλου, 2. Βαλιμής, 3. Βουτσίμου, 4. Καλα
μιάς, 5. Παραλίας Πλατάνου, 6. Πλατάνου, οι ο
ποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ακράτα 
του τέως δήμου Ακράτας.

6.4. Δήμος Αροανίας, αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγραμπέλων, 2. Αγριδίου, 3. Α- 
λεσταίνης, 4. Αναστάσεως, 5. Αροανίας 6. Δεσι- 
νού, 7. Καμενιάνων, 8. Λεχουρίου, 9. Λιβαρτζί- 
ου, 10. Πλάκας 11. Σειρών, 12. Ψωφίδος, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ψωφίς 
της τέως κοινότητας Ψωφίδος.

6.5. Δήμος Βραχναιϊκων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Βραχναίίκων, 2. Θεριανού, 3. 
Καμινίων, 4. Μονοδενδρίου, 5. Τσουκαλαίίκων, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βρα- 
χναίϊκα της τέως κοινότητας Βραχναίίκων.

6.6. Δήμος Διακοπτού αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Ανω Διακοπτού, 2. Διακοπτού, 3. 
Ελαιώνος, 4. Ελίκης, 5. Ζαχλωριτίκων, 6. Καθο
λικού, 7. Κερυνείας, 8. Μαμουσιάς, 9. Νικολαίί- 
κων, 10. Ριζομύλου, 11. Ροδιάς, 12. Τραπέζης 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Διακοπτό 
της τέως κοινότητας Διοκοπτού.

6.7. Δήμος Δύμης αποτελούμενος από το δή
μο Κάτω Αχαϊας και τις κοινότητες: 1. Αγιοβλα- 
σίτικων, 2. Αλισσού, 3. Άνω Αχαϊας, 4. Ελαιο- 
χωρίου, 5. Κάτω Αλισσού, 6. Νιφοραίϊκων, 7. 
Πετροχωρίου, οι οποίοι καταργούνται

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κάτω Α- 
χάία του τέως δήμου Κάτω Αχαϊας.

6.8. Δήμος Ερινεού αποτελούμενος από το 
δήμο Ερινεού και τις κοινότητες: 1. Αρραβωνί- 
τσης, 2. Δαμακινίου, 3. Σαλμενίκου, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λαμπί- 
ριον του τέως δήμου Ερινεού. ;··..· γ

6.9. Δήμος Καλαβρύτων αποτελούμενος από 
το δήμο Καλαβρύτων και τις κοινότητες: 1. Άνω
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Βλασίας, 2. Άνω Λουσών, 3. Βόλτας, 4. Βιλιβί- 
νης, 5. Γουμένισσας, 6. Δουμενών, 7. Δροσά
του, 8. Καλιφωνίου, 9. Κανδάλου, 10. Κάτω 
Βλασίας, 11. Κάτω Ζαχλωρούς, 12. Κάτω Λου
σών, 13. Κερπινής, 14. Κερτέζης, 15. Κορφών, 
16. Κούτελης, 17. Κρυονερίου, 18. Λαγοβουνί- 
ου, 19. Λαπαναγών, 20. Μανεσίου, 21. Μικρού 
Ποντιά, 22. Πετσάκων, 23. Πλατανωτίσσης, 24. 
Πριολίθου, 25. Προφήτου Ηλιου, 26. Ρογών, 27. 
Σιγουνίου, 28. Σκεπαστού, 29. Τρεχλού, 30, 
Φλαμπούρων, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλά
βρυτα του τέως δήμου Καλαβρύτων.

6.10. Δήμος Λαρισσού αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Νικολάου Σπάτων, 2. 
Απιδεώνος, 3. Αράξου, 4. Βελιτσών, 5. Καγκα- 
δίου, 6. Λακόπετρας, 7. Ματαράγκας, 8. Μετο
χιού, 9. Μυχοίου, 10. Πέττα, 11. Ριόλου, οι ο
ποίες καταργούνται

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μετόχι 
της τέως κοινότητας Μετοχιού.

6.11. Δήμος Λευκασίου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Νικολάου, 2. Άνω Κλει- 
τορίας, 3. Αρμπουνα, 4. Γλάστρας, 5. Δρυμού, 
6. Καστελλίου, 7. Καστρίων, 8. Κλειτορίας, 9. 
Κλείτορος, 10. Κρινοφύτων, 11. Λευκασίου, 12. 
Λυκουρίας, 13. Παγκρατίου, 14. Πλανητέρου,
15. Τουρλάδας, 16. Φιλίων, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κλειτορία 
της τέως κοινότητας Κλειτορίας.

6.12. Δήμος Μεσσάτιδος αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Θέας, 2. Καλλιθέας, 3. Κρή
νης, 4. Κρυσταλλόβρυσης, 5. Οβρυάς, 6. Πε
τρωτού, 7. Σαραβαλίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Οβρυά 
της τέως κοινότητας Οβρυάς.

6.13. Δήμος Μόβρης αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Καραιίκων, 2. Κρίνου, 3. Λιμνο- 
χωρίου, 4. Μύρτου, 5. Σαγαιίκων, 6. Φραγκάς, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σαγαίίκα 
της τέως κοινότητας Σαγαιίκων.

6.14. Δήμος Παϊων αποτελούμενος από το 
δήμο Δάφνης και τις κοινότητες: 1. Αμυγδαλέας,
2. Νασίων, 3. Πάου, 4. Πεύκου, 5. Σκοτάνης, 6. 
Χόβολης, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δάφνη 
του τέως δήμου Δάφνης.

6.15. Δήμος Παραλίας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Μιντιλογλίου, 2. Παραλίας, 3. Ρο- 
γιτίκων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παραλία 
της τέως κοινότητας Παραλίας.

6.16. Δήμος Πατρέων αποτελούμενος από το 
δήμο Πατρέων και τις κοινότητες: 1. Ελικό- 
στρας, 2. Μοίρας, 3. Σουλίου, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πάτραι 
του τέως δήμου Πατρέων. Λ'. ?

6.17. Δήμος Ρίου αποτελούμενος από τις κοι

νότητες: 1. Αγίου Βασιλείου, 2. Ακταίου, 3. Άνω 
Καστριτσίου, 4. Αραχοβιτίκων, 5. Αργυρός, 6. 
Δρεπάνου, 7. Κάτω Καστριτσίου, 8. Πιτίτσης, 9. 
Πλατανιού. 10. Ρίου, 11. Σελλών, 12. Ψαθο- 
πύργου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ρίου της 
τέως κοινότητας Ρίου.

6.18. Δήμος Συμπολιτείας αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Αγίου Κωνσταντίνου, 2. 
Άλσους, 3. Βερίνου, 4. Γκραίκα, 5. Γρηγόρη, 6. 
Δημητροπούλου, 7 Δουκαναίίκων, 8. Κρήνης, 9. 
Λάκκας, 10. Λόγγου, 11. Μάγειρα, 12. Μυρο
βρύσης, 13. Νεραντζιών, 14. Ροδοδάφνης, 15. 
Σελιανιτίκων, 16. Τούμπας, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ροδο
δάφνη της τέως κοινότητας Ροδοδάφνης.

6.19. Δήμος Τριταίας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίας Βαρβάρας, 2. Αγίας Μαρί- 
νης, 3. Αλεποχωρίου, 4. Βελημαχίου, 5. Δρο
σιάς, 6. Ερυμανθείας, 7. Κάλφα, 8. Μανεσίου, 9. 
Ρουπακιά, 10. Σκιαδά, 11. Σκούρα, 12. Σπαρ- 
τιάς, 13. Σταυροδρομιού, 14. Χιόνας, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σταυρο
δρόμι της τέως κοινότητας Σταυροδρομιού.

6.20. Δήμος Φαρρών αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1'. Βασιλικού, 2. Ελληνικού, 3. Ισώ
ματος, 4. Καλανίστρας, 5. Καλάνου, 6. Καλου- 
σίου, 7. Καταρράκτου, 8. Κριθαρακίων, 9. Λακ
κωμάτων, 10. Μιραλίου, 11. Νέου Κομπηγαδί- 
ου, 12. Πλατανόβρυσης, 13. Σταροχωρίου, 14. 
Φαρών, 15. Χαλανδρίτσης, 16. Χρυσοπηγής, οι 
οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χαλαν- 
δρίτσα της τέως κοινότητας Χαλανδρίτσης.

6.21. Δήμος Ωλένιας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίου Νικολάου Κράλης, 2. Αγίου 
Στεφάνου, 3. Άνω Σουδεναίΐκων, 4. Αρλας, 5. 
Αχαϊκού, 6. Λουσικών, 7. Μιτοπόλεως, 8. Πορ
τών, 9. Σαντομερίου, 10. Φλόκα, 11. Φωσταί- 
νης, 12. Χαικαλίου, 13. Χαραυγής, οι οποίες κα- 
ταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς:
1. Γαλαναίϊκα, 2. Γκανέϊκα, 3. Κάτω Μαζαράκι 
της Κοινότητας Μαζαρακίου, οι οποίοι απο- 
σπώνται από αυτήν.
. Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λουσικά 
της τέως κοινότητας Λουσικών.

6.22. Κοινότητα Λεοντίου, αποτελούμενη από 
τις κοινότητες: 1. Δεμεστίχων, 2. Λεοντίου, οι ο
ποίες καταργούνται, καθώς και από το συνοικι
σμό Άνω Μαζαράκι της Κοινότητας Μαζαρακίου.

Έδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Λεό- 
ντιο της τέως κοινότητας Λεοντίου.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στην κοινότητα Καλεντζίου δεν επέρχεται 
μεταβολή.

- 7. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ' ; . ν- . ■·
Α Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: - :
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7.1. Δήμος Ακρακρνίας αποτελούμένος από 
τις κοινότητες Ακραιφνίου, Κάστρου, Κοκκίνου, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ακραίφ- 
νιο της τέως κοινότητας Ακραιφνίου.

7.2. Δήμος Αλιάρτου αποτελούμενος από το 
δήμο Αλιάρτου και τις κοινότητες: 1. Ευαγγελί
στριας, 2. Πέτρας, 3. Σωληνάριου, 4. Υψηλά- 
ντου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αλίαρτος 
του τέως δήμου Αλιάρτου.

7.3. Δήμος Δαύλειας αποτελούμενος από τις 
κοινό τητες: 1. Δαυλείας, 2. Μαυρονερίου, 3. 
Παρορίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δαύλεια 
της τέως κοινότητας Δαυλείας.

7.4. Δήμος Δερβενοχωρίων αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Δάφνης, 2. Πύλης, 3. 
Σκούρτων, 4. Στεφάνης, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πύλη της 
τέως κοινότητας Πύλης.

7.5. Δήμος Διστόμου αποτελούμενος από το 
δήμο Διστόμου και την κοινότητα Στειρίου, οι ο
ποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δίστομο 
του τέως δήμου Διστόμου.

7.6. Δήμος Θεσπιέων αποτελούμενος από το 
δήμο Θεσπιών κα τις κοινότητες: 1. Ασκρης, 2. 
Λεονταρίου, 3. Μαυρομματίου, 4. Νεοχωρίου 
Θεσπιών, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Θεσπιές 
του τέως δήμου Θεσπιών.

7.7. Δήμος Θηβαίων αποτελούμενος από το 
δήμο Θηβαίων και τις κοινότητες: 1. Αμπελοχω
ρίου, 2. Ελεώνος, 3. Μουρικίου, 4. Νεοχωρακί- 
ου, 5. Υπάτου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Θή
βα του τέως δήμου Θηβαίων.

7.8. Δήμος Θίσβης αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Δομβραίνης, 2. Ελλοπίας, 3. Θί
σβης, 4. Ξηρονομής, 5. Προδρόμου, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δόμβραι- 
να της τέως κοινότητος Δομβραίνης.

7.9. Δήμος Κορώνειας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίας Αννας, 2. Αγίας Τριάδος, 3. 
Αγίου Γεωργίου, 4. Αλαλκομενών, 5. Κορωνεί- 
ας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγιος 
Γεώργιος της τέως κοινότητας Αγίου Γεωργίου.

7.10. Δήμος Λεβαδέων αποτελούμενος από 
το δήμο Λεβαδέων και τις κοινότητες: 1. Λαφυ- 
στίου, 2. Ρωμαίίκου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λεβάδεια 
.του τέως δήμου Λεβαδέων. \ '

7.11. Δήμος Οινοφύτων αποτελούμενος από 
το δήμο Οινοφύτων και τις κοινότητες:. 1.. Αγίου 
Θωμά, 2. Κλειδιού, οι οποίοι καταργούνται. - -

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Οινόφυτα 
του τέως δήμου Οινοφύτων. ,;:Γ υνπ v&y.

7.12. Δήμος Ορχομενού αποτελούμενος από 
το δήμο Ορχομενού και τις κοινότητες: 1. Αγίου 
Δημητρίου, 2. Αγίου Σπυρίδωνος, 3. Διονύσου,
4. Καρυάς, 5. Λουτσίου, 6. Παύλου, 7. Πύργου, 
οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ορχομε- 
νός του τέως δήμου Ορχομενού.

7.13. Δήμος Πλαταιών αποτελούμενος από 
τους δήμους: 1. Λεύκτρων, 2. Πλαταιών και τις 
κοινότητες: 1. Καπαρελλίου, 2. Λουτουφίου, 3. 
Μελισσοχωρίου, οι ο ποιοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καπα- 
ρέλλι της τέως κοινότητας Καπαρελλίου.

7.14. Δήμος Τανάγρας αποτελούμενος από 
τις κοι νότητες: 1. Αρματος, 2. Ασωπίας, 3. 
Καλλιθέας, 4. Τανάγρας, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρμα της 
τέως κοινότητας Αρματος.

7.15. Δήμος Χαιρωνείας αποτελούμενος από 
το δήμο Χαιρωνείας και τις κοινότητες: 1. Αγίου 
Βλασίου, 2. Ακοντίου, 3. Ανθοχωρίου, 4. Βασι
λικών, 5. Θουρίου, 6.

Προσήλιου, 7. Προφήτου Ηλία, οι οποίοι κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικ:σμός Χαιρώ- 
νεια του τέως δήμου Χαιρωνείας.

Β. Στον παραπάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στους δήμους: 1. Αραχόβης, 2. Βαγίων, 3. 
Σχηματαρίου και στις κοινότητες: 1. Αντικύρας 
και 2. Κυριακίου δεν επέρχεται μεταβολή.

8. ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
8.1. Δήμος Βεντζίου αποτελούμενος από τις 

κοινότητες: 1. Εξάρχου, 2. Κέντρου, 3. Κνίδης,
4. Παλαιοχωρίου, 5. Ποντινής, 6. Πυλωρών, 7. 
Σαρακήνας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κνίδη της 
τέως κοινότητας Κνίδης.

8.2. Δήμος Γόργιανης αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Καλλιθέας, 2. Κηπουρείου, 3. 
Κρανέας, 4. Μικρολιβάδου, 5. Πηγαδίτσης, 6. 
Σιταρά, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κηπου- 
ρείο της τέως κοινότητας Κηπουρείου.

8.3. Δήμος Γρεβενών αποτελούμενος από το 
δήμο Γρεβενών και τις κοινότητες: 1. Αγίων Θε
οδώρων, 2. Αμυγδαλεών, 3. Βατολάκκου, 4. Ε
λάτου, 5. Ελευθέρου, 6. ΚαλοχΊου, 7. Κυρακα- 
λής, 8. Μεγάλου Σειρηνίου, 9. Μυρσίνης, 10. 
Ροδιάς, 11. Συνδένδρου, 12. Φελλίου, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γρεβενά 
του τέως δήμου Γρεβενών. . ' ,

8.4. Δήμος Δεσκάτης αποτελούμενος από το 
δήμο Δεσκάτης και τις κοινότητες: 1. Δασοχωρί
ου, 2. Παλιουριάς, 3. Παναγίας, 4. Παρασκευής, 
οι οποίοι καταργούνται. ,· · ■
ί,Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δεσκάτη
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του τέως δήμου Δεσκάτης.
8.5. Δήμος Ηρακλεωτών αττοτελούμενος επτά 

τις κοινότητες: 1. Αγίου Γεωργίου, 2. Αηδονίων,
3. Κιβωτού, 4. Κληματακίου, 5. Κοκκινιάς, 6. 
Μηλέας, 7. Πολυδένδρου, 8. Ταξιάρχου, οι ο
ποίες καταργούνται

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγιος 
Γεώργιος της τέως κοινότητας Αγίου Γεωργίου.

8.6. Δήμος Θεόδωρου Ζιάκα αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αλατόπετρας, 2. Αναβρυ- 
τών, 3. Ζάκα, 4. Κοσματίου, 5. Λάβδα, 6. Μαυ- 
ραναίων, 7. Μοναχιτίου, 8. Πανοράματος, 9. 
Πολυνερίου, 10. Προσβόρρου, 11. Σπηλαίου, 
12. Τρικώμου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαυρα- 
ναίοι της τέως κοινότητας Μαυραναίων.

8.7. Δήμος Κοσμά του Αιτωλού αποτελούμε
νος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Κοσμά, 2. Δα- 
συλλίου, 3. Καληράχης, 4. Καλλονής, 5. Κυδω
νιών, 6. Κυπαρισσιού, 7. Μεγάρου, 8. Οροπεδί
ου, 9. Τρίκορφου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μέγαρο 
της τέως κοινότητας Μεγάρου.

8.8. Δήμος Χασίων αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Καρπερού, 2. Κατάκαλης, 3. Τρι- 
κοκκιάς, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καρπερό 
της τέως κοινότητας Καρπερού.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στις κοινότητες: 1. Αβδέλλας, 2. Δοτσικού,
3. Μεσολουρίου, 4. Περιβολιού, 5. Σαμαρίνης, 6. 
Σμίξης, 7. Φιλιππαίων δεν επέρχεται μεταβολή.

9. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
9.1. Δήμος Δοξάτου αποτελούμενος από τους 

δήμους: 1. Δοξάτου, 2. Μεγάλου Αλεξάνδρου 
και τις κοινότητες: 1. Αγίου Αθανασίου, 2. Κεφα- 
λαρίου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βαθύ- 
σπηλο του τέως δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου.

9.2. Δήμος Δράμας αποτελούμενος από το 
δήμο Δράμας και τις κοινότητες: 1. Καλλιφύτου,
2. Καλού Αγρού, 3. Κουδουνίων, 4. Λιβαδερού,
5. Μακρυπλαγίου, 6. Μαυροβάτου, 7. Μικροχω- 
ρίου, 8. Μοναστηρακίου, 9. Μυλοποτάμου, 10. 
Ξηροποτάμου, 11. Χωριστής, οι οποίοι καταρ- 
γούνται, καθώς και από το συνοικισμό Νικοτσά- 
ρα της κοινότητας Αργυρουπόλεως, ο οποίος 
οποσπάται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δράμα 
του τέως δήμου Δράμας.

9.3. Δήμος Καλαμπακίου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1·. Αγίας Παρασκευής, 2. Καλα
μπακίου, 3. Καλαμώνος, 4. Νεροφράκτου, 5. 
Φτελιάς, οι οποίες καταργούνται. ’Π ^" ·1;^
- Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλα
μπόκι της τέως κοινότητας Καλαμπακιού."^··-'· ·- 
ί 9.4.· Δήμος Κάτω Νευροκοπίου' αποτελούμε

νος από το δήμο Κάτω Νευροκοπίου κα τις κοι
νότητες: 1. Αχλαδέας, 2. Βαθυτόπου, 3. Βώλα- 
κος,-4. Γρανίτου, 5. Δασωτού, 6. Εξοχής, 7. Κα- 
ταφύτου, 8. Κάτω Βροντούς, 9. Λευκογείων, 10. 
Μικροκλεισούρας, 11. Μικρομηλέας, 12. Οχυ
ρού, 13. Παγονερίου, 14. Περιθωρίου, 15. Πο
ταμών, 16. Χρυσοκέφαλου, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κάτω 
Νευροκόπι του τέως δήμου Κάτω Νευροκοπίου.

9.5. Δήμος Νικηφόρου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αδριανής, 2. Άνω Πυξαρίου, 3. 
Νικηφόρου, 4. Πλατανιάς, 5. Πλατανόβρυσης, 6. 
Πτελεάς Πλατανιάς, 7. Υψηλής Ράχης, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νικηφό
ρος της τέως κοινότητας Νικηφόρου.

9.6. Δήμος Προσοτσάνης αποτελούμενος από 
το δήμο Προσοτσάνης και τις κοινότητες: 1. Αν
θοχωρίου, 2. Γραμμένης, 3. Καλής Βρύσης, 4. 
Καλλιθέας, 5. Κοκκινογείων, 6. Μικροπόλεως, 7. 
Πανοράματος, 8. Πετρούσσης 9. Πύργων, 10. 
Χαριτωμένης, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Προσο- 
τσάνη του τέως δήμου Προσοτσάνης.

9.7. Δήμός Σιταγρών αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Μαυρολεύκης, 2. Μεγαλοκάμπόυ,
3. Μικροκάμπου, 4. Περιχώρας, 5. Σιταγρών, 6. 
Φωτολίβους, οι οποίες καταργούνται, καθώς και 
από το συνοικισμό Αργυρούπολη της κοινότη
τας Αργυρουπόλεως, ο οποίος αποσπάται από 
αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φωτολί- 
βος της τέως κοινότητας Φωτολίβους.

9.8. Κοινότητα Σιδηρονέρου αποτελούμενη 
από τις κοινότητες: 1. Σιδηρονέρου, 2. Σκαλω
τής, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Σι- 
δηρόνερο της τέως κοινότητας Σιδηρονέρου.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στο δήμο Παρανεστίου δεν επέρχεται μετα
βολή.

10. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
10.1. Δήμος Αρχαγγέλου αποτελούμενος από 

το δήμο Αρχαγγέλου και τις κοινότητες: 1. Μα- 
λώνος, 2. Μασάρων, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρχάγ
γελος του τέως δήμου Αρχαγγέλου.

10.2. Δήμος Αταβύρου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Ισιδώρου, 2. Εμπωνα,
3. Κρητηνίας, 4. Μονολίθου, 5. Σιάνων, οι οποί
ες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Εμπωνα 
της τέως κοινότητας Εμπωνα.

10.3. Δήμος Αφάντου αποτελούμενος από το
δήμο Αφάντου και την κοινότητα Αρχιπόλεως, οι 
οποίοι καταργούνται. ··'V· . ,ό  >..-<··· ι:.·φ~

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αφάντου
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του τέως δήμου Αφαντου.
10.4. Δήμος Δικαίου αττοτελούμενος από τις 

κοινότητες: 1. Ασφενδιού, 2. Πυλίου, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ζηπάρι 
της τέως κοινότητας Ασφενδιού.

10.5. Δήμος Ηρακλειδών αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αντιμαχείας, 2. Καρδαμαίνης,
3. Κεφάλου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αντιμά- 
χεια της τέως κοινότητας Αντιμαχείας.

10.6. Δήμος Καλλιθέας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Καλυθιών, 2. Κόσκινού, 3. 
Ψίνθου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φαληρά- 
κι της τέως κοινότητας Καλυθιών.

10.7. Δήμος Καμείρου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Απόλλωνα, 2. Διμυλιάς, 3. Καλα- 
βάρδα, 4. Πλατανίων, 5. Σαλάκου, 6. Σορωνής,
7. Φανών, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σορωνή 
της τέως κοινότητας Σορωνής.

10.8. Δήμος Καρπάθου αποτελούμενος από 
το δήμο Καρπάθου και τις κοινότητες: 1. Απερί- 
ου, 2. Αρκάσας, 3. Βωλάδας, 4. Μενετών, 5. 
Μεσοχωριού, 6. Οθους, 7. Πυλών, 8. Σπόων, οι 
οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κάρπα
θος του τέως δήμου Καρπάθου.

10.9. Δήμος Λινδίων αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Καλάθου, 2. Λαέρμων, 3. Λόρ
δου, 4. Λίνδου, 5. Πυλώνος, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λίνδος 
της τέως κοινότητας Λίνδου.

10.10. Δήμος Νισύρου αποτελούμενος από το 
δήμο Μανδρακίου και τις κοινότητες: 1. Εμπο- 
ρειού, 2. Νικιών, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νίσυρος 
του τέως δήμου Μανδρακίου

10.11. Δήμος Νότιας Ρόδου αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Απολακκιάς, 2. Αρνίθας,
3. Ασκληπιείου, 4. Βατίου, 5. Γενναδίου, 6. I- 
στρίου, 7. Κατταβίας, 8. Λαχανιάς, 9. Μεσανα- 
γρού, 10. Προφίλιας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γεννάδιο 
της τέως κοινότητας Γενναδίου.

10.12. Δήμος Πεταλούδων αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Δαματρίας, 2. Θεολόγου, 3. 
Κρεμαστής, 4. Μαριτσών, 5. Παραδείσιου, 6. 
Παστίδας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κρεμα
στή της τέως κοινότητας Κρεμαστής.

10.13. Δήμος Τήλου αποτελούμενος από το 
δήμο Μεγάλου Χωρίου και την κοινότητα Λιβα- 
δίων, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεγάλο 
Χωρίον του τέως δήμου Μεγάλου Χωρίου.' . , ;·

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. -\:

 ̂Γ. Στους δήμους: 1 /Αστυπάλαιας, 2. Ιαλυσού,

3. Καλυμνίων, 4. Κάσου, 5. Κω, 6. Λειψών, 7. 
Λέρου, 8. Μεγίστης, 9. Πάτμου, 10. Ρόδου, 11. 
Σύμης, 12. Χάλκης και στις κοινότητες: 1. Αγα- 
θονησίου, 2. 0λύμπου δεν επέρχεται μεταβολή.

11. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
11.1. Δήμος Αλεξανδρούπολης αποτελούμε

νος από το δήμο Αλεξανδρουπόλεως και τις 
κοινότητες: 1. Αβαντος, 2. Αισύμης, 3. Κίρκης,
4. Μάκρης, 5. Συκορράχης, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αλεξαν
δρούπολη του τέως δήμου Αλεξανδρουπόλεως.

11.2. Δήμος Βύσσας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1 γ Καβύλης, 2. Καστανεών, 3. Νέας 
Βύσσης, 4. Ριζίων, 5. Στέρνας, οι οιτοίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα 
Βύσση της τέως κοινότητας Νέας Βύσσης.

11.3. Δήμος Διδυμοτείχου αποτελούμενος α
πό το δήμο Διδυμοτείχου και τις κοινότητες: 1. 
Ασβεστάδων, 2. Ασημένιου, 3. Ελληνοχωρίου,
4.Ισαακίου, 5. Καρωτής, 6. Κουφοβούνου, 7. 
Κυανής, 8. Μάνης, 9. Πετράδων, 10. Ποιμενι- 
κού, 11. Πραγγίου^2. Πυθίου,13. Σιτοχωρίου, 
οι οποίοι καταργούνται, καθώς και από το συ
νοικισμό Σοφικό της κοινότητας Θουρίου, ο ο
ποίος σποσπάται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Διδυμό
τειχο του τέως δήμου Διδυμοτείχου.

11.4. Δήμος Κυπρίνου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Ζώνης, 2. Φυλακίου, οι οποίες 
καταργούνται, καθώς και από τους συνοικι
σμούς: 1. Γαλήνη της κοινότητας Κυπρίνου, 2. 
Κυπρίνος της κοινότητας Κυπρίνου, οι οποίοι 
αποσπώνται απο αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κυπρίνος 
της τέως κοινότητας Κυπρίνου.

11.5. Δήμος Μεταξάδων αποτελούμενος από 
τις κοι νότητες: 1. Αλεποχωρίου, 2. Ασπρονερί- 
ου, 3. Βρυσικών, 4. Δόξης, 5. Ελαφοχωρίου, 6. 
Λάδης, 7. Μεταξάδων, 8. Παλιουριού, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεταξά- 
δες της τέως κοινότητας Μεταξάδων.

11.6. Δήμος Ορεστιάδος αποτελούμενος από 
το δήμο Ορεστιάδος και τις κοινότητες: 1. Αμπε- 
λακίων, 2. Βάλτου, 3. Μεγάλης Δοξπτάρας, 4. 
Νέου Χειμωνιού, 5. Νεοχωρίου, 6. Χανδρά, οι 
οποίοι καταργούνται, καθώς και από το συνοι
κισμό Θούριο της κοινότητας Θουρίου, ο οποίος 
σποσπάται από αυτήν. .

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ορεστιά- 
δα του τέως δήμου Ορεστιάδος.

11.7. Δήμος Ορφέα αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αμορίου, 2. Κυριακής, 3. Λαβά
ρων, 4. Μάνδρας, 5. Μαυροκκλησίου, 6. Μικρού 
Δερείου, 7. Πρωτοκκλησίου, οι οποίες καταρ- 
γ ο ύ ν τ α ι , . '
“Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λάβατα
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της τέως κοινότητας Λαβάρων.
11.8. Δήμος Σουφλίου αττοτελούμένος από το 

δήμο Σουφλίου και τις κοινότητες: 1. Δαδιάς, 2. 
Κορνοφωλεάς, 3. Λαγυνών, 4. Λυκόφωτος, οι 
οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σουφλί 
του τέως δήμου Σουφλίου.

11.9. Δήμος Τραϊανούπολης αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Ανθείας, 2. Δωρικού, 3. 
Λουτρού, 4. Νίψης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρίστηνο 
της τέως κοινότητας Ανθείας.

11.10. Δήμος Τριγώνου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Άρζου 2. Δικαίων, 3. Ελαίας,
4. Κομάρων, 5. Μαρασίων, 6. Ορμενίου, 7. Πε- 
νταλόφου, 8. Πετρωτών, 9. Πλάτης, 10. Πτελέ
ας, 11. Σπηλαίου, οι οποίες καταργούνται, κα
θώς και από τους συνοικισμούς: 1. Θεραπειό 
της κοινότητας Κυπρίνου, 2. Μηλέα της κοινότη
τας Κυπρίνου, οι οποίοι αποσπώνται από αυ
τήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δίκαια 
της τέως κοινότητας Δικαίων.

11.11. Δήμος Τυχερού αποτελούμενος από το 
δήμο Τυχερού και τις κοινότητες: 1. Λευκίμμης,
2. Λύρας, 3. Προβατώνος, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τυχερό 
του τέως δήμου Τυχερού.

11.12. Δήμος Φερών αποτελούμενος από το 
δήμο Φερών και τις κοινότητες: 1. Πέπλου, 2. 
Πυλαίας, 3. Τριφυλλιού, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φέρες 
του τέως δήμου Φερών.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στο δήμο Σαμοθράκης δεν επέρχεται μετα
βολή.

12. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
12.1. Δήμος Αιδηψού αποτελούμενος από το 

δήμο Λουτρών Αιδηψού και τις κοινότητες: 1. Α
γίου, 2. Γιάλτρων, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λουτρά 
Αιδηψού του τέως δήμου Λουτρών Αιδηψού.

12.2. Δήμος Αμαρυνθίων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αμαρύνθου, 2. Άνω Βάθειας,
3. Γυμνού, 4. Καλλιθέας, 5. Σέτας, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αμάρυν- 
θος της τέως κοινότητας Αμαρύνθου.

12.3. Δήμος Ανθηδώνος αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Δροσιάς, 2. Λουκισίων, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του Δήμου ορίζεται ο οικισμός Δροσιά 
της τέως κοινότητας Δροσιάς.

12.4. Δήμος Αρτεμισίου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγδινών, 2. Αγριοβοτάνου, 3. 
Αρτεμισίου, 4. Ασμηνίου, 5. Βασιλικών, 6. Γερα-

κιούς, 7. Γουβών, 8 Ελληνικών, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρτεμί
σιο της τέως κοινότητας Αρτεμισίου.

12.5. Δήμος Αυλίδος αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Βαθέος, 2. Καλοχωρίου - Παντει- 
χίου, 3. Παραλίας Αυλίδος, 4. Φάρου, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βαθύ της 
τέως κοινότητας Βαθέος.

12.6. Δήμος Αυλώνος αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίου Γεωργίου, 2. Αυλωναρίου,
3. Αχλαδερής, 4. Νεοχωρίου, 5. Οκτωνιάς, 6. 
Ορίου, 7. Πυργίου, 8. Ωρολογίου, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αυλωνά- 
ρι της τέως κοινότητας Αυλωναρίου.

12.7. Δήμος Διρφύων αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίου Αθανασίου, 2. Αμφιθέας. 3. 
Βούνων, 4. Γλυφάδας, 5. Θεολόγου, 6. Καθε- 
νών, 7. Καμπιών, 8. Λούτσας, 9. Μίστρου, 10. 
Παλιούρα, 11. Πισσώνος, 12. Πούρνου, 13. 
Στενής Δίρφυος, 14. Στροπώνων, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Στενή 
Δίρφυος της τέως κοινότητας Στενής Δίρφυος.

12.8. Δήμος'Δυστίων αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αργυρού, 2. Βέλους, 3. Δύστου,
4. Ζαράκων, 5. Κόσκινων, 6. Κριεζών, 7. Λε
πούρων, 8. Πετριών, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κριεζά 
της τέως κοινότητας Κριεζών.

12.9. Δήμος Ελυμνίων αποτελούμενος από το 
δήμο Λίμνης, και τις κοινότητες: 1. Κεχριών, 2. 
Κουρκουλών, 3. Ροβιών, 4. Σκεπαστής, οι ο
ποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λίμνη 
του τέως δήμου Λίμνης.

12.10. Δήμος Ιστιαίας αποτελούμενος από το 
δήμο Ιστιαίας και τις κοινότητες: 1. Αβγαριάς, 2. 
Βουτά, 3. Γαλατσάδων, 4. Γαλατσώνας, 5. Κα- 
μαρίων, 6. Κοκκινομηλέας, 7. Κουονερίτη, 8. 
Μηλεών, 9. Μονοκαρυάς, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ιστιαία 
του τέως δήμου Ιστιαίας.

12.11. Δήμος Καρύστου αποτελούμενος από 
το δήμο Καρύστου και τις κοινότητες: 1. Αετού, 
2. Γραμπιάς, 3 Καλυβιών, 4. Μύλων, 5. Πλατα- 
νιστού, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κάρυ
στος του τέως δήμου Καρύστου.

12.12. Δήμος Κηρέως αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Βλαχίας, 2. Δαφνούσσης, 3. Κη- 
ρίνθου, 4. Μαντουδίου, 5. Μετοχιού Κηρέως, 6. 
Πηλίου, 7. Προκοπίου, 8. Σπαθαρίου, 9. Στρο- 
φυλιάς, 10. Φαράκλας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του Δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαντού- 
δι της τέως κοινότητας Μαντουδίου.

12.13. Δήμος Κονιστρών αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Βλασίου, 2. Ανω Κου-
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ρουνίου, 3. Βρύσης, 4. Καδίου, 5. Κάτω Κου- 
ρουνίου, 6. Κήπων, 7. Κονιστρών, 8. Κρεμα
στού, 9. Μακρυχωρίου, 10. Μανικίων, 11. Μο- 
νοδρύου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κονί
στρες της τέως κοινότητας Κονιστρών.

12.14. Δήμος Κύμης αποτελούμενος από το 
δήμο Κύμης και τις κοινότητες: 1. Ανδρωνιάνων,
2. Άνω Ποταμιάς, 3. Βιτάλων, 4. Ενορίας, 5. 
Καλημεριάνων, 6 Μαλετιάνων, 7. Μετοχιού Διρ- 
φύων, 8. Οξυλίθου, Θ.Πλατάνας, 10. Πύργου,
11. Ταξιαρχών, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κύμη του 
τέως δήμου Κύμης.

12.15. Δήμος Ληλαντίων αποτελούμενος από 
το δήμο Βασιλικού και τις κοινότητες: 1. Αγίου 
Νικολάου, 2. Αφρατίου, 3. Μύτικα, 4. Νέας 
Λαμψάκου, 5. Φύλλων, οι οποίοι καταργούνται

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βασιλικό 
του τέως δήμου Βασιλικού.

12.16. Δήμος Μαρμαρίου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου, 2. Ακταίου,
3. Γιαννιτσίου, 4. Καλλιανού, 5. Κατσαρωνίου,
6. Μαρμαρίου, 7. Μελισσώνος, 8. Παραδείσιου,
9. Στουππαίων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαρμάρι 
της τέως κοινότητας Μαρμαρίου.

12.17. Δήμος Μεσσαπίων αποτελούμενος α
πό το δήμο Ψαχνών και τις κοινότητες: 1. Αγίας 
Σοφίας, 2. Άτταλης, 3. Καμαρίτσης, 4. Καστέλ- 
λας, 5. Κοντοδεσποτίου, 6. Κυπαρισσιού, 7. 
Μακρυκάπας, 8. Νεροτριβιάς, 9. Παγώντα 10. 
Πολιτικών, 11. Σταυρού, 12. Τριάδος, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ψαχνά 
του τέως δήμου Ψαχνών.

12.18. Δήμος Νηλέως αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίας Αννης, 2. Αμελάντων, 3. Α
χλαδιού, 4. Κεραμείας, 5. Κερασέας, 6. Κοτσι- 
κιάς, 7. Παππάδων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγία Αν
να της τέως κοινότητας Αγίας Αννης.

12.19. Δήμος Στυραίων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αλμυροποτάμου, 2. Μεσοχω- 
ρίων, 3. Νέων Στύρων, 4. Πολυποτάμου, 5. 
Στύρων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός 
Στύρα της τέως κοινότητας Στύρων.

12.20. Δήμος Ταμιναίων αποτελούμενος από 
το δήμο Αλιβερίου και τις κοινότητες: 1. Αγίου 
Ιωάννου, 2. Αγίου Λουκά, 3. Γαβαλά, 4. Θαρου- 
νίων, 5. Παρθενίου, 6. Πρασίνου, 7. Τραχηλίου, 
οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αλιβέρι 
του τέως δήμου Αλιβερίου.

12.21. Δήμος Ωρεών αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Καστανιωτίσσης, 2. Νέου Πύρ
γου, 3. Ταξιάρχου, 4. Ωρεών, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ωρεοί 
της τως κοινότητας Ωρεών.

12.22. Κοινότητα Καφηρέως αποτελούμενος 
από τις Κοινότητες: 1. Αμυγδαλέας, 2. Κομίτου, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Αμυ- 
γδαλέα της τέως κοινότητας Αμυγδαλέας.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στους δήμους: 1. Ερέτριας, 2. Νέας Αρτά- 
κης, 3. Σκύρου, 4. Χαλκιδέων και στην κοινότη
τα Λιχάδας δεν επέρχεται μεταβολή.

13. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
13.1. Δήμος Απεραντίων αποτελούμενος από 

τις κοινότητες: 1. Βαλαώρας (Βελαόρας), 2. 
Βούλπης, 3. Γρανίτσης, 4. Λημεριού, 5. Λιθο- 
χωρίου, 6. Σιβίστης, 7. Τοπολιάνων, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γρανίτσα 
της τέως κοινότητας Γρανίτσας.

13.2. Δήμος Αγράφων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγράφων, 2. Βραγγιανών, 3. 
Επινιανών, 4. Μαράθου, 5. Μοναστηρακίου, 6. 
Τριδένδρου, 7. Τροβάτου, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγραφα 
της τέως κοινότητας Αγράφων.

13.3. Δήμος Ασπροποτάμου αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Κέδρων, 2. Λεπιανών, 3. 
Νέου Αργυρίου, 4. Πρασιάς, 5. Ραπτοπούλου, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ραπτό- 
πουλο της τέως κοινότητας Ραπτόπουλου.

13.4. Δήμος Βίνιανης αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου, 2. Βίνιανης, 3. 
Δάφνης, 4. Κερασοχωρίου, 5. Μαυρομμάτας, 6. 
Χρύσως, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κερασο- 
χώρι της τέως κοινότητας Κερασοχωρίου.

13.5. Δήμος Δομνίστας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Άμπλιανης (Σταυροπη-γίου), 
2. Δομνίστης, 3. Κρικέλλου, 4. Μεσοκώμης, 5. 
Ροσκάς, 6. Στάβλων, 7. Ψιανών, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κρίκελλο 
της τέως κοινότητος Κρικέλου.

13.6. Δήμος Καρπενησιού αποτελούμενος α
πό το δήμο Καρπενησιού και τις κοινότητες: 1. 
Αγίας Βλαχέρνης, 2. Αγίου Ανδρέου, 3. Αγίου 
Νικολάου, 4. Βουτύρου, 5. Καλεσμένου, 6. Κο- 
ρυσχάδων, 7. Μυρίκης, 8. Παππαρουσίου, 9. 
Παυλόπουλου, 10. Σελλών, 11. Στενώματος, 12. 
Στεφανίου, 13. Φιδακίων, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καρπε
νήσι του τέως δήμου Καρπενησιού.

13.7. Δήμος Κτημενίων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίας Τριάδος, 2. Αγίου Χαρα- 
λάμπους, 3. Δομιανών, 4. Πετραλώνων, 5. Χό- 
χλιας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγία Τρι
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άδα της τέως κοινότητας Αγίας Τριάδος.
13.8. Δήμος Ποταμιάς αποτελούμενος από τις 

κοινότητες: 1. Ανιάδας, 2. Δερματίου, 3. Καρί- 
τσης Καρπενησιού, 4. Κλαισίου, 5. Μεγάλου 
Χωρίου, 6. Μικρού Χωρίου, 7. Μουζίλου, 8. Νό
στιμου, 9. Συγκρέλλου, 10. Χελιδόνος, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεγάλο 
Χωριό της τέως κοινότητας Μεγάλου Χωρίου.

13.9. Δήμος Προυσού αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αλεστίων, 2. Ασπροπύργου, 3. 
Βελωτών, 4. Εσωχωρίων, 5. Καστανέας, 6. Κα- 
ταβόθρας, 7. Προδρόμου, 8. Προυσού, 9. Σάρ
κινης, 10. Σταυροχωρίου, 11. Τόρνου, οι οποίες 
καταργούνται

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Προυσός 
της τέως κοινότητας Προυσού.

13.10. Δήμος Φουρνά αποτελούμενος από το 
δήμο Φουρνάς και τις κοινότητες: 1. Βράχας, 2. 
Κλειστού, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φουρνά 
του τέως δήμου Φουρνάς.

13.11. Δήμος Φραγκίστας αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Ανατολικής Φραγκίστας, 2. 
Δυτικής Φραγκίστας, 3. Επισκοπής, 4. Μαρα- 
θιάς, 5. Παλαιοκατούνας, 6. Παλαιοχωρίου, 7. 
Τριποτάμου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δυτική 
Φραγκίστα της τέως κοινότητας Φραγκίστας.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση, αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

14. ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
14.1. Δήμος Αλυκών αποτελούμενος από τις 

κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου, 2. Αλικανά, 3. 
Ανω Γερακαρίου, 4. Καλλιθέας, 5. Κατοσταριού, 
6. Κάτω Γερακαρίου, 7. Μέσου Γερακαρίου, 8. 
Πηγαδακίων, 9. Σκουληκάδου, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κατο
στάρι της τέως κοινότητας Κατασταρίου.

14.2. Δήμος Αρκαδίων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Κηρύκου, 2. Βανάτου, 3. 
Καλιπάδου, 4. Κυψέλης, 5. Πλάνου, 6. Σαρακι- 
νάδου, 7. Τραγακίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βανάτο 
της τέως κοινότητας Βανάτου.

14.3. Δήμος Αρτεμισιών αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίας Μαρίνης, 2. Αγίου Δέο
ντος, 3. Αγίων Πάντων, 4. Βουγιάτου, 5. Γαλά- 
ρου (Μεγάλου Γαλάρου), 6. Γυρίου, 7. Κοιλιω- 
μένου (Αγίου Νικολάου), 8. Λαγκαδακίων, 9. 
Λαγωπόδου, 10. Λούχας, 11. Μαχαιράδου, 12. 
Ρομιρίου, 13. Φιολίτη, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαχαι- 
ράδα της τέως κοινότητας Μαχαιράδου.

14.4. Δήμος Ελατίων αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αναφωνήτριας, 2. Ανω Βολιμών, 
3. Βολιμών, 4. Εξω Χώρας, 5. Μαριών, 6. Ορ- 
θονιών, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βολίμες 
της τέως κοινότητας Βολιμών.

14.5. Δήμος Ζακυνθίων αποτελούμενος από 
το δήμο: 1. Ζακυνθίων και τις κοινότητες: 1. Α
μπελοκήπων, 2. Αργασίου, 3. Βασιλικού, 4. Γαϊ
τανιού, 5. Μποχάλης, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ζάκυν
θος του τέως δήμου Ζακυνθίων.

14.6. Δήμος Λαγανά αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγαλά, 2. Καλαμακίου, 3. Κερίου,
4. Λιθακιάς, 5. Μουζακίου, 6. Παντοκράτορος, οι 
οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παντο
κράτορας της τέως κοινότητας Παντοκράτορος.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περό- 
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

15. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
15.1. Δήμος Αλιφείρας αποτελούμενος από 

τις κοινότητες: 1. Αλιφείρας, 2. Αμυγδαλέων, 3. 
Βρεστού, 4. Καλλιθέας, 5. Λιβαδακίου, 6. Μυ- 
ρωνίων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλλιθέα 
της τέως κοινότητας Καλλιθέας.

15.2. Δήμος Αμαλιάδος αποτελούμενος από 
το δήμο Αμαλιάδος και τις κοινότητες: 1. Αγίου 
Δημητρίου, 2. Αγίου Ηλία Πηνηίων, 3. Αμπελο
κάμπου, 4. Αυγείου, 5. Γερακίου, 6. Δάφνης, 7. 
Δαφνιωτίσσης, 8. Δουναιϊκων, 9. Ηλιδος, 10. 
Καλυβιών Ηλιδος, 11. Καρδαμά, 12. Κέντρου,
13. Κεραμιδιάς, 14. Κρυονέρου, 15. Περιστεριού
16. Ροβιάτας, 17. Σαβαλίων, 18. Σωστίου, 19. 
Χαβαρίου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αμαλιάδα 
του τέως δήμου Αμαλιάδος.

15.3. Δήμος Ανδραβίδας αποτελούμενος από 
το δήμο Ανδραβίδας και τις κοινότητες: 1. Στα
φιδοκάρπου, 2. Στρουσίου, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ανδραβί
δα του τέως δήμου Ανδραβίδας.

15.4. Δήμος Ανδριτσαίνης αποτελούμενος α
πό το δήμο Ανδριτσαίνης και τις κοινότητες: 1. 
Δαφνούλας, 2. Δραγωγίου, 3. Οεισόας, 4. Κου- 
φοπούλου, 5. Λινισταίνης, 6. Ματεσίου, 7. Ρο
βίων, 8. Σέκουλα, 9. Φαναριού, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ανδρί- 
τσαινα του τέως δήμου Ανδριτσαίνης.

15.5. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας αποτελούμε
νος από το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και τις κοι
νότητες 1. Ασπρων Σπιτιών, 2. Βασιλακίου, 3. 
Ηράκλειας, 4. Καμένης, 5. Καυκωνίας, 6. Κλα- 
δέου, 7. Κοσκινά, 8. Κρυονερίου, 9. Λιναριάς,
10. Λούβρου, 11. Μάγειρα, 12. Μιράκας, 13. 
Μουριάς, 14. Ξηροκάμπου, 15. Πελοπίου, 16. 
Πεύκων, 17. Πλατάνου, 18. Πουρναριού, 19. 
Σμίλας, 20. Στρεφίου, 21. Φλόκα, 22. Χελιδονι
ού, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρχαία
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Ολυμπία του τέως δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
15.6. Δήμος Βαρθολομιού αποτελούμενος α

πό το δήμο Βαρθολομιού και τις κοινότητες: 1. 
Δήμητρας, 2. Καλυβιών Μυρτουντίων, 3. Λυ- 
γιάς, 4. Μάχου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βαρθο- 
λομιό του τέως δήμου Βαρθολομιού.

15.7. Δήμος Βουπρασίας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αετορράχης, 2. Βάρδας, 3. 
Καπελέτου, 4. Κουρτεσίου (Κουρτέση), 5. Μα- 
νολάδος, 6. Νεαπόλεως, 7. Νέας Μανολάδος, 8. 
Νησιού, 9. Ξενιών (Καλυβακίων), οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βάρδα 
της τέως κοινότητας Βάρδας.

15.8. Δήμος Βώλακος αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγριδίου, 2. Αλφειούσης, 3. Ανε
μοχωρίου, 4. Επιταλίου, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Επιτάλιο 
της τέως κοινότητας Επιταλίου.

15.9. Δήμος Γαστούνης αποτελούμενος από 
το δήμο Γαστούνης και τις κοινότητες: 1. Καβά- 
σιλα, 2. Καρδιακαυτίου, 3. Κοροίβου, 4. Λευκο
χωρίου, 5. Παλαιοχωρίου, 6. Ρουπακιού, οι ο
ποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαστού- 
νη του τέως δήμου Γαστούνης.

15.10. Δήμος Ζαχάρως αποτελούμενος από 
το δήμο Ζαχάρως και τις κοινότητες: 1. Αγίου 
Ηλία, 2. Ανήλιου, 3. Αρήνης, 4. Αρτέμιδας, 5. 
Γιαννιτσοχωρίου, 6. Κακοβάτου, 7. Καλιδόνης,
8. Λεπρέου, 9. Μακίστου, 10. Μηλέας, 11. Μίν- 
θης, 12. Νεοχωρίου, 13. Ξηροχωρίου, 14. Πρα- 
σιδακίου, 15. Ροδινών, 16. Σμέρνας, 17. Σχί- 
νων, 18. Ταξιαρχών, 19. Χρυσοχωρίου 
(Τρυπών), οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ζαχάρω 
του τέως δήμου Ζαχάρως.

15.11. Δήμος Ιαρδάνου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίων Αποστόλων, 2. Αλπο- 
χωρίου, 3. Βουνάργου, 4. Βροχίτσης, 5. Κατσα- 
ρού, 6. Κορυφής, 7. Ξυλοκέρας, 8. Πρασίνου, 9. 
Φοναϊτίκων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βούναρ- 
γο της τέως κοινότητας Βουνάργου.

15.12. Δήμος Κάστρου - Κυλλήνης αποτελού
μενος από τις κοινότητες: 1. Κάστρου, 2. Κάτω 
Παναγίας, 3. Κυλλήνης, 4. Νεοχωρίου Μυρτου
ντίων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κυλλήνη 
της τέως κοινότητας Κυλλήνης.

15.13. Δήμος Λαμπείας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αστρά, 2. Λαμπείας, 3. Ορει
νής, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λάμπεια 
της τέως κοινότητας Λαμπείας.

15.14. Δήμος Λασιώνος αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίας Κυριακής, 2. Αγίας Τρι- 
άδος, 3. Αντρωνίου, 4. Κακοταρίου, 5. Κρυό- 
βρυσης, 6. Τσιπιανών, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πανό- 
πουλο της τέως κοινότητας Αντρωνίου.

15.15. Δήμος Λεχαινών αποτελούμενος από 
το δήμο Λεχαινών και τις κοινότητες: 1. Αρετής, 
2. Μυρσίνης, οι οποίοι καταργούνται, καθώς και 
από τους συνοικισμούς: 1. Αγιος Χαράλαμπος 
της κοινότητας Μελίσσης, 2. Μέλισσα της κοινό- 
τητος Μελίσσης, 3. Μπόρσιον της κοινότητας 
Μελίσσης, οι οποίοι σποσπώνται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λεχαινά 
του τέως δήμου Λεχαινών.

15.16. Δήμος Πηνείας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγνάντων, 2. Αγραπιδοχωρίου, 3. 
Ανθώνος, 4. Αυγής, 5. Βελανιδιού, 6. Βουλιαγ
μένης, 7. Εφύρας, 8. Κάμπου, 9. Λαγανά, 10. 
Λάτα, 11. Λουκά, 12. Μαζαρακίου, 13. Οινόης,
14. Ροδιάς, 15. Σιμοπούλου, 16. Σκλίβας, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σιμό- 
πουλο της τέως κοινότητας Σιμοπούλου.

15.17. Δήμος Πύργου αποτελούμενος από το 
δήμο Πύργου και τις κοινότητες: 1. Αγίου Γεωρ- 
γίου, 2. Αγίου Ηλία Πύργου, 3. Αγίου Ιωάννου,
4. Αμπελώνος, 5. Βαρβασαίνης, 6. Βυτιναϊίκων,
7. Γρανιτσα'ιΐκων, 8. Ελαιώνος, 9. Κατακόλου,
10. Κολιρίου, 11Γ Κορακοχωρίου, 12. Λασταιί- 
κων, 13. Λεβεντοχωρίου, 14. Μυρτέας, 15. Πα- 
λαιοβαρβασαίνης, 16. Σαλμώνης, 17. Σκαφι- 
διάς, 18. Σκουροχωρίου, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πύργος 
του τέως δήμου Πύργου.

15.18. Δήμος Σκιλλούντος αποτελούμενος α
πό το δήμο Κρεστένων και τις κοινότητες:
1 .Βρίνας, 2. Γραίκα, 3. Γρύλλου, 4. Διασέλλων,
5. Καλλικώμου, 6. Καλυβακίων, 7. Κάτω Σαμι- 
κού, 8. Μακρισίων, 9. Πλατιάνας, 10. Πλουτο
χωρίου, 11. Ραχών, 12. Σαμικού, 13. Σκιλλου- 
ντίας, 14. Τρυπητής, 15. Φρίξης, οι οποίοι κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κρέστενα 
του τέως δήμου Κρεστένων.

15.19. Δήμος Τραγανού αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίας Μαύρας, 2. Τραγανού, 
οι οποίες καταργούνται, καθώς και από το συ
νοικισμό Σιμίζα της κοινότητας Μελίσσης, ο ο
ποίος αποσπάται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τραγανό 
της τέως κοινότητας Τραγανού.

15.20. Δήμος Φιγαλείας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Κρυονερίου, 2. Νέας Φιγαλεί- 
ας, 3. Περιβολίων, 4. Πετραλώνων, 5. Στομίου,
6. Φιγαλείας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα Φι- 
γάλεια της τέως κοινότητας Νέας Φιγαλείας.

15.21. Δήμος Φολόης αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αχλαδινής, 2. Δούκα, 3. Κούμανη,
4. Λάλα, 5. Μηλεών, 6. Νεμούτας, 7. Νεράιδας,
8. Περσαίνης, 9. Φολόης, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λάλα της
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τέως κοινότητας Λάλα.
15.22. Δήμος Ωλένης αποτελούμενος από τις 

κοινότητες: 1. Αγίας Αννης, 2. Αρβανίτη, 3. Γου- 
μέρου, 4. Καράτουλα, 5. Καρυάς, 6. Κλινδιάς, 7. 
Κουτσοχέρας, 8. Λανθίου, 9. Λαντζοιου. 10. 
Μαγούλας, 11. Μουζακίου, 12. Πεύκης, 13. Σο- 
πίου. 14. Χαριάς, 15. Χειμαδιού, 16. Ωλένης, οι 
οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καρά
τουλα της τέως κοινότητας Καράτουλα.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

16. ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
16.1. Δήμος Αλεξάνδρειας αποτελούμενος α

πό το δήμο Αλεξάνδρειας και τις κοινότητες: 1. 
Βρυσακίου, 2. Καμποχωρίου, 3. Λουτρού, 4. 
Νεοχωρίου, 5. Νησίου, οι οποίοι καταργούντα.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αλεξάν
δρεια του τέως δήμου Αλεξάνδρειας.

16.2. Δήμος Ανθεμίων αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Επισκοπής Νάουσας, 2. Κοπα- 
νού, 3. Λευκαδίων, 4. Μαρίνης, 5. Μονοσπίτων, 
6. Χαριέσσης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κοπανάς 
της τέως κοινότητας Κοπανού.

16.3. Δήμος Ανπγονιδών αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Επισκοπής, 2. Καβασίλων, 3. 
Κεφαλοχωρίου, 4. Ξεχασμένης, 5. Παλαιού 
Σκυλλιτσίου, 6. Σταυρού, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καβάσι- 
λα της τέως κοινότητας Καβασίλων.

16.4. Δήμος Αποστόλου Παύλου αποτελού
μενος από τις κοινότητες: 1. Διαβατού, 2. Κου
λούρας, 3. Λυκόγιαννης, 4. Μακροχωρίου, 5. 
Νέας Νικομήδειας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μακρο- 
χώρι της τέως κοινότητας Μακροχωρίου.

16.5. Δήμος Βεργίνας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Βεργίνης, 2. Παλατιτσίων, 3. Συ- 
κέας, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από το 
συνοικισμό Μετόχιο Προδρόμου της κοινότητας 
Αγίας Βαρβάρας, ο οποίος αποσπάται από αυ
τήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βεργίνα 
της τέως κοινότητας Βεργίνης.

16.6. Δήμος Βέροιας αποτελούμενος απο το 
δήμο Βέροιας και τις κοινότητες: 1. Γεωργιανών, 
2. Καστανέας, 3. Κάτω Βερμίου, 4. Κουμαριάς,
5. Ράχης, 6. Τριποτάμου, οι οποίοι καταργού- 
νται, καθώς και από τους συνοικισμούς Αγία 
Βαρβάρα, Αμμος, Ασώματα, Προφήτης Ηλίας 
της κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, οι οποίοι απο- 
σπώνται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βέροια 
του τέως δήμου Βέροιας.

16.7. Δήμος Δοβρά αποτελούμενος απο τις 
κοινότητες: 1. Αγίας Μαρίνης, 2. Αγίου Γεωργί
ου, 3. Πατρίδος, 4. Τριλόφου, 5. Φυτείας, οι ο

ποίες καταργούνται.
Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Άγιος 

Γεώργιος της τέως κοινότητας Αγίου Γεωργίου.
16.8. - Δήμος Μακεδονίδος αποτελούμενος α

πό τις κοινότητες: 1. Δασκίου, 2. Πολυδένδρου, 
3. Ριζωμάτων, 4. Σφηκιάς, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ριζώματα 
της τέως κοινότητας Ριζωμάτων.

16.9. Δήμος Μελικής αποτελούμενος από το 
δήμο Μελικής και τις κοινότητες: 1. Αγκαθιάς, 2. 
Κυψέλης, 3. Προδρόμου, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μελίκη 
του τέως δήμου Μελικής.

16.10. Δήμος Νάουσας αποτελούμενος από 
το δήμο Ναούσης και τις κοινότητες: 1. Αρκο
χωρίου, 2. Γιαννακοχωρίου, 3. Ροδοχωρίου, 4. 
Στενημάχου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νάουσα 
του τέως δήμου Ναούσης.

16.11. Δήμος Πλατέος αποτελούμενος από το 
δήμο Πλατέος και τις κοινότητες: 1. Κλειδιού, 2. 
Κορυφής, 3. Πλατάνου, 4. Πρασινάδας, 5. Τρι
κάλων, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πλατύ 
του τέως δήμου Πλατέος.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στο δήμο Ειρηνούπολης δεν επέρχεται κα
μία μεταβολή.

17. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
17.1. Δήμος Αγίας Βαρβάρας αποτελούμενος 

από τις κοινότητες: 1. Αγίας Βαρβάρας, 2. Αγίου 
©ωμά, 3. Ανω Μουλίων, 4. Δουλίου, 5. Λαρανί- 
ου, 6. Μεγάλης Βρύσης, 7. Πρινιά, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγία 
Βαρβάρα της τέως κοινότητας Αγίας Βαρβάρας.

17.2. Δήμος Αρκαλοχωρίου αποτελούμενος 
από το δήμο Αρκαλοχωρίου και τις κοινότητες:
1. Γαρίπας, 2. Δεματιού, 3. Ινίου, 4. Καραβάδου,
5. Κασάνου, 6. Καστελλιανών, 7. Λευκοχωρίου, 
8. Νιπιδιτού, 9. Παναγίας, 10. Πανοράματος, 11. 
Παρτίρων, 12. Σκινιά, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρκαλο- 
χώρι του τέως δήμου Αρκαλοχωρίου.

17.3. Δήμος Αρχανών αποτελούμενος από το 
δήμο Αρχανών και την κοινότητα Κάτω Αρχα
νών, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρ- 
χάνες του τέως δήμου Αρχανών.

17.4. Δήμος Αστερουσιών, αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αχεντριά, 2. Εθιάς, 3. Κα
λυβιών, 4. Λιγορτύνου, 5. Μεσοχωριού, 6. Πα- 
ρανύμφων, 7. Προτορίων, 8. Πύργου, 9. Τεφε- 
λίου, 10. Χάρακος, 11. Χαρακιού, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός
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Πύργος της τέως κοινότητας Πύργου.
17.5. Δήμος Βιάννου αποτελούμενος από τις 

κοινότητες: 1. Αγίου Βασιλείου, 2. Αμιρά, 3. Ανω 
Βιάννου, 4. Αφρατίου, 5. Βαχού, 6. Εμπόρου, 7. 
Καλαμιού, 8. Κάτω Βιάννου, 9. Κάτω Σύμης, 10. 
Κεφαλοβρυσίου, 11. Μάρθας, 12. Μιλλιαράδων, 
13. Ξενιάκου, 14. Πεύκου, 15. Συκολόγου, 16. 
Χόνδρου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Α
νω Βιάννος της τέως κοινότητας Ανω Βιάννος.

17.6. Δήμος Γαζίου αποτελούμενος από το 
δήμο Γαζίου και τις κοινότητες: 1. Αχλάδας, 2. 
Ροδιάς, 3. Φόδελε, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Γά- 
ζιο του τέως δήμου Γαζίου.

17.7. Δήμος Γοργολαϊνη αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Μύρωνος, 2. Ανω Ασι- 
τών, 3. Κάτω Ασιτών, 4. Πενταμοδίου, 5. Πε- 
τροκεφάλου, 6. Πυργούς, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Α
γιος Μύρων της τέως κοινότητας Αγίου Μύρω
νος.

17.8. Δήμος Γόρτυνας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίων Δέκα, 2. Αγίου Κυρίλλου, 
3. Αμπελούζου, 4. Απεσωκαρίου, 5. Βαγιονιάς,
6. Βασιλικής, 7. Βασιλικών Ανωγείων, 8. Γκα- 
γκαλών, 9. Μητροπόλεως, 10. Μιαμούς, 11. 
Πλατάνου, 12. Πλώρας, 13. Χουστουλιανών, οι 
οποίες καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Α
γιοι Δέκα της τέως κοινότητας Αγίων Δέκα.

17.9. Δήμος Γουβών αποτελούμενος από το 
δήμο Γουβών και τις κοινότητες: 1. Ανωπόλεως,
2. Επάνω Βαθείας, 3. Ελαίας, 4. Κάτω Βαθείας, 
οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός 
Γούβες του τέως δήμου Γουβών.

17.10. Δήμος Επισκοπής αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αϊτανίων, 2. Γαλίφας, 3. Επι
σκοπής, 4. Καινούργιου Χωριού, 5. Σγουροκε- 
φαλίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Ε
πισκοπή της τέως κοινότητας Επισκοπής.

17.11. Δήμος Ζαρού αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Βοριζίων, 2. Ζαρού, 3. Μορονίου, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Ζα- 
ρός της τέως κοινότητας Ζαρού.

17.12. Δήμος Ηρακλείου αποτελούμενος από 
το δήμο Ηρακλείου και τις κοινότητες: 1. Βου
τών, 2. Δαφνέ, 3. Σκαλανίου, 4. Σταυρακίων, οι 
οποίοι καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Η
ράκλειο του τέως δήμου Ηρακλείου.

17.13. Δήμος Θραψανού αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Βόνης, 2. Ζωφόρων 3. Θρα
ψανού 4. Σαμπά, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός 
Θραψανός της τέως κοινότητας Θραψανού.

17.14. Δήμος Καστελλίου αποτελούμενος από

το δήμο Καστελλίου και τις κοινότητες: 1. Αμα- 
ριανού, 2. Αποστόλων, 3. Αρχαγγέλου, 4. Α
σκών, 5. Ευαγγελισμού, 6. Κασταμονίτσης, 7. 
Λυττού (Ξυδά), 8. Μαθιάς, 9. Σμαριού ,οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Κα- 
στέλλι του τέως δήμου Καστελλίου.

17.15. Δήμος Κόφινα αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Ανω Ακρίων, 2. Ασημιού, 3. Διο
νυσίου, 4. Λουρών, 5. Σοκαρά, 6. Σταβιών, 7. 
Στερνών, 8. Στόλων, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Α
σήμι της τέως κοινότητας Ασημιού.

17.16. Δήμος Κρουσώνα αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: ,1. Κορφών, 2. Κρουσώνος, 3. 
Λουτρακιού, 4. Σάρχου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός 
Κρουσώνας της τέως κοινότητας Κρουσώνας.

17.17. Δήμος Μαλίων αποτελούμενος από το 
δήμο Μαλίων και την κοινότητα Μοχού, οι οποί
οι καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Μά- 
λια του τέως δήμου Μαλίων.

17.18. Δήμος Μοιρών αποτελούμενος από το 
δήμο Μοιρών και τις κοινότητες: 1. Αληθινής, 2. 
Αντισκαρίου, 3. Καστελλίου, 4. Κουσέ, 5. Περί- 
ου, 6. Πετροκεφαλίου, 7. Πηγαϊδακίων, 8. Πό- 
μπιας, 9. Ρουφά, 10. Σκουρβούλων, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός 
Μοίρες του τέως δήμου Μοιρών.

17.19. Δήμος Νέας Αλικαρνασσού αποτελού
μενος από το δήμο Νέας Αλικαρνασσού και την 
κοινότητα Καλλιθέας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Αλι
καρνασσός του τέως δήμου Νέας Αλικαρνασ
σού.

17.20. Δήμος Ν. Καζαντζάκη αποτελούμενος 
από το δήμο Ν. Καζαντζάκη και τις κοινότητες: 
1. Δαμανίων 2. Μεταξοχωρίου, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Πε
ζά του τέως δήμου Ν. Καζαντζάκη.

17.21. Δήμος Τετραχωρίου αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αυγενικής, 2. Βενεράτου, 
3. Κερασιών, 4. Σίβας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Βε- 
νεράτο της τέως κοινότητας Βενεράτου.

17.22. Δήμος Τυλίσου αποτελούμενος απο τις 
κοινότητες: 1. Αηδονοχωρίου, 2. Αστυρακίου, 3. 
Γωνιών, 4. Δαμάστας, 5. Καμαρίου, 6. Καμα- 
ριώτου, 7. Κεραμουτσίου, 8. Μαράθου, 9. Μο
νής, 10. Τυλίσου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Τύ- 
λισος της τέως κοινότητας Τυλίσου.

17.23. Δήμος Τυμπακίου αποτελούμενος από 
το δήμο Τυμπακίου και τις κοινότητες: 1. Βώ- 
ρων, 2. Γρηγορίας, 3. Καμαρών, 4. Καμηλαρίου,
5. Κλήματος, 7. Λαγολίου, 8. Μαγαρικαρίου, 9. 
Πιτσιδίων, 10. Σίβα, 11. Φανερωμένης οι οποίοι 
καταργούνται.



231b I Χ ^ ι α ι ι  μ  ι · .

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Τυ- 
μπάκι του τέως δήμου Τυμπακίου.

17.24. Δήμος Χερσονήσου αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Αβδού, 2. Γωνιών, 3. Κε
ράς, 4. Λιμένος Χερσονήσου, 5. Ποταμιών, 6. 
Χερσονήσου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λιμένος 
Χερσονήσου της τέως κοινότητας Χερσονήσου.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στους δήμους: 1. Ρούβα και 2. Τεμένους 
δεν επέρχεται μεταβολή.

18. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
18.1. Δήμος Αχέροντα αποτελούμενος από τις 

κοινότητες: 1. Γαρδικίου, 2. Γλυκής, 3. Σκανδά
λου, 4.Χόϊκας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαρδίκι 
της τέως κοινότητας Γαρδικίου.

18.2. Δήμος Ηγουμενίτσης αποτελούμενος α
πό το δήμο Ηγουμενίτσης (πλην του συνοικι
σμού Δρίμιτσα) και τις κοινότητες: 1. Αγίας Μα- 
ρίνης, 2. Αγίου Βλασίου, 3. Γραικοχωρίου, 4. 
Καστρίου, 5. Κρυόβρυσης, 6. Λαδοχωρίου, 7. 
Μαυρουδίου, 8. Νέας Σελεύκειας, οι οποίοι κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ηγουμε
νίτσα του τέως δήμου Ηγουμενίτσης.

18.3. Δήμος Μαργαριτίου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Ελευθερίου, 2. Καρτεριού, 3. 
Καταβόθρας 4. Μαζαρακιάς, 5. Μαργαριτίου, 6. 
Σπαθαραίων, οι οποίες καταργούνται, καθώς 
και από το συνοικισμό Μεσοβουνίου της κοινό
τητας Αμπελιάς, ο οποίος αποσπάται από αυ
τήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαργαρί- 
τι της τέως κοινότητας Μαργαριτίου.

18.4. Δήμος Παραμυθιάς αποτελούμενος από 
το δήμο Παραμυθιάς και τις κοινότητες: 1. Αγίας 
Κυριακής, 2. Αμπελιάς (πλην του συνοικισμού 
Μεσοβουνίου), 3. Γκρίκας, 4. Ελαταριάς, 5. 
Ζερβοχωρίου, 6. Καλλιθέας, 7. Καρβουναρίου, 
8. Καριωτίου, 9. Κρυσταλλοπηγής, 10. Νεοχω- 
ρίου, 11. Ξηρολόφου, 12. Παγκρατών, 13. Πέντε 
Εκκλησιών, 14. Πετουσίου, 15. Πετροβίτσας, 
16. Πλακωτής, 17. Πολύδροσου, 18. Προδρομί- 
ου,19. Σαλονίκης, 20. Σεβαστού, 21. Χρυσαυ
γής, 22. Ψάκας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παραμυ- 
θιά του τέως δήμου Παραμυθιάς.

18.5. Δήμος Παραποτάμου αποτελούμενος 
από το δήμο Παραποτάμου και την κοινότητα 
Κορίτιανη, οι οποίοι καταργούνται, καθώς και 
από τους συνοικισμούς Γεροπλάτανου της κοι
νότητας Πηγαδουλίων και Δρίμιτσα του δήμου 
Ηγουμενίτσας, οι οποίοι αποσπώνται από αυ
τούς.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παραπό
ταμος του τέως δήμου Παραποτάμου.

18.6. Δήμος Σαγιάδας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Ασπροκκλησίου, 2. Κεστρίνης, 3. 
Ραγίου, 4. Σαγιάδας, 5. Σμέρτου, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ασπροκ- 
κλήσι της τέως κοινότητας Ασπροκκλησίου.

18.7. Δήμος Συβότων αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αργυροτόπου, 2. Πλαταριάς, 3. 
Συβότων, 4. Φασκομηλιάς, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πλαταριά 
της τέως κοινότητας Πλαταριάς.

18.8. Δήμος Φιλιατών αποτελούμενος από το 
δήμο Φιλιατών και τις κοινότητες: 1. Αγίου Νικο
λάου, 2. Αγίων Πάντων, 3. Αετού. 4. Αμπελώ- 
νος, 5. Αναβρυτού, 6. Αχλαδέας, 7. Βαβουρίου, 
8. Βρυσέλλας, 9. Γαρδικίου (Αγίου Γεωργίου),
10. Γιρομερίου, 11. Γολάς, 12. Καλλιθέας. 13. 
Κάτω Ξεχώρου, 14. Κεραμιτσης, 15. Κερασο
χωρίου, 16. Κεφαλοχωρίου, 17. Κοκκινιάς, 18. 
Κοκκινολιθαρίου, 19. Κουρεμαδίου, 20. Κρυο- 
νερίου, 21. Κυπαρίσσου, 22. Λεπτοκαρυάς, 23. 
Διάς, 24. Λίστας, 25. Μαλουνίου, 26. Μηλέας, 
27. Ξεχώρου, 28. Παλαιοκκλησίου, 29. Παλαιο- 
χωρίου, 30. Παλαμπά, 31. Πλαισίου, 32. Πλατά
νου, 33. Πηγαδουλίων, 34. Ραβενής, 35. Ριζού, 
36. Σίδερης, 31. Τρικορύφου, 38. Τσαμαντά, 39. 
Φανερωμένης, 40. Φοινικιού, 41. Χαραυγής, οι 
οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φιλιάτες 
του τέως δήμου Φιλιατών.

18.9. Κοινότητα Σουλίου αποτελούμενη από 
τις κοινότητες: 1. Αυλότοπου, 2. Κουκουλιών, 3. 
Σαμονίδας,4. Τσαγγαρίου, 5. Φροσύνης, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Σα- 
μονίδα της τέως κοινότητας Σαμονίδας.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στην κοινότητα Πέρδικας δεν επέρχεται με
ταβολή.

19. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
19.1. Δήμος Αγίου Αθανασίου αποτελούμενος 

από το δήμο Αγίου Αθανασίου και τις κοινότη
τες: 1. Αγχιάλου, 2. Βαθυλάκκου, 3. Γεφύρας. 4. 
Νέας Μεσημβρίας, 5. Ξηροχωρίου, οι οποίοι κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγιος Α
θανάσιος του τέως δήμου Αγίου Αθανασίου.

19.2. Δήμος Αγίου Γεωργίου αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Ασπροβάλτας, 2. Βρα- 
σνών, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ασπρο- 
βάλτα της τέως κοινότητας Ασπροβάλτας.

19.3. Δήμος Αξιού αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Βραχιάς, 2. Κύμινων, 3. Νέων 
Μαλγάρων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κύμινο
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της τέως κοινότητας Κύμινων.
19.4. Δήμος Απολλωνίας αποτελούμενος από 

τις κοινότητες: 1. Μελισσουργού, 2. Νέας Απολ
λωνίας, 3. Νικομηδινού, 4. Περιστερώνας, 5. 
Στίβου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα Α
πολλωνία της τέως κοινότητας Νέας Απολλωνί
ας·

19.5. Δήμος Αρέθουσας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αρεθούσης, 2. Μαυρούδας, 3. 
Σκεπαστού, 4. Στεφανινών, 5. Φιλαδελφίου, οι 
οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρεθού- 
σα της τέως κοινότητας Αρεθούσης.

19.6. Δήμος Ασσήρου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Ασσήρου, 2. Κριθίας, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ασσηρο 
της τέως κοινότητας Ασσήρου.

19.7. Δήμος Βασιλικών αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίας Παρασκευής, 2. Αγίου 
Αντωνίου, 3. Βασιλικών, 4. Λιβαδιού, 5. Περι
στεράς, 6. Σουρωτής, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βασιλικά 
της τέως κοινότητας Βασιλικών.

19.8. Δήμος Βερτίσκου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Βερτίσκου, 2. Εξαλόφου, 3. 
Λοφίσκου, 4. Οσσης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Οσσα 
της τέως κοινότητας Οσσης.

19.9. Δήμος Εγνατίας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Νυμφοπέτρας, 2. Προφήτου, 3. 
Σχολαρίου, 4. Ευαγγελισμού, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Προφή
της της τέως κοινότητας Προφήτου.

19.10. Δήμος Επανομής αποτελούμενος από 
το δήμο Επανομής και την κοινότητα Μεσημερι
ού, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Επανομή 
του τέως δήμου Επανομής.

19.11. Δήμος Εχεδώρου αποτελούμενος από 
τους δήμους: 1. Ιωνίας, 2. Σίνδου και την κοινό
τητα Καλοχωρίου, οι οποίοι καταργούνται

. Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σίνδος 
του τέως δήμου Σίνδου.

19.12. Δήμος Θερμαϊκού αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίας Τριάδος, 2. Νέων Επι
βατών, 3. Περσίας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Περσία 
της τέως κοινότητας Περσίας.

19.13. Δήμος Θέρμης αποτελούμενος από το 
δήμο Θέρμης και τις κοινότητες: 1. Νέας Ραιδε- 
στού, 2. Νέου Ρυσίου, 3. Ταγαράδων, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Θέρμη 
του τέως δήμου Θέρμης.

19.14. Δήμος Καλλιθέας, αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Μεσαίου, 2. Νέας Φιλαδέλ
φειας, 3. .Νεοχωρούδας, 4. Πενταλόφου, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πεντά- 
λοφο της τέως κοινότητας Πενταλόφου.

19.15. Δήμος Καλλινδοίων αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Αδάμ, 2. Ζαγκλιβερίου, 3. 
Καλαμωτού, 4. Πετροκερασών, 5. Σαρακήνας, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ζαγκλι- 
βέρι της τέως κοινότητας Ζαγκλιβερίου.

19.16. Δήμος Κορωνείας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Βασιλείου, 2. Αρδαμερί- 
ου, 3. Βασιλουδίου, 4. Γερακαρούς, 5. Λαγκαδι- 
κίων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γερακα- 
ρού της τέως κοινότητας Γερακαρούς.

19.17. Δήμος Κουφαλίων αποτελούμενος από 
το δήμο Κουφαλίων και την κοινότητα Προχώ
ματος, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κουφά- 
λια του τέως δήμου Κουφαλίων.

19.18. Δήμος Λαγκαδά αποτελούμενος από 
το δήμο Λαγκαδά και τις κοινότητες: 1. Αναλή- 
ψεως, 2. Ηρακλείου, 3. Καβαλλαρίου, 4. Κολχι- 
κού, 5. Λαγυνών, 6. Περιβολακίου, 7. Χρυσαυ
γής, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λαγκαδά 
του τέως δήμου Λαγκαδά.

19.19. Δήμος Λαχανά αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Καρτερών, 2. Λαχανά, 3. Λευκο
χωρίου, 4. Νικοπόλεως, 5. Ξυλοπόλεως, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ξυλόπο- 
λη της τέως κοινότητας Ξυλοπόλεως.

19.20. Δήμος Μαδύτου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Απολλωνίας, 2. Νέας Μαδύ
του, 3. Μοδίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μάδυτο 
της τέως κοινότητας Νέας Μαδύτου.

19.21. Δήμος Μηχανιώνας αποτελούμενος α
πό το δήμο Νέας Μηχανιώνας και την κοινότητα 
Αγγελοχωρίου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα Μη- 
χανιώνα του τέως δήμου Νέας Μηχανιώνας.

19.22. Δήμος Μίκρας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Καρδιάς, 2. Κάτω Σχολαρίου, 3. 
Πλαγιαρίου, 4. Τριλόφου, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τρίλοφο 
της τέως κοινότητας Τριλόφου.

19.23. Δήμος Μυγδονίας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Δρυμού, 2. Λητής, 3. Μελισ- 
σοχωρίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λητή της 
τέως κοινότητας Λητής.

19.24. Δήμος Ρεντίνας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Ανω Σταυρού, 2. Βόλβης, 3. 
Σταυρού, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σταυρός 
της τέως κοινότητας Σταυρού.

19.25. Δήμος Σοχού αποτελούμενος από το 
δήμο Σοχού και τις κοινότητες: 1. Ασκού, 2. 
Κρυονερίου, οι οποίοι καταργούνται.
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Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σοχός 
του τέως δήμου Σοχού.

19.26. Δήμος Χαλάστρας αττοτελούμενος από 
το δήμο Χαλάστρας και την κοινότητα Ανατολι
κού, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χαλά- 
στρα του τέως δήμου Χαλάστρας.

19.27. Δήμος Χαλκηδόνος αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Αδένδρου, 2. Βαλτοχωρί
ου, 3. Ελεούσης, 4. Μικρού Μοναστηριού, 5. 
Παρθενίου, 6. Χαλκηδόνος, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χαλκη
δόνα της τέως κοινότητας Χαλκηδόνος.

19.28. Δήμος Χορτιάτη αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Ασβεστοχωρίου, 2. Εξοχής, 3. 
Φιλύρου, 4. Χορτιάτη, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ασβε- 
στοχώρι της τέως κοινότητας Ασβεστοχωρίου.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στους δήμους: 1. Αγίου Παύλου, 2. Αμπε
λοκήπων, 3. Ελευθερίου Κορδελιού, 4. Εύο
σμου, 5. Θεσσαλονίκης, 6. Καλαμαριάς, 7. Με- 
νεμένης, 8. Νεαπόλεως, 9. Πανοράματος, 10. 
Πολίχνης, 11. Πυλαίας, 12. Σταυρουπόλεως, 13. 
Συκεών, 14. Τριανδρίας, 15. Ωραιοκάστρου και 
στις κοινότητες: 1. Ευκαρπίας, 2. Πεύκων δεν 
επέρχεται μεταβολή.

20. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
20.1. Δήμος Αγίου Δημητριου αποτελούμενος 

από τις κοινότητες: 1. Αβγού, 2. Αγίας Τριάδος,
3. Βαρλαάμ, 4. Βουλιάστης, 5. Επισκοπικού, 6. 
Θεριακησίου, 7. Κοπάνης, 8. Κουκλεσίου, 9. 
Κρυφοβού, 10. Μελιάς, 11. Μουσιωτίτσης 12. 
Μυροδάφνης, 13. Πέρδικας, 14. Πεστών, 15. 
Ραβενίων, 16. Σερβιανών, 17. Σκλίβανης, 18. 
Τερόβου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγία Κυ
ριακή της τέως κοινότητας Θεριακησίου.

20.2. Δήμος Ανατολής αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Ανατολής, 2. Μπάφρας 3. Νεο- 
καισάρειας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ανατολή 
της τέως κοινότητας Ανατολής.

20.3. Δήμος Ανατολικού Ζαγορίου αποτελού
μενος από τις κοινότητες: 1. Ανθρακίτη, 2. Γρε- 
βενιτίου, 3. Δεματιού, 4. Δολιανής, 5. Ελατοχω
ρίου, 6. Ιτέας, 7. Καβαλλαρίου, 8. Καρύων, 9. 
Καστανώνος Ζαγορίου, 10. Μακρινού, 11. Τρι- 
στένου, 12. Φλαμπουραρίου, οι οποίες καταρ- 
γούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς Αγία 
Παρασκευή της κοινότητας Πέτρας, Πέτρα της 
κοινότητας Πέτρας και Ποταμιά της κοινότητας 
Κρυόβρυσης, οι οποίοι αποσπώνται από αυτές.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μηλιω- 
τάδες της τέως κοινότητας Δεματιού.

20.4. Δήμος Ανω Καλαμά αποτελούμενος α

πό τις κοινότητες: 1. Αρετής, 2. Βροντισμένης, 
3. Ιερομνήμης, 4. Καταρράκτου, 5. Κουκλιών, 6. 
Μαζαρακίου, 7. Μαυρονόρους, 8. Παρακαλά- 
μου, 9. Ρεπετίστης, 10. Ριαχόβου, 11. Σιταριάς, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παρακά- 
λαμος της τέως κοινότητας Παρακαλάμου.

20.5. Δήμος Ανω Πωγωνίου αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αγίου Κοσμά, 2. Βασιλι
κού, 3. Κακολάκκου, 4. Κάτω Μερόπης, 5. Κε- 
φαλοβρύσου, 6. Μερόπης, 7. Παλαιοπύργου, 8. 
Ρουψιάς, 9. Ωραιοκάστρου, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κεφαλό- 
βρυσο της τέως κοινότητας Κεφαλοβρύσου.

20.6. Δήμος Δελβινακίου αποτελούμενος από 
το δήμο Δελβινακίου και τις κοινότητες: 1. Αγίας 
Μαρίνης, 2. Αργυροχωρίου, 3. Βήσσανης, 4. 
Καστανής, 5. Κερασόβου, 6. Κρυονερίου, 7. 
Χτισμάτων, 8. Λίμνης, 9. Μαυροπούλου, 10. Ο
ρεινού Ξηροβάλτου, 11. Περιστεριού, 12. Ποντι- 
κατών, 13. Στρατινίστης, 14. Τεριαχίου, 15. Φα
ραγγιού, 16. Χαραυγής, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δελβινάκι 
του τέως δήμου Δελβινακίου.

20.7. Δήμος Δερβιζιάνων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες-: 1. Αλεποχωρίου Μπότσαρη, 2. 
Αρδόσεως, 3. Αχλαδεών, 4. Βαργιάδων, 5. Γε- 
ωργάνων, 6. Δερβιζιάνων, 7. Ελάφου, 8. Μπε- 
στιάς, 9. Παλαιοχωρίου Μπότσαρη, 10. Πεντο- 
λάκκου, 11. Ρωμανού, 12. Σεριζιανών, 13. Σι- 
στρουνίου, 14. Σμυρνιάς, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δερβίζια- 
να της τέως κοινότητας Δερβιζιάνων.

20.8. Δήμος Δωδώνης αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίας Αναστασίας, 2. Δραγο- 
ψάς, 3. Δραμεσιών, 4. Δωδώνης, 5. Κωστάνια- 
νης, 6. Μαντείου, 7. Μελιγγών, 8. Πολυγύρου, 9. 
Ψήνας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μάντρες 
της τέως κοινότητας Δωδώνης.

20.9. Δήμος Εγνατίας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Μεγάλης Γότιστας, 2. Μεγάλου 
Περιστεριού, 3. Μικρός Γότιστας, 4. Μικρού Πε
ριστεριού, 5 Χρυσοβίτσης, οι οποίες καταργού- 
νται, καθώς και από το συνοικισμό Σίτσανα της 
κοινότητας Πέτρας, ο οποίος αποσπάται από 
αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μικρό 
Περιστέριο της τέως κοινότητας Μικρού Περι
στεριού.

20.10. Δήμος Εκάλης αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Ασφάκας, 2. Βατανάδων, 3. Βλα- 
χατάνου, 4. Γαβρισιών, 5. Καρυών Ασφάκας, 6. 
Λιγοψάς, 7. Πετσαλίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καρυές 
Ασφάκας της τέως κοινότητας Καρυών Ασφά
κας.

20.11. Δήμος Ευρυμενών αποτελούμενος α
πό το δήμο Ευρυμενών και τις κοινότητες: 1.
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Βασιλοπούλου, 2. Ραϊκου, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κληματιά 
του τέως δήμου Ευρυμενών.

20.12. Δήμος Ζίτσας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Δαφνοφύτου, 2. Ζίτσης, 3. Καρί- 
τσης, 4. Λίθινου, 5. Πρωτόπαππα, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ζίτσα της 
τέως κοινότητας Ζίτσης.

20.13. Δήμος Ιωαννιτών αποτελούμενος από 
το δήμο Ιωαννιτών και τις κοινότητες: 1. Μαρ
μάρων, 2. Νεοχωροπούλου, 3. Σταυρακίου, οι 
οποίοι καταργούνται, καθώς και από το συνοι
κισμό Εξοχή της κοινότητας Περάματος, ο ο
ποίος αποσπάται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ιωάννινα 
του τέως δήμου Ιωαννιτών.

20.14. Δήμος Καλπακίου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Ανω Ραβενίων, 2. Γεροπλατά- 
νου, 3. Δολιανών, 4. Καλπακίου, 5. Κάτω Ραβε
νίων, 6. Μαυροβούνιου, 7. Νεγράδων, 8. Χρυ- 
σορράχης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλπάκι 
της τέως κοινότητας Καλπακίου.

20.15. Δήμος Κατσανοχωρίων αποτελούμε
νος από τις κοινότητες: 1. Αετορράχης, 2. Ελλη
νικού, 3. Καλεντζίου, 4. Κορίτιανης, 5. Μονολι- 
θίου, 6. Πηγαδίων, 7. Πλαισίων Μαλακασίου, 8. 
Πλατανούσσης, 9. Φορτοσίου, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλέντζι 
της τέως κοινότητας Καλεντζίου.

20.16'. Δήμος Κεντρικού Ζαγορίου αποτελού
μενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Μηνά, 2. Α
νω Πεδινών, 3. Αρίστης, 4. Ασπραγγέλων, 5. 
Βίτσης, 6. Δικορύφου, 7. Διλόφου, 8. Διποτά- 
μου, 9. Ελάτης, 10. Ελαφότοπου, 11. Καλουτά,
12. Κάτω Πεδινών, 13. Μανασσή, 14. Μεσοβου- 
νίου, 15. Μονοδενδρίου, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ασπράγ- 
γελοι της τέως κοινότητας Ασπραγγέλων.

20.17. Δήμος Κόνιτσας αποτελούμενος από 
το δήμο Κονίτσης και τις κοινότητες: 1. Αγίας 
Βαρβάρας, 2. Αγίας Παρασκευής, 3. Αετοπέ
τρας, 4. Αηδονοχωρίου, 5. Αμαράντου, 6. Αρμά
των, 7. Γαναδιού, 8. Ελευθέρου, 9. Εξοχής, 10. 
Ηλιορράχης, 11. Καβασίλων, 12. Καλλιθέας, 13. 
Κλειδωνιάς, 14. Μαζίου, 15. Μελισσόπετρας, 
16. Μολίστης, 17. Μολυβδοσκεπάστου, 18. Μο
ναστηριού, 19. Νικάνορος, 20. Πάδων, 21. Πα- 
λαιοσελλίου, 22. Πηγής, 23. Πουρνιάς, 24. Πύρ
γου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κόνιτσα 
του τέως δήμου Κονίτσης.

20.18. Δήμος Μαστοροχωρίων αποτελούμε
νος από τις κοινότητες: 1. Ασημοχωρίου, 2. 
Βούρμπιανης, 3. Γοργοποτάμου, 4. Δροσοπη
γής, 5. Καστανέας, 6. Κεφαλοχωρίου, 7. Λαγκά- 
δας, 8. Οξυάς, 9. Πλαγιάς, 10. Πληκατίου, 11.

Πυρσόγιαννης, 12. Χιονάδων, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πυρσό- 
γιαννη της τέως κοινότητας Πυρσόγιαννης.

20.19. Δήμος Μετσόβου αποτελούμενος από 
το δήμο Μετσόβου και τις κοινότητες: 1. Ανήλι
ου, 2. Ανθοχωρίου, 3. Βοτονοσίου, οι οποίοι κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μέτσοβο 
του τέως δήμου Μετσόβου.

20.20. Δήμος Μολοσσών αποτελούμενος από 
το δήμο Βερενίκης και τις κοινότητες: 1. Αετοπέ
τρας, 2. Βουτσαρά, 3. Βρυσούλας, 4. Γιουργά- 
νιστας, 5. Γκριμπόβου, 6. Γρανίτσης, 7. Γρανι- 
στοπούλας, 8. Δεσποτικού, 9. Εκκλησοχωρίου, 
10. Καλοχωρίου, 11. Κουρέντων, 12. Πολυδώ
ρου, 13. Ραδοβιζίου, 14. Ρίζου, 15. Φωτεινού,
16. Χίνκας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βουτσα
ρά της τέως κοινότητας Βουτσαρά.

20.21. Δήμος Μπιζανίου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αμπελείας, 2. Ασβεστοχωρίου, 
3. Κόντσικας, 4. Κοσμηράς, 5. Μανολιάσης, 6. 
Μπιζανίου, 7. Πεδινής, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πεδινή 
της τέως κοινότητας Πεδινής.

20.22. Δήμος Παμβώτιδος αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Ανατολικής, 2. Βασιλικής, 
3. Δαφνούλας, 4. Δροσοχωρίου, 5. Ηλιοκάλης,
6. Καστρίτσης, 7. Κατσικά, 8. Κουτσελιού, 9. 
Κράψης, 10. Λογγάδων, 11. Μουζακίων, 12. 
Πλατανιάς, οι οποίες καταργούνται, καθώς και 
από τους συνοικισμούς Πλάτανο και Χαροκοπι
ού της κοινότητας Πετροβουνίου, οι οποίοι α- 
ποσπώνται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κατσικά 
της τέως κοινότητας Κατσικά.

20.23. Δήμος Πασαρώνος αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Αγίου Ιωάννου, 2. Αναργύ
ρων, 3. Ανω Λαψίστης, 4. Βαγενιτίου, 5. Βου
νοπλαγιάς, 6. Γραμμένου, 7. Ελεούσης, 8. Ζωο- 
δόχου, 9. Κάτω Λαψίστης, 10. Λίγγου, 11. Λο
φίσκου, 12. Μεγάλου Γαρδικίου, 13. Νεοχωρίου, 
14. Περάτη, 15. Πετραλώνων, 16. Πολυλόφου,
17. Ροδοτοπίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ελεούσα
της τέως κοινότητας Ελεούσης.

20.24. Δήμος Περάματος αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αμφιθέας, 2. Κρανούλας, 3. 
Κρύας, 4. Λιγκιάδων, 5. Μάζιας, 6. Περιβλέ
πτου, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από 
τους συνοικισμούς Κρυόβρυσης της κοινότητας 
Κρυόβρυσης, Πέραμα της κοινότητας Περάμα
τος, Σπάθοι της κοινότητας Κρυόβρυσης, οι ο
ποίοι αποσπώνται από αυτές.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πέραμα 
της τέως κοινότητας Περάματος.

20.25. Δήμος Πραμάντων αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Αμπελοχωρίου, 2. Πραμά
ντων, 3. Ραφταναίων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πράμα-
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ντα της τέως κοινότητας Πραμάντων.
20.26. Δήμος Σελλών αττοτελούμενος από τις 

κοινότητες: 1. Αγίου Ανδρέου, 2. Αγίου Νικολά
ου, 3. Ανθοχωρίου. 4. Αρτοπούλας, 5. Ασπρο- 
χωρίου, 6. Βαλανιδιάς, 7. Ζωτικού, 8. Καταμά- 
χης, 9. Κουμαριάς, 10. Αίτπτας, 11. Μπαουσιών, 
12. Παρδαλίτσης, 13. Πλατανίων, 14. Κερασέας,
15. Σενίκου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τύρια της 
τέως κοινότητας Μπαουσιών.

20.27. Δήμος Τζουμέρκων αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Βαπτιστού, 2. Μιχαλιτσίου,
3. Παλαιοχωρίου Σιρόκου, 4. Προσήλιου, 5. 
Χουλιαράδων, οι οποίες καταργούνται, καθώς 
και από τους συνοικισμούς Κέδρος, Πετροβού- 
νιο, Ποτιστικά της κοινότητας Πετροβουνίου, οι 
οποίοι αποσπώνται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χουλια- 
ράδες της τέως κοινότητας Χουλιαράδων.

20.28. Δήμος Τύμφης αποτελούμενςο από τις 
κοινότητες: 1. Βραδέτου, 2. Βρυσοχωρίου, 3. Η- 
λιοχωρίου, 4. Καπεσόβου, 5. Κήπων, 6. Κουκ- 
κουλίου, 7. Λαίστης, 8. Λεπτοκαρυάς Ζαγορίου,
9. Νεγάδων, 10. Σκαμνελλίου, 11. Τσεπελόβου, 
12. Φραγκάδων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τσεπέ- 
λοβο της τέως κοινότητας Τσεπελόβου.

20.29. Κοινότητα Λάβδανης αποτελούμενη α
πό τις κοινότητες: 1. Λάβδανης, 2. Διμοκορίου, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Λά- 
βδανη της τέως κοινότητας Λάβδανης.

20.30. Κοινότητα Πωγωνιανής αποτελούμενη 
από τις κοινότητες: 1. Δολού, 2. Δρυμάδων, 3. 
Πωγωνιανής, 4. Σταυρυσκιαδίου, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Πω- 
γωνιανή της τέως κοινότητας Πωγωνιανής.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στις κοινότητες: 1. Αετομηλίτσης, 2. Βαθυ- 
πέδου, 3. Βοβούσης, 4. Διστράτου, 5. Καλαρι- 
τών, 6. Ματσουκιού, 7. Μηλέας, 8. Νήσου Ιωαν- 
νίνων, 9. Παπίγκου, 10. Σιρόκου, 11. Φούρκας 
δεν επέρχονται μεταβολές.

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
21.1. Δήμος Ελευθερούπολης αποτελούμενος 

από το δήμο Ελευθερουπόλεως και τις κοινότη
τες: 1. Αμισιανών, 2. Αντκριλίππων, 3. Κηπίων,
4. Κοκκινοχώματος, 5. Χρυσοκάστρου, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ελευθε- 
ρούπολη του τέως δήμου Ελευθερουπόλεως.

21.2. Δήμος Ελευθερών αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Ανδρέου, 2. Ελαιοχωρί- 
ου, 3. Ελευθερών, 4. Μυρτοφύτου, 5. Νέας Η- 
ρακλίτσης, 6. Νέας Περάμου, 7. Φωλεός, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα Πέ-

ραμος της τέως κοινότητας Νέας Περάμου.
21.3. Δήμος Θάσου αποτελούμενος από το 

δήμο Θάσου και τις κοινότητες: 1. Θεολόγου, 2. 
Καλλιράχης, 3. Λεμιναρίων, 4. Μαριών, 5. Πα
ναγίας, 6. Ποταμιάς, 7. Πρίνου, 8. Ραχωνίου, 9. 
Σωτήρος, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Θάσος 
του τέως δήμου Θάσου.

21.4. Δήμος Καβάλας αποτελούμενος από το 
δήμο Καβάλας και τις κοινότητες: 1. Νέας Καρ- 
βάλης, 2. Χαλκερού, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καβάλα 
του τέως δήμου Καβάλας.

21.5. Δήμος Κεραμωτής αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγιάσματος, 2. Κεραμωτής, 3. 
Νέας Καρυάς, 4. Πηγών, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κεραμω
τή της τέως κοινότητας Κεραμωτής.

21.6. Δήμος Ορεινού αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίου Κοσμά, 2. Διποτάμου, 3. 
Δυσβάτου, 4. Ελαφοχωρίου, 5. Κεχροκάμπου, 
6. Λεκάνης, 7. Μακρυχωρίου, 8. Πλαταμώνος, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λεκάνη 
της τέως κοινότητας Λεκάνης.

21.7. Δήμος Ορφανού αποτελούμενος από το 
δήμο Ορφανού και τις κοινότητες: 1. Ακροποτά- 
μου, 2. Ποδοχωρίου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαληψός 
του τέως δήμου Ορφανού.

21.8. Δήμος Παγγαίου αποτελούμενος από το 
δήμο Παγγαίου και την κοινότητα Παλαιοχωρί- 
υυ, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νικήσια- 
νη του τέως δήμου Παγγαίου.

21.9. Δήμος Πιερέων αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αυλής, 2. Δωματίων, 3. Μελισσο
κομείου, 4. Μεσιάς, 5. Μεσορόπης, 6. Μουσθέ- 
νης, 7. Πλατανοτόπου, 8. Σιδηροχωρίου, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μουσθέ- 
νη της τέως κοινότητας Μουσθένης.

21.10. Δήμος Φιλίππων αποτελούμενος από 
το δήμο Φιλίππων και τις κοινότητες: 1. Αμυ- 
γδαλεώνος, 2. Ζυγού, 3. Κορυφών, 4. Κρυονε- 
ρίου, 5. Λιμνιών, 6. Παλαιάς Καβάλας, 7. Πολυ- 
νέρου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κρηνίδες 
του τέως δήμου Φιλίππων.

21.11. Δήμος Χρυσούπολης αποτελούμενος 
από το δήμο Χρυσουπόλεως και τις κοινότητες:
1. Αβραμυλιάς, 2. Γέροντα, 3. Γραβούνης, 4. 
Διαλεκτού, 5. Ερατεινού, 6. Ζαρκαδιάς, 7. Ξεριά,
8. Παραδείσου, 9. Πέρνης, 10. Πετροπηγής, 11. 
Ποντολίβαδου, 12. Χρυσοχωρίου, οι οποίοι κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χρυσού- 
πολη του τέως δήμου Χρυσουπόλεως.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.
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22. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
22.1. Δήμος Αργιθέας αττοτελούμενος από τις 

κοινότητες: 1. Ανθηρού, 2. Αργιθέας, 3. Ελληνι
κών, 4. Θερινού, 5. Καλής Κώμης, 6. Καρυάς, 7. 
Μεσοβουνίου, 8. Πετρωτού, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ανθηρό 
της τέως κοινότητας Ανθηρού.

22.2. Δήμος Αρνης αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Ερμητσίου, 2. Κυψέλης, 3. Ματα- 
ράγκας, 4. Πύργου Κιερίου, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ματαρά- 
γκα της τέως κοινότητας Ματαράγκας.

22.3. Δήμος Αχελώου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αργυρίου, 2. Βραγκιανών, 3. Κα- 
ταφυλλίου, 4. Μαράθου, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βραγκια- 
νά της τέως κοινότητας Βραγκιανών.

22.4. Δήμος Ιθώμης αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίου Ακακίου, 2. Ελληνοπύργου, 
3. Καναλίων, 4. Καππά, 5. Λοξάδας, 6. Πύργου 
Ιθώμης, 7. Φαναριού, 8. Χάρματος, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φανάρι 
της τέως κοινότητας Φαναριού.

22.5. Δήμος Ιτάμου αποτελούμενος από τις 
κοινότη τες: 1. Αμαράντου, 2 Αμπελικού, 3. 
Καλλιθήρου, 4. Καροπλεσίου, 5. Καστανέας, 6. 
Καταφυγίου, 7. Νεράιδας, 8. Ραχούλας, οι οποί
ες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλλίθη- 
ρο της τέως κοινότητας Καλλιθήρου.

22.6. Δήμος Καλλιφώνου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Απιδέας, 2. Δαφνοσπηλιάς, 3. 
Ζαϊμίου, 4. Καλλιφωνίου, 4. Μολόχας, 5. Πα
λιουριού, οι οποίες καταργούγται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλλι- 
φώνιο της τέως κοινότητας Καλλιφωνίου.

22.7. Δήμος Κάμπου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίου Θεοδώρου, 2. Μακρυχωρί- 
ου, 3. Μελίσσης 4. Μυρίνης, 5. Προδρόμου, 6. 
Πτελοπούλας, 7. Σταυρού, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σταυρός 
της τέως κοινότητας Σταυρού.

22.8. Δήμος Καρδίτσας αποτελούμενος από 
το δήμο Καρδίτσης και τις κοινότητες: 1. Αγιο- 
πηγής, 2. Αρτεσιανού, 3. Καρδιτσομαγούλας, 4. 
Παλαιοκκλησίου, 5. Ρούσσου, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καρδίτσα 
του τέως δήμου Καρδίτσης.

22.9. Δήμος Μενελαϊδας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αηδονοχωρίου, 2. Βαθυλάκ- 
κου, 3. Θραψιμίου, 4. Κέδρου, 5. Λουτροπηγής, 
6. Λουτρού, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κέδρος 
της τέως κοινότητας Κέδρου.

22.10. Δήμος Μητρόπολης αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αγίου Γεωργίου, 2. Γεωρ
γικού, 3. Κρύας Βρύσης, 4. Μητροπόλεως, 5. 
Ξινονερίου, 6. Πορτίτσης, 7. Φράγκου, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μητρό
πολη της τέως κοινότητας Μητροπόλεως.

22.11. Δήμος Μουζακίου αποτελούμενος από 
το δήμο: 1. Μουζακίου και τις κοινότητες: 1. Α
μυγδαλής, 2. Ανθοχωρίου, 3. Βατσουνιάς, 4. 
Γελάνθης, 5. Δρακότρυπας, 6. Ελληνοκάστρου,
7. Κρυοπηγής, 8. Λαζαρίνας, 9. Μαγουλίτσης,
10. Μαυρομματίου, 11. Οξυάς, 12. Πευκοφύτου,
13. Πορτής, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μουζάκι 
της τέως κοινότητας Μουζακίου.

22.12. Δήμος Νεβρόπολης Αγράφων αποτε
λούμενος από τις κοινότητες: 1. Καρβασαρά, 2. 
Καρίτσης Δολόπων, 3. Κρυονερίου, 4. Μπελο- 
κομίτης, 5. Νεοχωρίου, 6. Πεζούλας, 7. Φυλα- 
κτής, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πεζούλα 
της τέως κοινότητας Πεζούλας.

22.13. Δήμος Παλαβιά αποτελούμενος από το 
δήμο Παλαμά κα τις κοινότητες: 1. Αγίου Δημη- 
τρίου, 2. Βλοχού, 3. Γοργοβιτών, 4. Κοσκινά, 5. 
Μάρκου, 6. Μεταμορφώσεως, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παλαμά 
της τέως κοινότητας Παλαμά.

22.14. Δήμος Παμίσου αποτελούμενος από
τις κοινότητες: 1. Αγναντερού, 2. Κρανέας, 3. 
Μαγούλας, 4. Παλαιοχωρίου, 5. Ριζοβουνιού, οι 
οποίες καταργούνται. *

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγναντε- 
ρό της τέως κοινότητας Αγναντερού.

22.15. Δήμος Πλαστήρα αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Κερασέας, 2. Λαμπερού, 3. 
Μεσενικόλα, 4. Μορφοβουνίου, 5. Μοσχάτου, οι 
οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μορφο- 
βούνι της τέως κοινότητας Μορφοβουνίου.

22.16. Δήμος Σελλάνων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίας Τριάδος, 2. Καλογρια- 
νών, 3. Μαραθέας, 4. Πεδινού, 5. Προαστίου, οι 
οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Προάστιο 
της τέως κοινότητας Προαστίου.

22.17. Δήμος Σοφάδων αποτελούμενος από 
το δήμο Σοφάδων και τις κοινότητες: 1. Αγίας 
Παρασκευής, 2. Αγίου Βησσαρίου, 3. Αμπέλου,
4. Ανωγείου, 5. Γεφυρίων, 6. Δασοχωρίου, 7. 
Καππαδοκικού, 8. Καρποχωρίου, 9. Μασχο- 
λουρίου, 10. Μαυραχάδων, 11. Μελισσοχωρίου, 
12. Πασχαλίτσης, 13. Φιλίας, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σοφάδες 
του τέως δήμου Σοφάδων.

22.18. Δήμος Ταμασίου αποτελούμενος από
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τις κοινότητες: 1. Ανάβρας, 2. Ασημοχωρίου, 3. 
Αχλαδέας, 4. Γραμματικού, 5. Κτιμένης, 6. Λεο- 
νταρίου, οι οττοίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λεοντάρι 
της τέως κοινότητας Λεονταρίου.

22.19. Δήμος Φύλλου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αστρίτσης, 2. Ιτέας, 3. Λεύκης, 4. 
Ορφανών, 5. Πέτρινου, 6. Συκεών, 7. Φύλλου, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ιτέα της 
τέως κοινότητας Ιτέας.

22.20. Κοινότητα Αθαμανών αποτελούμενη 
από τις κοινότητες: 1. Βλασίου, 2. Δροσάτου, 3. 
Κουμπουριανών, 4. Λεοντίτου, 5. Πετρίλου, 6. 
Πετροχωρίου, 7. Στεφανιάδος, 8. Φουντωτού, οι 
οποίες καταργούνται.

Έδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Πε- 
τρίλο της τέως κοινότητας Πετρίλου.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στο δήμο Ρεντίνης δεν επέρχεται μεταβολή.

23. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
23.1. Δήμος Αγίας Τριάδος αποτελούμενος 

από τις κοινότητες: 1. Αυγής, 2. Κορομηλέας, 3. 
Λεύκης, 4. Μανιακών, 5. Ομορφοκκλησιάς, 6. 
Πενταβρύσου, 7. Τσάκονης, 8. Χιλιοδένδρου, οι 
οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μανιάκι 
της τέως κοινότητας Μανιακών.

23.2. Δήμος Αγίων Αναργύρων αποτελούμε- 
νος από τις κοινότητες: 1. Βασιλειάδος, 2. Κο- 
ρησού, 3. Λιθιάς, 4. Μελισσοτόπου, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κορησός 
της τέως κοινότητας Κορησού.

23.3. Δήμος Ακριτών αποτελούμενος από το 
δήμο Ακριτών, ο οποίος καταργείται και από το 
συνοικισμό Πολυανέμου της κοινότητας Αγίας 
Κυριακής, ο οποίος αποσπάται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ακρίτες 
του τέως δήμου Ακριτών.

23.4. Δήμος Αλιάκμονα αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Καλοχωρίου, 2. Μεσοποτα- 
μιάς, 3. Οινόης, 4. Πτεριάς, οι οποίες καταργού- 
νται, καθώς και από το συνοικισμό Αγίας Κυρια
κής της κοινότητας Αγίας Κυριακής, ο οποίος 
αποσπάται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεσοπο- 
ταμιά της τέως κοινότητας Μεσοποταμιάς.

23.5. Δήμος Ιωνος Δραγούμη αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αμπελοκήπων, 2. Βογα- 
τσικού, 3. Γέρμα, 4. Κωσταραζίου, 5. Μηλίτσας, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βογατσι- 
κό της τέως κοινότητας Βογατσικού.

23.6. Δήμος Κορεστίων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Αντωνίου, 2. Γάβρου, 3. 
Κρανιώνος, 4. Μακροχωρίου, 5. Μαυροκάμπου,

6. Μελά, 7. Χαλάρων, οι οποίες καταργούνται.
Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γάβρος 

της τέως κοινότητας Γάβρου.
23.7. Δήμος Μακέδνων αποτελούμενος από 

τις'κοινότητες: 1. Δισπηλίου, 2. Μαυροχωρίου,
3. Πολυκάρπης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαυρο-
χώρι της τέως κοινότητας Μαυροχωρίου.

23.8. Δήμος Νεστορίου αποτελούμενος από 
το δήμο Νεστορίου και τις κοινότητες: 1. Κοτύ
λης, 2. Κυψέλης, 3. Πτελέας, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νεστόριο 
του τέως δήμου Νεστορίου.

23.9. Δήμος Ορέστιδος αποτελούμενος από 
το δήμο Αργους Ορεστικού και τις κοινότητες: 1. 
Αγίου Ηλία, 2. Αμμουδάρας, 3. Ασπροκκλησιάς,
4. Βράχου, 5. Διαλεκτού, 6. Καστανοφύτου, 7. 
Λάγκας, 8. Λακκωμάτων, 9. Μελανθίου, 10. Νό
στιμου, 11. Σπηλαίων, 12. Σπήλιου, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αργος 
Ορεστικό του τέως δήμου Αργους Ορεστικού.

23.10. Κοινότητα Αρρένων αποτελούμενη α
πό τις κοινότητες: 1. Επταχωρίου, 2. Ζούζου- 
λης, 3. Χρυσής, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Ε- 
πταχώρι της τέως κοινότητας Επταχωρίου.

23.11. Κοινότητα Καστρακίου αποτελούμενη 
από τις κοινότητες: 1. Δενδροχωρίου, 2. Ιερο
πηγής, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Ιε
ροπηγή της τέως κοινότητας Ιεροπηγής.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στους δήμους: 1. Βίτσιου, 2. Καστοριάς, 3. 
Κλεισούρας και στην κοινότητα Γράμου δεν ε
πέρχεται μεταβολή.

24. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
24.1. Δήμος Αγίου Γεωργίου αποτελούμενος 

από τις κοινότητες: 1. Αγίου Αθανασίου, 2. Α
γρού, 3. Αρκαδάδων, 4. Αρμενάδων, 5. Αφιώ- 
νος, 6. Δάφνης, 7. Δροσάτου, 8. Καββαδάδων,
9. Καστελλάνων Γύρου, 10. Μεσαριάς, 11. Πά
γων, 12. Ραχτάδων, 13. Χωρεπισκόπων, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγρός 
της τέως κοινότητας Αγρού.

24.2. Δήμος Αχίλλειων αποτελούμενος από το 
δήμο: 1. Αχίλλειων και τις κοινότητες: 1. Αγίων 
Δέκα, 2. Ανω Γαρούνας, 3. Βαρυπατάδων, 4. 
Βιρού, 5. Καλαφατιώνων, 6. Καμάρας, 7. Κα
στελλάνων Μέσης, 8. Κάτω Γαρούνας, 9. Κου- 
ραμάδων, 10. Μπενπσών, 11. Σταυρού, οι ο
ποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαστούρι 
του τέως δήμου Αχίλλειων.

24.3. Δήμος Εσπερίων αποτελούμενος από
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τις κοι νότητες: 1. Αγίων Δούλων, 2. Αγραφων, 
3. Αντιττερνών, 4. Αυλιωτών, 5. Βαλανείου, 6. 
Βελονάδων, 7. Καβαλλουρίου, 8. Καρουσάδων,
9. Μαγουλάδων, 10. Περουλάδων, 11. Σιδαρί- 
ου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βελονά- 
δες της τέως κοινότητας Βελονάδων.

24.4. Δήμος Θιναλίου αποτελούμενος από το 
δήμο: 1. Θιναλίου και τις κοινότητες: 1. Κλημα- 
τιάς, 2. Ξανθάτων, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αχαράβη 
του τέως δήμου Θιναλίου.

24.5. Δήμος Κερκυραίων αποτελούμενος από 
το δήμο Κερκυραίων και τις κοινότητες: 1. Αλε
πούς, 2. Εβροπούλων, 3. Καναλιού, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κέρκυρα 
του τέως δήμου Κερκυραίων.

24.6. Δήμος Κορισσίων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Νικολάου, 2. Αργυρά- 
δων, 3. Βασιλατίκων, 4. Κουσπάδων, 5. Περι
βολιού, 6. Πετριτής, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αργυρά- 
δες της τέως κοινότητας Αργυράδων.

24.7. Δήμος Λευκιμμαίων αποτελούμενος από 
το δήμο Λευκιμμαίων και τις κοινότητες: 1. Βιτα- 
λάδων, 2. Νεοχωρίου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λευκίμμη 
του τέως δήμου Λευκιμμαίων.

24.8. Δήμος Μελιτειέων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Ματθαίου, 2. Ανω Παυ- 
λιάνας (Παυλιάνα), 3. Βουνιατάδων, 4. Κάτω 
Παυλιάνας, 5. Μοραϊτίκων, 6. Πεντατίου, 7. 
Στρογγυλής, 8. Χλοματιανών, 9. Χλομού, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μοραϊτι- 
κα της τέως κοινότητας Μοραϊτίκων.

24.9. Δήμος Παλαιοκαστριτών αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αλειμματάδων, 2. Γαρδε- 
λάδων, 3. Δουκάδων, 4. Κρήνης, 5. Λακώνων, 
6. Λιαπάδων, 7. Μακράδων, 8. Σκριπερού, οι 
οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λάκωνες 
της τέως κοινότητας Λακώνων.

24.10. Δήμος Παξών αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Γαϊου, 2. Λάκκας, 3. Λογγού, 4. 
Μαγαζιών, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γάϊος 
(Παξοί) της τέως κοινότητας Γαϊου Παξών.

24.11. Δήμος Παρελίων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Ιωάννου, 2. Αφρας, 3. 
Βάτου, 4. Γιαννάδων, 5. Κανακάδων, 6. Κοκκι- 
νίου, 7. Κομπιτσίου, 8. Μαρμάρου, 9. Πέλεκα,
10. Σιναράδων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κοκκίνιο 
της τέως κοινότητας Κοκκινίου.

24.12. Δήμος Φαιάκων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Μάρκου, 2. Ανω Κορα- 
κιάνας, 3. Ζυγού, 4. Κάτω Κορακιάνας, 5. Σγου- 
ράδων, 6. Σπαρτύλα, 7. Σωκρακίου, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Υψος της 
τέως κοινότητας Κάτω Κορακιάνας.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στο δήμο Κασσωπαίων και στις κοινότητες:
1. Ερεικούσσης, 2. Μαθρακίου, 3. Οθωνών δεν 
επέρχεται μεταβολή.

25. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
25.1. Δήμος Αργοστολιού αποτελούμενος α

πό το δήμο Αργοστολιού και τις κοινότητες: 1. 
Αγκώνος, 2. Δαυγάτων, 3. Διλινάτων, 4. Ζόλων,
5. Θηναίας, 6. Κουρουκλάτων, 7. Νυφίου, 8. 
Τρωιανάτων, 9. Φαρακλάτων, 10. Φάρσων, οι 
οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αργο
στόλι του τέως δήμου Αργοστολιού.

25.2. Δήμος Ελειού - Πρόνων αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αγίας Ειρήνης, 2. Αγίου 
Νικολάου, 3. Αργινίων, 4. Βαλεριάνου, 5. Μαρ- 
κοπούλου, 6. Μαυράτων, 7. Ξενοπούλου, 8. 
Πάστρας, 9. Πόρου, 10. Σκάλας, 11. Χιονάτων, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πάστρα 
της τέως κοινότητας Πάστρας.

25.3. Δήμος Ερίσου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αντιπάτων Ερίσου, 2. Ασου, 3. 
Βαρέος, 4. Βασιλικιάδων, 5. Καρυάς, 6. Κοθρέα,
7. Κομιτάτων, 8. Μεσοβουνίων, 9. Νεοχωρίου,
10. Πατρικάτων, 11. Πλαγιάς, 12. Τουλιάτων, 
13. Φισκάρδου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βασιλι- 
κιάδες της τέως κοινότητας Βασιλικιάδων.

25.4. Δήμος Ιθάκης αποτελούμενος από το 
δήμο Ιθάκης και τις κοινότητες: 1. Ανωγής, 2. Ε- 
ξωγής, 3. Κιονίου, 4. Λεύκης, 5. Περαχωρίου, 6. 
Πλατρειθιά (Πλατηθριά), 7. Σταυρού, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ιθάκη 
του τέως δήμου Ιθάκης.

25.5. Δήμος Λειβαθούς αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Βλαχάτων Εικοσιμίας 2. Κα- 
ραβάδου, 3. Κεραμειών, 4. Λακήθρας, 5. Λουρ- 
δάτων, 6. Μεταξάτων, 7. Μουσάτων, 8. Περατά- 
των, 9. Πεσάδας, 10. Σβορωνάτων, 11. Σπαρ- 
τιών, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κερα- 
μειαί της τέως κοινότηνας Κεραμειών.

25.6. Δήμος Παλικής αποτελούμενος από το 
δήμο: 1. Ληξουρίου και τις κοινότητες: 1. Αγίας 
Θέκλης, 2. Αθέρος, 3. Δαμουλιανάτων, 4. Καμι- 
ναράτων, 5. Κατωγής, 6. Κοντογενάδας, 7. 
Κουβαλάτων, 8. Μονοπολάτων, 9. Ριφίου, 10. 
Σκινέως, 11. Σουλλάρων, 12. Φαβατάτων, 13. 
Χαβδάτων, 14. Χαβριάτων, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ληξούρι 
του τέως δήμου Ληξουρίου.

25.7. Δήμος Σάμης αποτελούμενος από τις
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κοινότητες: 1. Γριζάτων, 2. Καραβομύλου, 3. 
Πουλάτων, 4. Πυργίου, 5. Σάμης, 6. Χαλιωτά- 
των, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σάμη της 
τέως κοινότητας Σάμης.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στο δήμο Πυλαρέων και στην κοινότητα Ο
μαλών δεν επέρχεται μεταβολή.

26. ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Σ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
26.1. Δήμος Αξιούπολης αποτελούμενος από 

το δήμο Αξιουπόλεως και τις κοινότητες: 1. Ει- 
δομένης, 2. Πλαγιών, 3. Ρυζιών, 4. Σκρά, 5. 
Φανού, οι οποίοι καταργούνται, καθώς και από 
τον συνοικισμό Γοργόπης της κοινότητας Γορ- 
γόπης, ο οποίος αποσπάται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αξιούπο- 
λη του τέως δήμου Αξιουπόλεως.

26.2.. Δήμος. Γουμένισσας αποτελούμενος α
πό το. δήμο Γουμένισσας και τις κοινότητες: 1. 
Γρίβας. 2. Κάρπης·, 3..Καστανερής, 4. Φιλυρίας,. 
οι οποίοι καταργούνται, καθώς και από τό συ
νοικισμό Στάθη της Κοινότητας Γοργόπης, ο ο
ποίος αποσπάται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γουμέ
νισσα του τέως δήμου Γουμένισσας.

26.3. Δήμος Δοϊράνης αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αμαράντων, 2. Δροσάτου, οι ο
ποίες καταργούνται, καθώς και από το συνοικι
σμό Ακρίτα της Κοινότητας Ακρίτα, ο οποίος α- 
ποσπάται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δοϊράνη 
της τέως κοινότητας Δροσάτου.

26.4. Δήμος Ευρωπού αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Πέτρου, 2 Ευρωπού, 3. 
Μεσιάς, 4. Πολυπέτρου, 5. Τούμπας, σι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ευρω- 
πός της τέως κοινότητας Ευρωπού.

26.5 Δήμος Γαλλικού αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Γαλλικού, 2. Καμπάνη, 3. Μαν
δρών, 4. Νέας Σάντας, 5. Πεδινού, 6. Χρυσοπέ- 
τρας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καμπάνη 
της τέως κοινότητας Καμπάνη.

26.6. Δήμος Κιλκίς αποτελούμενος από το 
δήμο Κιλκίς και τις κοινότητες: 1.1. Βαπτιστού,
2. Κρηστώνης, 3. Λειψυδρίου, 4. Μεγάλης Βρύ
σης, 5. Μελανθίου, 6. Μεσιανού, 7. Σταυροχω
ρίου, 8. Χωρυγίου, οι οποίοι καταργούνται, κα
θώς και από το συνοικισμό Καστανέων της κοι
λότητας Καστανεών, ο οποίος αποσπάται από 
αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κιλκίς 
του τέως δήμου Κιλκίς.

26.7. Δήμος Κρουσσών αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Μάρκου, 2. Αναβρυτού,
3. Αντιγονείας, 4. Βάθης, 5. Γερακαρίου, 6. Ελ

ληνικού, 7. Επταλόφου, 9. Ευκαρπίας, 9. Θεο
δοσιών, 10. Ισώματος, 11. Κάτω Θεοδωρακίου, 
12. Κεντρικού, 13. Κοιλαδίου, 14. Κοκκινιάς, 15. 
Κορωνούδας, 16. Ποντοκερασέας, 17. Τερπύλ- 
λου, 18. Τριποτάμου, 19. Φύσκας, οι οποίες κα- 
ταρ γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τέρπυλ- 
λο της τέως κοινότητας Τερπύλλου.

26.8. Δήμος Μουριών αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίας Παρασκευής, 2. Μουριών, 
3. Μυριοφύτου, 4. Σταθμού Μουριών, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σταθμός 
Μουριών της τέως κοινότητας Σταθμού Μου
ριών.

26.9. Δήμος Πικρολίμνης αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Ανθοφύτου, 2. Μαυρονερίου, 
3. Μικροκάμπου, 4. Νέου Αγιονερίου, 5. Νέου 
Γυναικοκάστρου, 6. Ξυλοκερατέας, 7. Παλαιού 
Αγιονερίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μικρό- 
καμπος της τέως κοινότητας Μικροκάμπου.

26.10. Δήμος Πολυκάστρου αποτελούμενος 
από το δήμο Πολυκάστρου και τις κοινότητες: 1. 
Αξιοχωρίου, 2. Ασπρου, 3. Βαφιοχωρίου, 4. Ευ- 
ζώνων, 5. Μικρού Δάσους, 6. Πευκοδάσους, 7. 
Ποντοηραχλείας, οι οποίες καταργούνται, κοθώς 
και από τους συνοικισμούς: 1. Ειρηνικού της 
κοινότητας Ακρίτα, ο οποίος αποσπάται από 
αυτήν, 2. Κορώνα της κοινότητας Ακρίτα, ο ο
ποίος αποσπάται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πολύκα- 
στρο του τέως δήμου Πολυκάστρου.

26.11. Δήμος Χέρσου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Μεγάλης Στέρνας, 2. Πλαγιάς, 3. 
Χέρσου, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από 
το συνοικισμό Ηλιόλουστον της κοινότητας Κα
στανεών, ο οποίος αποσπάται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χέρσο 
της τέως κοινότητας Χέρσου.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στην κοινότητα Λιβαδίων δεν επέρχεται με
ταβολή.

27. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
27.1. Δήμος Αγίας Παρασκευής αποτελούμε

νος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Χριστοφόρου,
2. Ερμακιάς, 3. Καρυοχωρίου, 4. Σπηλιάς, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγιος 
Χριστόφορος της τέως κοινότητας Αγίου Χρι
στόφορου.

27.2. Δήμος Λιανής αποτελούμενος από το 
δήμο Λιανής και τις κοινότητες: 1. Αγίας Παρα
σκευής, 2. Ροδιανής, 3. Ρυμνίου, 4. Χρωμίου, οι 
οποίοι καταργούνται, καθώς και από τους συ
νοικισμούς: 1. Κερασέας, 2. Κτενιού της κοινό
τητας Κερασέας, οι οποίοι αποσπώνται από αυ
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τήν.
Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αιανή 

του τέως δήμου Λιανής.
27.3. Δήμος Ασκιού αποτελούμενος από τις 

κοινότητες: 1. Γαλατινής, 2. Ερατύρας, 3. Καλο- 
νερίου, 4. Ναμάτων, 5. Πελεκάνου, 6. Σισανίου, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλονέρι 
της τέως κοινότητας Καλονερίου.

27.4. Δήμος Βελβεντού αποτελούμενος από 
το δήμο Βελβεντού και την κοινότητα Καταφυγί
ου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βελβε- 
ντός του τέως δήμου Βελβεντού.

27.5. Δήμος Βερμίου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Ανατολικού, 2. Κομνηνών, 3. Με- 
σοβούνου, 4. Πύργων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κομνηνά 
της τέως κοινότητας Κομνηνών.

27.6. Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη αποτελού
μενος από τις κοινότητες: 1. Λιβερών, 2. Μαυ- 
ροδενδρίου, 3. Ποντοκώμης, 4. Σιδερά, οι οποί
ες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαυρο- 
δένδρι της τέως κοινότητας Μαυροδενδρίου.

27.7. Δήμος Ελιμείας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αμυγδαλέας 2. Ανω Κώμης, 3. 
Καισάρειας, 4. Κάτω Κώμης, 5. Κοντοβουνίου,
6. Κρόκου, 7. Σπάρτου, οι οποίες καταργούνται, 
καθώς και από το συνοικισμό Μηλέας της κοι
νότητας Κερασέας, ο οποίος αποσπάται από 
αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κρόκος 
της τέως κοινότητας Κρόκου.

27.8. Δήμος Ελλησπόντου αποτελούμενος α
πό τους δήμους: 1. Πολυμύλου, 2. Φιλιτπτού- 
πολης (Τετραλόφου) και τις κοινότητες: 1. Αγίου 
Δημητρίου, 2. Ακρινής, 3. Δρεπάνου, 4. Καπνο- 
χωρίου, 5. Κλείτου, 6. Κοιλάδος, 7. Ρυακίου, οι 
οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κοιλάδα 
της τέως κοινότητας Κοιλάδος.

27.9. Δήμος Καμβουνίων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Ελάτης, 2. Μικροβάλτου, 3. 
Τρανοβάλτου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τρανό- 
βαλτος της τέως κοινότητας Τρανοβάλτου.

27.10. Δήμος Κοζάνης αποτελούμενος από το 
δήμο Κοζάνης και τις κοινότητες: 1. Αλωνακίων,
2. Ανθοτόπου, 3. Βατερού, 4. Εξοχής, 5. Καλα
μιάς, 6. Καρυδίτσας, 7. Κοίλων, 8. Λευκόβρυ- 
σης, 9. Λευκοπηγής, 10. Λυγερής, 11. Μετα- 
μορφώσεως, 12. Ξηρολίμνης, 13. Οινόης, 14. 
Πετρανών, 15. Πρωτοχωρίου, 16. Πτελέας, 17. 
Σκήτης, 16. Χαραυγής, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κοζάνη 
του τέως δήμου Κοζάνης.

27.11. Δήμος Μουρικίου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αναρράχης, 2. Αρδάσσης, 3. 
Εμπορίου, 4. Μηλοχωρίου, 5. Φούφα, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Εμπόριο 
της τέως κοινότητας Εμπορίου.

27.12. Δήμος Νεάπολης αποτελούμενος από 
το δήμο Νεάπολης και τις κοινότητες: 1. Αλιάκ- 
μονος, 2. Αξιοκάστρου, 3. Ασπρούλας, 4. Δρυ- 
οβούνου, 5. Λευκοθέας, 6. Μεσολόγγου, 7. Μο
λόχας, 8. Πλατανιάς, 9. Πολυλάκκου, 10. Σημά- 
ντρου, 11. Σκαλοχωρίου, 12. Τραπεζίτσης, 13. 
Χορηγού, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νεάπολη 
του τέως δήμου Νεάπολης.

27.13. Δήμος Πτολεμαίδας αποτελούμενος α
πό το δήμο Πτολεμαίδας και τις κοινότητες: 1. 
Ασβεστοπέτρας, 2. Γαλατείας, 3. Δροσερού, 4. 
Καρδίας, 5. Κομάνου, 6. Μαυροπηγής. 7. Ολυ- 
μπιάδος, 8. Πενταβρύσου, 9. Περδίκκα, 10. 
Προαστίου, 11. Πτελεώνος, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πτολε- 
μαϊδα του τέως δήμου Πτολεμαίδας.

27.14. Δήμος Σερβίων αποτελούμενος από το 
δήμο Σερβίων και τις κοινότητες: 1. Αυλών, 2. 
Βαθυλάκκου, 3. Γουλών, 4. Ιμέρων, 5. Κρανιδί- 
ων, 6. Λευκάρων, 7. Μεσιανής, 8. Μεταξά, 9. 
Νεράιδας, 10. Πλατανορρεύματος, 11. Πολυρ- 
ράχου, 12. Ροδίτου, 13. Τριγωνικού, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σερβία 
του τέως δήμου Σερβίων.

27.15. Δήμος Σιάτιστας αποτελούμενος από 
το δήμο Σιατίστης και τις κοινότητες: 1. Μικρο- 
κάστρου, 2. Παλαιοκάστρου, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σιάτιστα 
του τέως δήμου Σιατίστης.

27.16. Δήμος Τσοτιλίου αποτελούμενος από 
το δήμο Τσοτιλίου και τις κοινότητες: 1. Αγιά
σματος, 2. Αγίων Αναργύρων, 3. Αυγερινού, 4. 
Δαμασκηνιάς, 5. Δάφνης, 6. Διχειμάρρου, 7. 
Δραγασιάς, 8. Ζώνης, 9. Κλεισώρειας, 10. Κο
ρυφής, 11. Κριμηνίου, 12. Λικνάδων, 13. Λού- 
βρης, 14. Μόρφης, 15. Πλακίδας, 16. Πολυκα- 
στάνου, 17. Ροδοχωρίου, 18. Χρυσαυγής, οι ο
ποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τσοτίλι 
του τέως δήμου Τσοτιλίου.

27.17. Κοινότητα Πενταλόφου αποτελούμενη 
από τις κοινότητες: 1. Αγίας Σωτήρας, 2. Βυθού,
3. Διλόφου, 4. Πενταλόφου, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Πε- 
ντάλοφο της τέως κοινότητας Πενταλόφου.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στις κοινότητες: 1. Βλάστης, 2. Λιβαδερού 
δεν επέρχεται μεταβολή.

28. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
28.1. Δήμος Ασσου-Λεχαίου αποτελούμενος 

από τις κοινότητες: 1. Ασσου, 2. Κάτω Ασσου,
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3. Λεχαίου, 4. Περιγιαλιού, ο οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Περιγιά- 
λιο της τέως κοινότητας Περιγιαλιού.

28.2. Δήμος Βέλου αποτελούμενος από το 
δήμο Βέλου - Νεράντζης και τις κοινότητες: 1. 
Ελληνοχωρίου, 2. Κοκκωνίου, 3. Κρηνών, 4. 
Πουλλίτσης, 5. Στιμάγκας, 6. Ταρσινών, οι ο
ποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βέλον 
του τέως δήμου Βέλου - Νεράντζας.

28.3. Δήμος Βόχας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Βοχαϊκού, 2. Βραχατίου, 3. Ευαγ
γελίστριας, 4. Ζευγολατείου, 5. Μπολατίου, 6. 
Σουληναρίου, 7. Χαλκείου, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ζευγολα- 
τειό της τέως κοινότητας Ζευγολατείου.

28.4. Δήμος Ευρωστίνης αποτελούμενος από 
το δήμο Ευρωστίνης και τις κοινότητες: 1. Ελλη
νικού, 2. Καλλιθέας, 3. Λυκοποριάς, 14. Πύρ
γου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δερβένι 
του τέως Δήμου Ευρωστίνης.

28.5. Δήμος Κορινθίων αποτελούμενος από 
το δήμο Κορίνθου και τις κοινότητες: 1. Αρχαίας 
Κορίνθου, 2. Εξαμιλίων, 3. Ξυλοκερίζης, 4. Σο
λομού, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κόρινθος 
του τέως δήμου Κορίνθου.

28.6. Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας αποτε
λούμενος από το δήμο Λουτρακιού - Περαχώ- 
ρας και τις κοινότητες: 1. Ισθμιας, 2. Πισίων, οι 
οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λουτράκι 
- Περαχώρα του τέως δήμου Λουτρακιού - Πε- 
ραχώρας.

28.7. Δήμος Νεμέας αποτελούμενος από το 
δήμο Νεμέας και τις κοινότητες: 1. Αηδονίων, 2. 
Αρχαίας Νεμέας, 3. Αρχαίων Κλεωνών, 4. Γαλα
τά, 5. Δάφνης, 6. Καστρακίου, 7. Λεοντίου, 8. 
Πετριού, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νεμέα 
του τέως δήμου Νεμέας.

28.8. Δήμος Ξυλοκάστρου αποτελούμενος α
πό το δήμο Ξυλοκάστρου και ης κοινότητες: 1. 
Ανω Τρικάλων, 2. Γελινιατίκων, 3. Δένδρου, 4. 
Ζεμενού, 5. Θαλερού, 6. Θροφαρίου, 7. Καμα- 
ρίου, 8. Καρυάς, 9. Κάτω Λουτρού, 10. Κάτω 
Συνοικίας Τρικάλων, 11. Κορφιωτίσσης, 12. Λα- 
γκαδαιίκων, 13. Μάννας, 14. Μελισσιού, 15. 
Μέσης Συνοικίας Τρικάλων, 16. Νέων Βρυσου
λών, 17. Ξανθοχωρίου, 18. Παναριτίου, 19. 
Πελλήνης, 20. Πιτσών, 21. Ρεθίου, 22. Ρίζης, 
23. Σοφιανών, 24. Στυλίων, 25. Συκέας, οι ο
ποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ξυλόκα- 
στρο του τέως δήμου Ξυλοκάστρου.

28.9. Δήμος Σικυωνίων αποτελούμενος από 
το δήμο Σικύωνος και τις κοινότητες: 1. Βελίνης, 
2. Γονούσσης, 3. Διμηνιού, 4. Κάτω Διμηνιού, 5.

Κλημεντίου, 6. Κρυονερίου, 7. Λαλιώτου, 8. Με
γάλου Βάλτου, 9. Μικρού Βάλτου, 10. Μουλκι
ού, 11. Μποζικά, 12. Παραδείσιου, 13. Πασίου,
14. Συκιώνος, 15. Σουλίου, 16. Τιτάνης, οι ο
ποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κιάτο του 
τέως δήμου Σικυώνος.

28.10. Δήμος Σαρωνικού αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αθικίων, 2. Αγ. Ιωάννου, 3. 
Γαλατακίου, 4. Κατακαλίου, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αθίκια 
της τέως κοινότητας Αθικίων.

26.11. Δήμος Σολυγείας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγγελοκάστρου, 2. Κόρφου, 3. 
Σοφικού, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σοφικό 
της τέως κοινότητας Σοφικού.

28.12. Δήμος Στυμφαλίας αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Ασπροκάμπου, 2. Δροσο
πηγής, 3. Καισαρίου, 4. Καλιανών, 5. Καστανέ- 
ας, 6. Κεφαλαρίου, 7. Κυλλήνης, 8. Λαύκας, 9. 
Στυμφαλίας, 10. Ψαρίου, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλιανοί 
της τέως κοινότητας Καλιανών.

28.13. Δήμος Τενέας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες:-1. Αγιονορίου, 2. Αγ. Βασιλείου, 3. 
Κλένιας, 4. Κουτάλά, 5. Στεφανίου, 6. Χιλιομοδί- 
ου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χιλιομόδι 
της τέως κοινότητος Χιλιομοδίου.

28.14. Δήμος Φενεού αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αρχαίας Φενεού, 2. Γκούρας, 3. 
Κάτω Ταρσού, 4. Ματίου, 5. Μεσινού, 6. Μο- 
σιάς, 7. Πανοράματος, 8. Στενού, 9. Φενεού, οι 
οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γκούρα 
της τέως κοινότητας Γκούρας.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στο δήμο Αγίων Θεοδώρων δεν επέρχεται 
μεταβολή.

29. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
29.1. Δήμος Αμοργού αποτελούμενος από τις 

κοινότητες: 1. Αιγιάλης, 2. Αμοργού, 3. Αρκεσί- 
νης, 4. Βρούτση, 5. Θολαρίων, 6. Καταπόλων 
(Αμοργού), οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χώρα 
της τέως κοινότητας Αμοργού.

29.2. Δήμος Ανδρου αποτελούμενος από το 
δήμο: 1. Ανδρου και τις κοινότητες: 1. Αποικιών, 
2. Βουρκωτής, 3. Λαμύρων, 4. Μεσαριάς, 5. Πι- 
τροφού, 6. Στενιών, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χώρα 
του τέως δήμου Ανδρου.

29.3. Δήμος Ανω Σύρου αποτελούμενος από 
το δήμο Ανω Σύρου και τις κοινότητες: 1. Γα-
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λησσά, 2. Πάγου, 3. Χρούσων, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ανω Σύ
ρος του τέως δήμου Ανω Σύρου.

29.4. Δήμος Δρυμαλίας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Απεράθου, 2. Δαμαριώνος, 3. 
Δανακού, 4. Κεραμωτής, 5. Κορωνίδος, 6. Κο
ρώνου, 7. Μέσης, 8. Μονής, 9. Σκαδού, 10. Φι- 
λοτίου, 11. Χαλκείου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χαλκείο 
της τέως κοινότητας Χαλκείου.

29.5. Δήμος Εξωμβούργου αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αγάπης, 2. Καλλονής, 3. 
Κάμπου, 4. Καρδιανής, 5. Κτικάδου, 6. Κώμης,
7. Στενής, 8. Υστερνίων, 9. Φαλατάδου, οι οποί
ες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ξινάρα 
της τέως κοινότητας Κάμπου.

29.6. Δήμος Ερμουπόλεως αποτελούμενος 
από το δήμο Ερμουπόλεως και την κοινότητα 
Μάννα, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ερμού- 
πολη του τέως δήμου Ερμουπόλεως.

29.7. Δήμος Θήρας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Ακρωτηρίου, 2. Βόθωνος, 3. 
Βουρβούλου, 4. Εμπορείου, 5. Εξω Γωνιάς, 6. 
Επισκοπής Γωνιά, 7. Ημεροβιγλίου, 8. Θήρας, 
9. Καρτεράδου, 10. Μεγαλοχωρίου, 11. Μεσα
ριάς, 12. Πύργου Καλλίστης, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φηρά της 
τέως κοινότητας Θήρας.

29.8. Δήμος Κορθίου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Καππαριάς, 2. Κορθίου, 3. Κοχύ- 
λου, 4. Ορμου Κορθίου, 5. Παλαιοκάστρου, 6. 
Συνετίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ορμος 
Κορθίου της τέως κοινότητας Ορμου Κορθίου.

29.9. Δήμος Κύθνου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Δρυοπίδος, 2. Κύθνου, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χώρα 
της τέως κοινότητας Κύθνου.

29.10. Δήμος Μήλου αποτελούμενος από το 
δήμο Μήλου και την κοινότητα Αδάμαντος, οι 
οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μήλος 
του τέως δήμου Μήλου.

29.11. Δήμος Μυκόνου αποτελούμενος από 
το δήμο Μυκονίων και την κοινότητα Ανω Με- 
ράς, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μύκονος 
του τέως δήμου Μυκονίων.

29.12. Δήμος Νάξου αποτελούμενος από το 
δήμο Νάξου και τις κοινότητες: 1. Αγίου Αρσενί
ου, 2. Βίβλου, 3. Γαλανάδου, 4. Γαλήνης, 5. Γλι- 
νάδου, 6. Εγγαρών, 7. Κινιδάρου, 8. Μελάνων, 
9. Ποταμιάς, 10. Σαγκρίου, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χώρα 
του τέως δήμου Νάξου.

29.13. Δήμος Πάρου αποτελούμενος από το 
δήμο Πάρου και τις κοινότητες: 1. Αγκαιριάς, 2. 
Αρχιλόχου, 3. Κώστου, 4. Λευκών, 5. Μαρπήσ- 
σης, 6. Ναούσης, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παροικιά 
του τέως δήμου Πάρου.

29.14. Δήμος Ποσειδωνίας αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Βάρης, 2. Ποσειδωνίας, 3. 
Φοίνικος, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Επισκο
πή της τέως κοινότητας Ποσειδωνίας.

29.15. Δήμος Σίφνου αποτελούμενος από ης 
κοινότητες: 1. Απολλωνίας, 2. Αρτεμώνος, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Απολλω
νία της τέως κοινότητας Απολλωνίας.

29.16. Δήμος Τήνου αποτελούμενος από το 
δήμο Τήνου και τις κοινότητες: 1. Δύο Χωρίων, 
2. Τριαντάρου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χώρα 
του τέως δήμου Τήνου.

29.17. Δήμος Υδρούσας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αμολόχου, 2. Ανω Γαυρίου, 3. 
Απροβάτου, 4. Αρνά, 5. Βιταλίου, 6. Γαυρίου, 7. 
Κατακοίλου, 8. Μακροταντάλου, 9. Μπατσίου, 
10. Παλαιοπόλεως,-11. Φελλού, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαύριο 
της τέως κοινότητας Γαυρίου.

29.18. Κοινότητα Φολεγάνδρου αποτελούμε- 
νη από τις κοινότητες: 1. Ανω Μεριάς, 2. Φολέ- 
γανδρου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα της κοινότητας οαζεται ο οικισμός Χώρα 
της τέως κοινότητας Φολέγανδρου.

29.19. Κοινότητα Οίας αποτελούμενη από τις 
κοινότητες: 1. Οίας, 2. Θηρασίας, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα της κοινότητος ορίζεται ο οικισμός Οία 
της τέως κοινότητας Οίας.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στους δήμους: 1. Ιητών, 2. Κέας, 3. Σερί
φου και στις κοινότητες: 1. Ανάφης, 2. Αντπά- 
ρου, 3. Δονούσης, 4. Ηράκλειας, 5. Κιμώλου, 6. 
Κουφονησίων, 7. Πανόρμου, 8. Σίκινου, 9. Σχοι- 
νούσσης δεν επέρχεται μεταβολή.

30. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
30.1. Δήμος Ανατολικής Μάνης αποτελούμε

νος από τις κοινότητες: 1. Δρυμού, 2. Εξω 
Νυμφίου, 3. Κοκκάλας, 4. Κότρωνα, 5. Λαγίας, 
6. Πυρρίχου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κότρωνα 
της τέως κανότητας Κότρωνα.

30.2. Δήμος Ασωπού αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Ασωπού (Παπαδιάνικα), 2. Δαι
μόνιας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ασωπός 
του τέως δήμου Ασωπού.
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30.3. Δήμος Βοιών αττοτελούμενος από το 
δήμο Νεαπόλεως Βοιών και από τις κοινότητες:
I. Αγίου Γεωργίου, 2. Αγίου Νικολάου Βοιών, 3. 
Αγίων Αποστόλων, 4. Ανω Καστανέας, 5. Βελα
νιδιών, 6. Ελικας, 7. Κάμπου, 8. Καστανέας Ε
πίδαυρου Λιμηράς, 9. Λαχίου, 10. Μεσοχωριού,
I I .  Παντανάσσης, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νεάπολη
Βοιών του τέως δήμου Νεαπόλεως Βοιών.

30.4. Δήμος Γερόνθρων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αλεποχωρίου, 2. Γερακίου, 3. 
Καλλιθέας, 4. Καρίτσης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γεράκι 
της τέως κοινότητας Γερακίου.

30.5. Δήμος Γυθείου αποτελούμενος από το 
δήμο Γυθείου και τις κοινότητες: 1. Αγίου Βασι
λείου, 2. Αιγίων, 3. Δροσοπηγής, 4. Καλυβιών,
5. Καρβελά, 6. Καρυουπόλεως, 7. Κονακίων, 8. 
Κρήνης, 9. Λυγερέα, 10. Μαραθέας, 11. Μυρσί
νης, 12. Νεοχωρίου, 13. Πλατάνου, .14. Σιδη- 
ροκάστρου, 15. Σκαμνακίου, 16. Σκουταριού, 
17. Χωσιαρίου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γύθειο 
του τέως δήμου Γυθείου.

30.6. Δήμος Ελους αποτελούμενος από το 
δήμο Ελους, την κοινότητα Γλυκόβρυσης, οι ο
ποίοι καταργούνται, καθώς και από το συνοικι
σμό Αγίου Ιωάννη, ο οποίος αποσπάται από 
την κοινότητα Απιδέας.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βλαχιώ- 
της του τέως δήμου Ελους.

30.7. Δήμος Ζάρακα αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Ιέρακος, 2. Κυπαρισσιού, 3. Λα
μποκάμπου, 4. Ρειχέας, 5. Χάρακος, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ρειχέα 
της τέως κοινότητας Ρειχέας.

30.8. Δήμος Θεραπνών αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγ. Αναργύρων, 2. Αγριάνων, 
3. Γκοριτσάς, 4. Καλλονής, 5. Κεφαλά, 6. Πλα- 
τάνας, 7. Σκούρας, 8. Χρυσάφων, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γκοριτσά 
της τέως κοινότητας Γκοριτσάς.

30.9. Δήμος Κροκεών αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Βασιλακίου, 2. Δαφνιού, 3. Κρο
κεών, 4. Λάγιου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κροκεές 
της τέως κοινότητας Κροκεών.

30.10. Δήμος Μολάων αποτελούμενος από το 
δήμο Μολάων και τις κοινότητες: 1. Ελαίας, 2, 
Κουπιών, 3. Μεταμορφώσεως, 4. Πακίων, 5. 
Συκέας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μολάοι 
του τέως δήμου Μολάων.

30.11. Δήμος Μονεμβασίας αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αγγελώνας, 2. Αγίου Δη- 
μητρίου Μονεμβασίας, 3. Αγίου Ιωάννου, 4. Α
γίου Νικολάου Μονεμβασίας, 5. Βελιών, 6. Ελ
ληνικού, 7. Λιρών, 8. Μονεμβασίας, 9. Νομίων, 
10. Ταλάντων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μονεμ- 
βασία της τέως κοινότητας Μονεμβασίας.

30.12. Δήμος Μυστρά αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίας Ειρήνης, 2. Αγίου Ιωάννου, 
3. Αναβρυτής, 4. Λογγάστρας, 5. Μαγούλας, 6. 
Μυστρά, 7. Παρορείου, 8. Σουστιάνων, 9. Τρύ- 
πης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαγούλα 
της τέως κοινότητας Μαγούλας.

30.13. Δήμος Νιάτων αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου Ζάρακος, 2. 
Κρεμαστής, 3. Νιάτων, οι οποίες καταργούνται, 
καθώς και το συνοικισμό Απιδέας της κοινότη- 
τος Απιδέας, ο οποίος αποσπάται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγιος 
Δημήτριος Ζάρακος της τέως κοινότητας Αγίου 
Δημητρίου Ζάρακος.

30.14. Δήμος Οινούντος αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Βαμβακούς, 2. Βαρβίτσης, 3. 
Βασαρά, 4. Βουτιανών, 5. Βρεσθένων, 6. Θεο
λόγου, 7. Κονιδίτσης, 8. Σελλασίας, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σελλασία 
της τέως κοινότητας Σελλασίας.

30.15. Δήμος Οιτύλου αποτελούμενος από 
τους δήμους: 1. Αρεοπόλεως, 2. Διρού, 3. Οιτύ
λου και τις κο^ότητες: 1. Αλικων, 2. Ανω Μπου- 
λαρίων, 3. Βάθειας, 4. Γερολιμένος, 5. Κοίτας, 6. 
Κούνου, 7. Τσικκαλίων, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρεόπο- 
λη του τέως δήμου Αρεοπόλεως.

30.16. Δήμος Πελλάνας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Κωνσταντίνου, 2. Αγό- 
ριανης, 3. Αλευρούς, 4. Βορδονίας, 5. Γεωργι- 
τσίου, 6. Καστορείου, 7. Λογκανίκου, 8. Πελλά
νας, 9. Περιβολίων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καστό- 
ρειο της τέως κοινότητας Καστορείου.

30.17. Δήμος Σπάρτης αποτελούμενος από 
το δήμο Σπαρτιατών και τις κοινότητες: 1. Αμυ- 
κλών, 2. Αφισίου, 3. Καλυβιών Σοχάς, 4. Κλαδά, 
οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σπάρτη 
του τέως δήμου Σπαρτιατών.

30.18. Δήμος Σμύνους αποτελούμενος από το 
δήμο Αγίου Νικολάου και τις κοινότητες: 1. Με- 
λιτίνης, 2. Παλαιοβρύσης, 3. Πετρίνας, 4. Προ
σήλιου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγιος Νι
κόλαος του τέως δήμου Αγίου Νικολάου.

30.19. Δήμος Φαρίδος αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Ανωγείων, 2. Αρνης, 3. Βασι
λικής, 4. Γοράνων, 5. Δάφνης, 6. Λευκοχώμα
τος, 7. Ξηροκαμπίου, 8. Παλαιοπαναγίας, 9. 
Πολοβίτσης, 10. Ποταμιάς, 11. Σπαρτιάς, 12. 
Τραπεζαντής, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ξηροκά- 
μπιο της τέως κοινότητας Ξηροκαμπίου.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στο δήμο Σκάλας και στις κοινότητες: 1. Ε
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λαφονήσου, 2. Καρυών δεν επέρχεται μεταβο
λή.

31. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
31.1. Δήμος Αγιας αποτελούμενος από τις 

κοινότητες : 1. Αγιός, 2. Αετολόφου, 3. Ανά- 
βρας, 4. Γερακαρίου, 5. Ελάφου, 6. Μεγαλο- 
βρύσου, 7. Μεταξοχωρίου, 8. Νερομύλων, 9. 
Ποταμιάς, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγιό της 
τέως κοινότητας Αγιός.

31.2. Δήμος Αμπελώνος αποτελούμενος από 
το δήμο Αμπελώνος και τις κοινότητες: 1. Βρυο
τόπου, 2. Δελερίων, 3. Ροδιάς, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αμπελώ
να του τέως δήμου Αμπελώνος.

31.3. Δήμος Αντιχασίων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Ακρης, 2. Κρανέας Ελασσό- 
νος, 3. Λουτρού, οι οποίες καταργούνται..

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κρανέα 
Ελασσόνας της τέως κοινότητας Κρανέας Ε- 
λασσόνος.

31.4. Δήμος Αρμενίου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αρμενίου 2. Μεγάλου Μοναστηρι
ού, 3. Νίκης, 4. Σωτηρίου, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρμένιο 
της τέως κοινότητας Αρμενίου.

31.5. Δήμος Γιάννουλης αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Γιάννουλης, 2. Φαλάννης, οι 
οποίες καταργούντα.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γιάννου- 
λη της τέως κοινότητας Γιάννουλης.

31.6. Δήμος Γόννων αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Γόννων, 2. Ιτέας, 3. Καλλιπεύκης, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γόννοι 
της τέως κοινότητας Γόννων.

31.7. Δήμος Ελασσόνας αποτελούμενος από 
το δήμο: 1. Ελασσόνας και τις κοινότητες: 1. 
Βαλανίδας, 2. Γαλανόβρυσης, 3. Ευαγγελισμού,
4. Κεφαλοβρύσου, 5. Παλαιοκάστρου, 6. Στεφα- 
νοβούνου, 7. Τσαριτσάνης οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ελασσό
να του τέως δήμου Ελασσόνος.

31.8. Δήμος Ενιππέα αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίου Γεωργίου, 2. Βασιλή, 3. Κα- 
τωχωρίου, 4. Κρήνης, 5. Μεγάλου Ευυδρίου, 6. 
Πολυνερίου, 7. Σταυρού, 8. Υπερείας, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεγάλο 
Ευύδριο της τέως κοινότητας Μεγάλου Ευυδρί
ου.

31.9. Δήμος Ευρυμενών αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Καρίτσης, 2. Ομολίου, 3. Πα- 
λαιοπύργου, 4. Στομίου, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Στόμιο 
της τέως κοινότητας Στομίου.

31.10. Δήμος Κάτω Ολύμπου αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αιγάνης, 2. Κρανέας, 3. 
Πυργετού, 4. Ραψάνης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πυργετός 
της τέως κοινότητας Πυργετού.

31.11. Δήμος Κιλελέρ αποτελούμενος από ης 
κοινότητες: 1. Αγναντερής, 2. Καλαμακίου, 3. 
Κιλελέρ, 4. Μελίσσης, 5. Νέου Περιβολιού, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κιλελέρ 
της τέως κοινότητας Κιλελέρ (Κυψέλης).

31.12. Δήμος Κοιλάδας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αμυγδαλέας, 2. Ελευθερών, 3. 
Κοιλάδος, 4. Κουτσοχέρου, 5. Λουτρού, 6. 
Μάνδρας, 7. Ραχούλας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κοιλάδα 
της τέως κοινότητας Κοιλάδος.

31.13. Δήμος Κραννώνος αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Αγίου Γεωργίου, 2. Αγίων 
Αναργύρων, 3. Βουναίνων, 4. Δοξαρά, 5. Κραν
νώνος, 6. Κυπαρίσσου, 7. Μαυροβούνιου, 8. 
Μικρού Βουνού, 9. Ψυχικού, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Άγιοι Α
νάργυροι της τέως κοινότητας Αγίων Αναργύ
ρων.

31.14. Δήμος Λακέρειας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αμυγδαλής, 2. Ανατολής. 3. 
Δήμητρας, 4. Καστρίου, 5. Μαρμάρινης, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δήμητρα 
της τέως κοινότητας Δήμητρας.

31.15. Δήμος Λάρισας αποτελούμενος από το 
δήμο Λαρίσης και την κοινότητα Τερψιθέας, οι 
οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λάρισα 
του τέως δήμου Λαρίσης.

31.16. Δήμος Λιβαδιού αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Δολίχης, 2. Λιβαδιού, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λιβάδι 
της τέως κοινότητας Λιβαδιού.

31.17. Δήμος Μακρυχωρίου αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Ελατείας, 2. Ευαγγελι
σμού, 3. Μακρυχωρίου, 4. Παραποτάμου, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μακρυ- 
χώρι της τέως κοινότητας Μακρυχωρίου.

31.18. Δήμος Μελιβοίας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Μελιβοίας, 2. Σκήτης, 3. Σκλή- 
θρου, 4. Σωτηρίτσης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σωτηρί- 
τσα της τέως κοινότητας Σωτηρίτσης.

31.19. Δήμος Ναρθακίου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Δένδρων, 2. Διλόφου, 3. Καλ
λιθέας, 4. Ναρθακίου, 5. Σκοπιάς, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ναρθά- 
κιο της τέως κοινότητας Ναρθακίου.
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31.20. Δήμος Νέσσωνος αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Καλοχωρίου, 2. Κυψελοχωρί
ου, 3. Νέσσωνος, 4. Οσσης, 5. Πουρναριού, 6. 
Σπηλιάς, 7. Συκουρίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Συκούριο 
της τέως κοινότητας Συκουρίου.

31.21. Δήμος Νίκαιας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Διλόφου, 2. Ζαππείου, 3. Μοσχο
χωρίου, 4. Μύρων, 5. Νέας Λεύκης, 6. Νέων 
Καρυών, 7. Νίκαιας, 8. Χαράς, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νίκαια 
της τέως κοινότητας Νίκαιας.

31.22. Δήμος Ολύμπου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Καλλιθέας, 2. Κοκκινογείου, 3. 
Κοκκινοπηλού, 4. Λόφου, 5. Ολυμπιάδος, 6. 
Πυθίου, 7. Φλαμπούρου, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλλιθέα 
της τέως κοινότητας Καλλιθέας.

31.23. Δήμος Πλατυκάμπου αποτελούμενος 
από το δήμο: 1. Πλατυκάμπου και τις κοινότη
τες: 1. Γλαύκης, 2. Ελευθερίου, 3. Μελίας, 4. 
Μελισσοχωρίου, 5. Ναμάτων, 6. Ομορφοχωρί- 
ου, 7. Χάλκης, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πλατύ- 
καμπος του τέως δήμου Πλατυκάμπου.

31.24. Δήμος Πολυδάμαντα αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αμπελείας, 2. Βαμβακούς, 
3. Δασολόφου, 4. Ερέτριας, 5. Ζωοδόχου Πη
γής, 6. Κάτω Βασιλικών, 7. Νεράιδας, 8. Πολυ- 
δαμείου, 8. Ρευματιάς, 9. Σιτοχώρου, 10. Σκο- 
τούσσης, 11. Χαλκιάδων, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βαμβα- 
κού της τέως κοινότητας Βαμβακούς.

31.25. Δήμος Ποταμιάς αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αμουρίου, 2. Βλαχογιαννίου, 
3. Δομενίκου, 4. Μαγούλας, 5. Μεγάλου Ελευ
θεροχωρίου, 6. Μεσοχωριού, 7. Πραιτωρίου, 8. 
Συκέας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βλαχο- 
γιάννιο της τέως κοινότητας Βλαχογιαννίου.

31.26. Δήμος Σαρανταπόρου αποτελούμενος 
από το δήμο Σαρανταπόρου και τις κοινότητες: 
1. Αζώρου (Βουβάλας), 2. Γερανίων, 3. Γιαννω- 
τών, 4. Λυκουδίου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σαρα- 
ντάπορο του τέως δήμου Σαρανταπόρου.

31.27. Δήμος Τυρνάβου αποτελούμενος από 
το δήμο Τυρνάβου και τις κοινότητες: 1. Αργυ- 
ροπουλείου, 2. Δαμασίου, 3. Δένδρων, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τύρνα- 
βος του τέως δήμου Τυρνάβου.

31.28. Δήμος Φαρσάλων αποτελούμενος από 
το δήμο: 1. Φαρσάλων και τις κοινότητες: 1. Α
χίλλειου, 2. Βρυσιών, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φάρσαλα 
του τέως δήμου Φαρσάλων.

31.29. Κοινότητα Αμπελακίων αποτελούμενη

από τις κοινότητες: 1. Αμπελακίων, 2. Τεμπών, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Α- 
μπελάκια της τέως κοινότητας Αμπελακίων.

31.30. Κοινότητα Καρυάς αποτελούμενη από 
τις κοινότητες: 1. Καρυάς, 2. Κρυόβρυσης, 3. 
Συκαμινέας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Κά
ρυά της τέως κοινότητας Καρυάς.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στην κοινότητα Βερδικούσσης δεν επέρχε
ται μεταβολή.

32. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
32.1. Δήμος Αγίου Νικολάου αποτελούμενος 

από το δήμο: 1. Αγίου Νικολάου και τις κοινότη
τες: 1. Βρουχά, 2. Ελούντας, 3. Εξω Λακκωνί- 
ων, 4. Εξω Ποτάμων, 5. Ζενίων, 6. Καλού Χω
ρίου, 7. Κριτσάς, 8. Κρούστα, 9. Λιμνών, 10. 
Λούμα, 11. Μέσα Λακκωνίων, 12. Πρίνας, 13. 
Σκινιά, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγιος Νι
κόλαος του τέως δήμου Αγίου Νικολάου.

32.2. Δήμος Ιεράπετρας αποτελούμενος από 
τους δήμους: 1. Ιεράπετρας, 2. Νέων Μαλών και 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Ιωάννου, 2. Ανατολής,
3. Γδοχίων, 4. Καβουσίου, 5. Καλαμαύκας, 6. 
Κάτω Χωρίου, 7. Μακρυλιάς, 8. Μεσελέρων, 9. 
Μουρνιών, 10. Μύθων, 11. Μύρτου, 12. Παχείας 
Αμμου, 13. Ρίζης, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ιεράπε- 
τρα του τέως δήμου Ιεράπετρας.

32.3. Δήμος Ιτάνου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Ζάκρου, 2. Καρυδίου, 3. Παλαι- 
κάστρου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παλαί- 
καστρο της τέως κοινότητας Παλαικάστρου.

32.4. Δήμος Λεύκης αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίας Τριάδος, 2. Απιδιών (Μέσα 
Απιδιού), 3. Αρμένων, 4. Ζίρου, 5. Παππαγιαν- 
νάδων, 6. Χανδρά, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ζίρος της 
τέως κοινότητας Ζίρου.

32.5. Δήμος Μακρύ Γιαλού αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αγίου Στεφάνου, 2. Λιθι- 
νών, 3. Ορεινού, 4. Περιβολακίων, 5. Πεύκων,
6. Σταυροχωρίου, 7. Σχινοκαψάλων, 8. Χρυσο- 
πηγής, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κου- 
τσουράς της τέως κοινότητας Σταυροχωρίου.

32.6. Δήμος Νεάπολης αποτελούμενος από 
το δήμο: 1. Νεαπόλεως και τις κοινότητες: 1. Α
γίου Αντωνίου, 2. Βουλισμένης, 3. Βραχασίου,
4. Βρυσών, 5. Καρυδ/ιου, 6. Καστελιού Φουρ- 
νής, 7. Λατσίδας, 8. Μιλάτου, 9. Νικηθιανού, 10. 
Φουρνής, 11. Χουμεριάκου, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νεάπολη 
του τέως δήμου Νεαπόλεως.
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32.7. Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου αποτελού- 
μενος από τις κοινότητες: 1. Αβρακόντε, 2. Αγί
ου Γεωργίου, 3. Αγίου Κωνσταντίνου, 4. Καμι- 
νακίου, 5. Κάτω Μετοχιού, 6. Λαγού, 7. Μαρμα- 
κέτου, 8. Μέσα Λασιθίου, 9. Πλάτης, 10. Τζερ- 
μιάδου, 11. Ψυχρού, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τζερμιά- 
δο της τέως κοινότητας Τζερμιάδου.

32.8. Δήμος Σητείας αποτελούμενος από το 
δήμο Σητείας και τις κοινότητες: 1. Αγίου Γεωρ
γίου, 2. Αχλαδιών, 3. Εξω Μουλιανών, 4. Κα- 
τσιδωνίου, 5. Κρυών, 6. Λάστρου, 7. Μαρωνίας,
8. Μέσα Μουλιανών, 9. Μυρσίνης, 10. Πισκοκε- 
φάλου, 11. Πραισού, 12. Ρούσσας Εκκλησίας, 
13. Σκοπής, 14. Σταυρωμένου, 15. Σφάκας, 16. 
Τουρλωτής, 17. Χαμεζίου, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σητεία 
του τέως δήμου Σητείας.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

33. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
33.1. Δήμος Αγίας Παρασκευής αποτελούμε

νος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Παρασκευής, 2. 
Νάπης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγία Πα
ρασκευή της τέως κοινότητας Αγίας Παρασκευ
ής·

33.2. Δήμος Ατσικής αποτελούμενος από ης 
κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου, 2. Ατσικής, 3. 
Βάρους, 4. Δάφνης, 5. Καρπασίου, 6. Καταλάκ- 
κου, 7. Σαρδών, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ατσική 
της τέως κοινότητας Ατσικής.

33.3. Δήμος Γέρας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Μεσαγρού, 2. Παλαιοκήπου, 3. 
Παππάδου, 4. Περάματος, 5. Πλακάδου, 6. 
Σκοπέλου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παππά- 
δος της τέως κοινότητας Παππάδου.

33.4. Δήμος Ερεσού - Αντίσσης αποτελούμε
νος από το δήμο Ερεσού και τις κοινότητες: 1. 
Αντίσσης, 2. Βατούσσης, 3. Μεσοτόπου, 4. Πτε- 
ρούντος, 5. Σιγρίου, 6. Χιδήρων, οι οποίοι κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ερεσός 
του τέως δήμου Ερεσού.

33.5. Δήμος Ευεργέτουλα αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Ασωμάτου, 2. Ιππείου, 3. 
Κάτω Τρίτους, 4. Κεραμείων, 5. Λάμπου Μύ
λων, 6. Μυχού, 7. Συκούντος, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Συκούντα 
της τέως κοινότητας Συκούντος.

33.6. Δήμος Καλλονής αποτελούμενος από το 
δήμο Καλλονής και τις κοινότητες: 1. Αγρας, 2. 
Ανεμότιας, 3. Σκαλοχωρίου, 4. Φίλιας, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλλονή 
του τέως δήμου Καλλονής.

33.7. Δήμος Λουτροπόλεως Θερμής αποτε
λούμενος από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής 
και τις κοινότητες: 1. Κώμης, 2. Μιστεγνών, 3. 
Νέων Κυδωνίων, 4. Πηγής, 5. Πύργων Θερμής, 
οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λουτρό
πολη Θερμής του τέως δήμου Λουτροπόλεως 
Θερμής.

33.8. Δήμος Μανταμάδου αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Κάπης, 2. Κλειούς, 3. Μα
νταμάδου, 4. Πελόπης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαντα- 
μάδος της τέως-κοινότητας Μανταμάδου.

33.9. Δήμος Μήθυμνας αποτελούμενος από 
το δήμο Μηθύμνης και τις κοινότητες: 1. Αργέν- 
νου, 2. Λεπετύμνου, 3. Συκαμινέας, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μήθυμνα 
του τέως δήμου Μηθύμνης.

33.10. Δήμος Μούδρου αποτελούμενος από 
’τ ις ' κοινότητες: 1. Καλλιόπης, 2. Καμινίων, 3. 
Κοντοπουλίου, 4. Λύχνων, 5. Μούδρου, 6. Πα
ναγίας, 7. Πλάκας, 8. Ρεπανιδίου, 9. Ρούσσο- 
πουλίου, 10. Ρωμανού, 11. Σκανδαλιού, 12. Φι- 
σίνης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μούδρος 
της τέως κοινότητας Μούδρου.

33.11. Δήμος Μύρινας αποτελούμενος από το 
δήμο Μυριναίων και τις κοινότητες: 1. Θάνους,
2. Κάσπακα, 3. Κορνού, 4. Πλατέος, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μύρινα 
του τέως δήμου Μυριναίων.

33.12. Δήμος Μυτιλήνης αποτελούμενος από 
το δήμο Μυτιλήνης και τις κοινότητες: 1. Αγίας 
Μαρίνης, 2. Αλυφαντών, 3. Αφάλωνος, 4. Λου
τρών, 5. Μόριας, 6. Παμφίλων (Παμφύλλων), 7. 
Παναγιούδας, 8. Ταξιαρχών, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μυτιλήνη 
του τέως δήμου Μυτιλήνης.

33.13. Δήμος Νέας Κούταλης αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αγκαρυώνων, 2. Καλλι
θέας, 3. Κοντιά, 4. Λιβαδοχωρίου, 5. Νέας Κού
ταλης, 6. Πεδινού, 7. Πορτιανού, 8. Τσιμανδρί- 
ων, οι οποόες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κοντιά 
της τέως κοινότητας Κοντιά.

33.14. Δήμος Πέτρας αποτελούμενος από το 
δήμο Πέτρας και τις κοινότητες: 1. Στύψης, 2. 
Υψηλομετώπου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πέτρα 
του τέως δήμου Πέτρας.

33.15. Δήμος Πλωμαρίου αποτελούμενος από 
το δήμο Πλωμαρίου και τις κοινότητες: 1. Ακρα- 
σίου, 2. Αμπελικού, 3. Μεγαλοχωρίου, 4. Νεο- 
χωρίου, 5. Παλαιοχωρίου, 6. Πλαγιάς, 7. Τρύ
γονα, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πλωμάρι
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του τέως δήμου Πλωμαρίου.
33.16. Δήμος Πολιχνίτου σττοτελούμενος αττό 

το δήμο Πολιχνίτου και τις κοινότητες: 1. Βασιλι
κών, 2. Βρίσας, 3. Λισβορίου, 4. Σταυρού, οι ο
ποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πολίχνι- 
τος του τέως δήμου Πολιχνίτου.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στον δήμο Αγιάσου και στην κοινότητα Αγί
ου Ευστρατίου δεν επέρχεται μεταβολή.

34. ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες;
34.1. Δήμος Απολλωνιών αποτελούμενος α

πό τις κοινότητες: 1. Αγίου Ηλία, 2. Αγίου Πέ
τρου, 3. Αθανίου, 4. Βασιλικής, 5. Βουρνικά, 6. 
Δραγόνου, 7. Ευγήρου, 8. Κομηλίου, 9. Κοντα- 
ραίνης, 10. Μαραντοχωρίου, 11. Νικολή, 12. 
Σύβρου,13. Χορτάτων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βασιλική 
της τέως κοινότητας Βασιλικής.

34.2. Δήμος Ελλομένου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Βακερής, 2. Βλυχού, 3. Κατω- 
χωρίου, 4. Νεοχωρίου, 5. Νυδρίου, 6. Πλατύ
στομων, 7. Πόρου, 8. Φτερνού, 9. Χαραδιατί- 
κων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νυδρί 
της τέως κοινότητας Νυδρίου.

34.3. Δήμος Καρυάς αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Εγκλουβής, 2. Καρυάς, 3. Πηγα- 
δησάνων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κάρυά 
της τέως κοινότητας Καρυάς.

34.4. Δήμος Λευκάδος αποτελούμενος από το 
δήμο Λευκάδος και τις κοινότητες: 1. Αγίου Νι
κήτα, 2. Αλεξάνδρου, 3. Απολπαίνης, 4. Καλαμι- 
τσίου, 5. Καριωτών, 6. Κατούνης, 7. Τσουκαλά
δων, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λευκάδα 
του τέως δήμου Λευκάδος.

34.5. Δήμος Σφακιωτών αποτελούμενος από 
το δήμο Σψακιωτών και τις κοινότητες: 1. Δρυ- 
μώνος, 2. Εξανθείας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λαζαρά- 
τα του τέως δήμου Σφακιωτών.

34.6. Κοινότητα Καλάμου αποτελούμενη από 
τις κοινότητες: 1. Επισκοπής, 2. Καλάμου, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Κά
λαμος της τέως κοινότητας Καλάμου.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στο δήμο Μεγανησίου και στην κοινότητα 
Καστού δεν επέρχεται μεταβολή.

35. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κοτωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
35.1. Δήμος Αγριάς αποτελούμενος από τις

κοινότητες: 1. Αγριάς, 2. Δρακείας, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγριά 
της τέως κοινότητας Αγριάς.

35.2. Δήμος Αισωνίας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Διμηνίου, 2. Σέσκλου, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Διμήνι 
της τέως κοινότητας Διμηνίου.

35.3. Δήμος Αλμυρού αποτελούμενος από το 
δήμο: 1. Αλμυρού και τις κοινότητες: 1. Ανθοτό
που, 2. Ευξεινουπόλεως, 3. Κοκκοτών, 4. Κρο- 
κίου, 5. Κωφών, 6. Πλατάνου, 7. Φυλάκης, οι 
οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αλμυρός 
του τέως δήμου Αλμυρού.

35.4. Δήμος Αργαλαστής αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αργαλαστής, 2. Μετοχιού, 3. 
Ξινόβρυσης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αργαλα- 
στή της τέως κοινότητος Αργαλαστής.

35.5. Δήμος Αρτέμιδας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Βλασίου, 2. Αγίου Λαυ
ρέντιου, 3. Ανω Λεχωνίων, 4. Κάτω Λεχωνίων, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ανω Λε- 
χώνια της τέως κοινότητας Ανω Λεχωνίων.

35.6. Δήμος Αφετών αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αφετών, 2. Καλαμακίου, 3. Λα- 
μπινούς, 4. Νεοχωρίου, 5. Συκής, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νεοχώρι 
της τέως κοινότητας Νεοχωρίου.

35.7. Δήμος Ζαγοράς αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Ζαγοράς, 2. Μακρυρράχης, 3. 
Πουρίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ζαγορά 
της τέως κοινότητας Ζαγοράς.

35.8. Δήμος Κάρλας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Καναλίων, 2. Κερασέας, 3. Ριζο- 
μύλου, 4. Στεφανοβικείου, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Στεφα- 
νοβίκειο της τέως κοινότητας Στεφανοβικείου.

35.9. Δήμος Μηλεών αποτελούμενος από τις 
κοινό τητες: 1. Αγίου Γεωργίου Νηλείας, 2. Βυζί- 
τσης, 3. Καλών Νερών, 4. Μηλεών, 5. Πινακα- 
τών, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μηλέα 
της τέως κοινότητας Μηλεών.

35.10. Δήμος Μουρεσίου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου Πηλίου, 2. Α
νήλιου, 3. Κισσού, 4. Μουρεσίου, 5. Ξορυχτίου, 
6. Τσαγκαράδας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τσαγκα- 
ράδα της τέως κοινότητας Τσαγκαράδας.

35.11. Δήμος Νέας Αγχιάλου αποτελούμενος 
από το δήμο Νέας Αγχιάλου και τις κοινότητες:
1. Αϊδινίου, 2. Μικροθηβών, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα Αγ-



1997 ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2335

χίαλος του τέως δήμου Νέας Αγχιάλου.
35.12. Δήμος Νέας Ιωνίας αποτελούμενος α

πό το δήμο Νέας Ιωνίας και την κοινότητα Γλα
φυρών, οι οποίοι καταργούντσι.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα Ιω
νία του τέως δήμου Νέας Ιωνίας.

35.13. Δήμος Πορταριάς αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αλλης Μεριάς, 2. Κατωχωρίου,
3. Πορταριάς, 4. Σταγιατών, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πορταριά 
της τέως κοινότητας Πορταριάς.

35.14. Δήμος Πτελεού αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίων Θεοδώρων, 2. Αχίλλειου, 
3. Πτελεού, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πτελεός 
της τέως κοινότητας Πτελεού.

35.15. Δήμος Σηπιάδος αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Λαύκου, 2. Μηλίνης, 3. Προ- 
μυρίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λαύκος 
της τέως κοινότητας Λαύκου.

35.16. Δήμος Σκοπέλου αποτελούμενος από 
το δήμο Σκοπέλου και τις κοινότητες: 1. Γλώσ- 
σης, 2. Κλήματος, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σκόπε
λος του τέως δήμου Σκοπέλου.

35.17. Δήμος Σούρπης αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίας Τριάδος, 2. Αγίου Ιωάν- 
νου, 3. Αμαλιαπόλεως, 4. Βρυναίνης, 5. Δρυ- 
μώνος, 6. Σούρπης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σούρπη 
της τέως κοινότητας Σούρπης.

35.18. Δήμος Φερών αποτελούμενος από το 
δήμο Βελεστίνου και τις κοινότητες: 1. Αγίου 
Γεωργίου Φερών, 2. Αερινού, 3. Μικρού Περι- 
βολακίου, 4. Περιβλέπτου, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βελεστί- 
νο του τέως δήμου Βελεστίνου.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στους δήμους: 1. Αλοννήσου, 2. Βόλου, 3. 
Ιωλκού, 4. Σκιάθου και στις κοινότητες: 1. Ανά- 
βρας, 2. Κεραμιδιού, 3. Μακρινίτσης, 4. Τρικερί- 
ου δεν επέρχεται μεταβολή.

36. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
36.1. Δήμος Αβίας αποτελούμενος από τις 

κοινότητες: 1. Αβίας, 2. Αλτομιρών, 3. Δολών, 4. 
Κάμπου, 5. Κέντρου, 6. Πηγαδίων, 7. Σταυρο
πηγίου, 8. Σωτηριανίκων, οι οποίες καταργού- 
νται

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κάμπος 
της τέως κοινότητας Κάμπου.

36.2. Δήμος Αετού αποτελούμενος από τις 
κοινότητες:' 1. Αγριλιάς, 2. Αετού, 3. Αρτικίου, 4. 
Γλυκορριζίου, 5. Καμαρίου, 6. Κεφαλόβρυσης,
7. Κοπανακίου, 8. Κρυονερίου, 9. Μοναστηριού,

10. Πολυθέας, 11. Σιτοχωρίου, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κοπανά- 
κι της τέως κοινότητας Κοπανακίου.

36.3. Δήμος Αιπείας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αδριανής, 2. Λογγάς, 3. Μηλί- 
τσης, 4. Νέας Κορώνης, 5. Χράνων, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λογγά 
της τέως κοινότητας Λογγάς.

36.4. Δήμος Ανδανίας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγριλοβούνου, 2. Ανω Μελπείας, 
3. Δασοχωρίου, 4. Δεσύλλα, 5. Διαβολιτσίου, 6. 
Ηλέκτρας, 7. Καρνασίου, 8. Κάτω Μελπείας, 9. 
Κεντρικού, 10. Κωνσταντίνων, 11. Μάλτας, 12. 
Μάνδρας, 13. Μαντζαρίου, 14. Παραπουγκίου, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Διαβολί- 
τσιο της τέως κοινότητας Διαβολιτσίου.

36.5. Δήμος Ανδρούσας αποτελούμενος από 
το δήμο Ανδρούσης και τις κοινότητες: 1. Αγρι- 
λιάς, 2. Αμφιθέας, 3. Ελληνοεκκλησιάς, 4. Εύας,
5. Καλογερορράχης, 6. Μαγγανιακού, 7. Πολυ- 
λόφου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου, ορίζεται νο οικισμός Αν- 
δρούσα του τέως δήμου Ανδρούσης.

36.6. Δήμος Άριος αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αλωνίων, 2. Άμμου, 3. Ανεμομύ
λου, 4. Αριος, 5. Αριοχωρίου, 6. Ασπροπουλιάς, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Άριος της 
τέως κοινότητας Άριος.

36.7. Δήμος Αριστομένους αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Αριστομένους, 2. Βουταί- 
νης, 3. Διοδίων, 4. Κεφαλοβρύσου, 5. Κουτίφα- 
ρη, 6. Μάνεση, 7. Πελεκανάδας, 8. Πλατανό- 
βρυσης, 9. Πουλιτσίου, 10. Στέρνας, 11. Στρε- 
φίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αριστο
μένης της τέως κοινότητας Αριστομένους.

36.8. Δήμος Αρφαρών αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Φλώρου, 2. Αγρίλου, 3. 
Αρφαρών, 4. Βελανιδιάς, 5. Βρομόβρυσης, 6. 
Πηδήματος, 7. Πλατέος, 8. Σταματινού, οι οποί
ες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρφαρά 
της τέως κοινότητας Αρφαρών.

36.9. Δήμος Αυλώνα αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγαλιανής, 2. Αυλώνος, 3. Βανά- 
δας, 4. Ελαίας, 5. Καλιτσαίνης, 6. Καλού Νερού,
7. Καρυών, 8. Πλατανίων, 9. Προδρόμου, 10. 
Σιδηροκάστρου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σιδηρό- 
καστρο της τέως κοινότητας Σιδηροκάστρου.

36.10. Δήμος Βουφράδων αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Βλάση, 2. Κουρτακίου, 3. 
Μηλιωτίου, 4. Πετριτσίου, 5. Χαραυγής, 6. Χα
τζή, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χατζή 
της τέως κοινότητας Χατζή.

36.11. Δήμος Γαργαλιάνων αποτελούμενος
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από το δήμο Γαργαλιάνων και τις κοινότητες: 1. 
Βόλτας, 2. Λεύκης, 3. Μαραθοπόλεως, 4. Μου- 
ζακίου, 5. Πύργου, 6. Φλόκας, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαργα- 
λιάνοι του τέως δήμου Γαργαλιάνων.

36.12. Δήμος Δωρίου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Ανω Δωρίου, 2. Βασιλικού, 3. 
Δωρίου, 4. Κόκλα, 5. Κούβελα, 6. Μάλθης, 7. 
Χαλκιά, 8. Χρυσοχωρίου, 9. Ψαρίου, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δώριο 
της τέως κοινότητας Δωρίου.

36.13. Δήμος Θούριας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αιθαίας, 2. Αμφείας, 3. Ανθεί- 
ας, 4. Θούριας, 5. Μικρομάνης, 6. Πολιανής, οι 
οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός ©ουρία 
της τέως κοινότητας Θούριας.

36.14. Δήμος Ιθώμης αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αριστοδημείου, 2. Αβσινόης, 3. 
Βαλύρας 4. Ζερμπισίων, 5. Κεφαλινού, 6. Λα- 
μπαίνης, 7. Μαυρομματίου Ιθώμης, 8. Ρευμα- 
τιάς, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βαλύρα 
της τέως κοινότητας Βαλύρας.

36.15. Δήμος Καλαμάτας αποτελούμενος από 
το δήμο Καλαμάτας και τις κοινότητες: 1. Αλα- 
γονίας, 2. Αντικαλάμου, 3. Αρτεμίσιας, 4. Α
σπροχώματος, 5. Βέργας, 6. Ελαιοχωρίου, 7. 
Καρβελιού, 8. Λαδά, 9. Λαιίκων, 10. Μικρός 
Μαντινείας, 11. Νεδούσης, 12. Πηγών, 13. 
Σπερχογείας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλαμά
τα του τέως δήμου Καλαμάτας.

36.16. Δήμος Κορώνης αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Ακριτοχωρίου, 2. Βασιλιτσίου, 
3. Βουναρίων, 4. Καπλανίου, 5. Κόμπων, 6. 
Κορώνης, 7. Υαμείας, 8. Φαλάνθης, 9. Χαροκο
πιού, 10. Χρυσοκελλαριάς, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κορώνη 
της τέως κοινότητας Κορώνης.

36.17. Δήμος Κυπαρισσίας αποτελούμενος 
από το δήμο Κυπαρισσίας και τις κοινότητες: 1. 
Αρμενίων, 2. Βρυσών, 3. Μουριατάδας, 4. Μύ
ρου, 5. Ξηροκάμπου, 6. Περδικονερίου, 7. Ρα
χών, 8. Σπηλιάς, 9. Στασιού, 10. Φαρακλάδας, 
οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κυπα
ρισσία του τέως δήμου Κυπαρισσίας.

36.18. Δήμος Λεύκτρου αποτελούμενος από 
πς κοινότητες: 1. Αγίου Νικολάου, 2. Αγίου Νί- 
κωνος, 3. Εξωχωρίου, 4. Θαλαμών, 5. Καρδα- 
μύλης, 6. Καρυοβουνίου, 7. Καστανέας, 8. Λα- 
γκάδας, 9. Μηλέας, 10. Νεοχωρίου, 11. Νομι- 
τσή,12. Πλάτσης,13. Προαστίου, 14. Προσήλιου,
15. Πύργου, 16. Ριγκλίων, 17. Σαϊδόνας, 18. 
Τραχήλας, 19. Τσερίων, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καρδα-

μύλη της τέως κοινότητας Καρδαμύλης.
36.19. Δήμος Μεθώνης αποτελούμενος από 

τις κοινότητες: 1. Ευαγγελισμού, 2. Καινούργιου 
Χωρίου, 3. Λαχανάδας, 4. Μεθώνης, 5. Φοινί
κης, 6. Φοινικούντος, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεθώνη 
της τέως κοινότητας Μεθώνης.

36.20. Δήμος Μελιγαλά αποτελούμενος από 
το δήμο Μελιγαλά και τις κοινότητες: 1. Ανθού- 
σης, 2. Ζευγολατείου, 3. Καλλιρόης, 4. Μαγού
λας, 5. Μίλα, 6. Νεοχωρίου Ιθώμης, 7. Πολί
χνης, 8. Σκάλας, 9. Στενυκλάρου, 10. Τσουκα- 
λαιίκων, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μελιγαλά 
του τέως δήμου Μελιγαλά.

36.21. Δήμος Μεσσήνης αποτελούμενος από 
το δήμο Μεσσήνης και τις κοινότητες: 1. Αβρα- 
μίου, 2. Αναλήψεως, 3. Βελίκας, 4. Καρτερολί- 
ου, 5. Λευκοχώρας, 6. Λυκοτράφου, 7. Μαδέ- 
νης, 8. Μαυρομματίου Παμίσου, 9. Νεοχωρίου 
Αριστομένους, 10. Πιλαλίστρας, 11. Πιπερίτσης,
12. Σπιταλιού, 13. Τριόδου, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεσσήνη 
του τέως δήμου Μεσσήνης.

36.22. Δήμος Νέστορος αποτελούμενος από 
το δήμο Χώρος και τις κοινότητες: 1. Αμπελοφύ- 
του, 2. Κορυφασίου, 3. Μεταξάδας, 4. Μυρσινο- 
χωρίου, 5. Παλαιού Λουτρού, 6. Ρωμανού, 7. 
Φλεσιάδος, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χώρα 
του τέως δήμου Χώρας.

36.23. Δήμος Οιχαλίας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Ανδανίας, 2. Καλυβιών, 3. Κα- 
τσαρού, 4. Λουτρού, 5. Μερόπης, 6. Οιχαλίας,
7. Πεύκου, 8. Σιάμου, 9. Σολακίου, 10. Φίλια, οι 
οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μερόπη 
της τέως κοινότητας Μερόπης.

36.24. Δήμος Παπαφλέσσα αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Βλαχοπούλου, 2. Μανια
κίου, 3. Μαργελιού, 4. Μεταμορφώσεως, 5. Πα
παφλέσσα, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βλαχό
πουλο της τέως κοινότητας Βλαχοπούλου.

36.25. Δήμος Πεταλιδίου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αχλαδοχωρίου, 2. Δάρα, 3. 
Δροσιάς, 4. Καλοχωρίου, 5. Καρποφόρων, 6. 
Καστανιών, 7. Κοκκίνου, 8. Λυκίσσης, 9. Μαθί- 
ας, 10. Νερομύλου, 11. Πανιπερίου, 12. Πεταλι
δίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πεταλίδι 
της τέως κοινότητας Πεταλιδίου.

36.26. Δήμος Πύλου αποτελούμενος απο το 
δήμο Πύλου και τις κοινότητες: 1. Αμπελοκή
πων, 2. Γλυφάδας, 3. Ικλαίνης, 4. Καλλιθέας, 5. 
Κυνηγού, 6. Μεσοχωριού, 7. Παππουλίων, 8. 
Πηδάσου, 9. Πύλας, 10. Χωματάδας, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πύλος 
του τέως δήμου Πύλου.
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36.27. Δήμος Φιλιατρών αττοτελούμενος από 
το δήμο Φιλιατρών και τις κοινότητες: 1. Εξοχι
κού, 2. Μάλης, 3. Πλάτης, 4. Χαλαζονίου, 5. 
Χριστιανουπόλεως, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φιλιατρά 
του τέως δήμου Φιλιατρών.

36.28. Δήμος Χιλιοχωρίων αττοτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Κουκκουνάρας, 2. Κρεμμυ- 
δίων, 3. Μεσοποτάμου, 4. Σουληναρίου, 5. 
Χανδρινού, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χανδρι- 
νός της τέως κοινότητας Χανδρινού.

36.29. Δήμος Είρας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίου Σώστου, 2. Αμπελιώνας, 3. 
Κακαλετρίου, 4. Νέδας, 5. Πέτρας, 6: Σκληρού,
7. Στάσιμου, 8. Συρρίζου, οι οποίες καταργου- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέδα της 
τέως κοινότητας Νέδας.

36.30. Κοινότητα Τρίκορφου αποτελούμενη 
από τις κοινότητες: 1. Δραίνας, 2. Κλήματος, 3. 
Κορομηλέας, 4. Παλαιοκάστρου, 5. Τρίκορφου, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Τρί
κορφο της τέως κοινότητας Τρίκορφου.

36.31. Κοινότητα Τριπύλας αποτελούμενη α
πό τις κοινότητες: 1. Καλογερεσίου, 2. Λαντζου- 
νάτου, 3. Λυκουδεσίου, 4. Ραπτοπούλου, 5. 
Ροδιάς, 6. Σελλά, 7. Τριπύλας, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Ρα- 
πτόπουλο της τέως κοινότητας Ραπτοπούλου.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

37. ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
37.1. Δήμος Αβδήρων αποτελούμενος από τις 

κοινότητες: 1. Αβδήρων, 2. Μάνδρας, 3. Μυρω
δάτου, 4. Νέας Κεσσάνης, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αβδηρα 
της τέως κοινότητας Αβδήρων.

37.2. Δήμος Βιστωνίδος αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Γενισέας, 2. Διομηδείας, 3. 
Κουτσού, 4. Μαγικού, 5. Πηγαδίων, 6. Πολυσί- 
του, 7. Σέλινου, 8. Σουνίου, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γενισέα 
της τέως κοινότητας Γενισέας.

37.3. Δήμος Μύκης αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Εχίνου, 2. Μύκης, 3. Ωραίου, οι 
οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σμίνθη 
της τέως κοινότητας Μύκης.

37.4. Δήμος Ξάνθης αποτελούμενος από το 
δήμο Ξάνθης και τις κοινότητες: 1. Ευμοίρου, 2. 
Κιμμερίων, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ξάνθη 
του τέως δήμου Ξάνθης.

37.5. Δήμος Σταυρούπολης αποτελούμενος 
από το δήμο Σταυρουπόλεως και τις κοινότητες:
1. Γέρακα, 2. Δαφνώνος, 3. Καρυοφύτου, 4. 
Κομνηνών, 5.’ Νεοχωρίου, 6. Πασχαλιάς, οι ο
ποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σταυ- 
ρούπολη του τέως δήμου Σταυρουπόλεως.

37.6. Δήμος Τοπείρου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αβάτου, 2. Γαλάνης, 3. Εξοχής, 4. 
Ερασμίου, 5. Εύλαλου, 6. Μαγγάνων, 7. Ολβί
ου, 8. Τοξοτών, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Εύλαλον 
της τέως κοινότητας Εύλαλου.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στις κοινότητες: 1. Θερμών, 2. Κοτύλης, 3. 
Σατρών, 4. Σελέρου δεν επέρχεται μεταβολή.

38. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
38.1. Δήμος Αριδαίας αποτελούμενος από το 

δήμο Αριδαίας και τις κοινότητες: 1. Αλώρου, 2. 
Αψάλου, 3. Βορεινού, 4. Γαρεφείου, 5. Δωροθέ
ας, 6. Λουτρακιού, 7. Λυκοστόμου, 9. Μεγαπλα- 
τάναυ, 10. Ξιφιανής, 11. Ορμής, 12. Πιπεριών,
13. Πολυκαρπίου, 14. Προμάχων, 15. Σαρακη- 
νών, 16. Σωσάνδρας, 17. Τσάκων, οι οποίοι κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αριδαία 
του έως δήμου Αριδαίας.

38.2. Δήμος Βεγορίτιδας αποτελούμενος από 
τις κοι νότητες: 1. Αγίου Αθανασίου, 2. Αρνίσ- 
σης, 3. Γραμματικού, 4. Παναγίτσας, 5. Περσίας, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρνισσα 
της τέως κοινότητας Αρνίσσης.

38.3. Δήμος Γιαννιτσών αποτελούμενος από 
το δήμο Γιαννιτσών και τις κοινότητες: 1. Αμπε- 
λειών, 2. Μελισσιού, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γιαννιτσά 
του τέως δήμου Γ ιαννιτσών.

38.4. Δήμος Έδεσσας αποτελούμενος από το 
δήμο Εδέσσης και τις κοινότητες: 1. Αγρα, 2. 
Βρυτών, 3. Καρυδιάς, 4. Μεσημεριού, 5. Νησι
ού, 6. ΓΙλατάνης, 7. Ριζαρίου, 8. Σωτήρας, 9. 
Φλαμουριάς, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Εδεσσα 
του τέως δήμου Εδέσσης.

38.5. Δήμος Εξαπλατάνου αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Αρχαγγέλου, 2. Εξαπλατά
νου, 3. Θεοδωρακείου, 4. Θηριοπέτρας, 5. Ιδας,
6. Κωνσταντίας, 7. Μηλέας, β. Νερομύλων, 9. 
Νοτίας, 10. Περικλείας, 11. Φιλωτείας, 12. Φού- 
στανης, 13. Χρυσής, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Εξαπλά- 
τανος της τέως κοινότητας Εξαπλατάνου.

38.6. Δήμος Κρύας Βρύσης αποτελούμενος 
από το δήμο Κρύας Βρύσης και τις κοινότητες:
1. Αγίου Λουκά, 2. Ακρολίμνης, 3. Εσωβάλτων, 
οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κρύα
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Βρύση του τέως δήμου Κρύας Βρύσης.
38.7. Δήμος Κύρρου αποτελούμενος από τις 

κοινότητες: 1. Αξού, 2. Αραβησσού, 3. Αχλαδο
χωρίου, 4. Λάκκας, 5. Μυλοτόπου, 6. Παλαιού 
Μυλοτόπου, 7. Πλαγιαρίου, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέος 
Μυλότοπος της τέως κοινότητας Μυλοτόπου.

38.8. Δήμος Μεγάλου Αλεξάνδρου αποτελού
μενος από τις κοινότητες: 1. Γαλατάδων, 2. 
Δροσερού, 3. Λιπαρού, 4. Καρυωτίσσης, 5. Πα- 
λαιφύτσυ, 6. Τριφυλλιού, οι οποίες καταργού- 
νται, καθώς και από το συνοικισμό Αγίου Γεωρ
γίου της κοινότητας Δάφνης, ο οποίος αποσπά- 
ται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαλατά
δες της τέως κοινότητας Γαλατάδων.

38.9. Δήμος Μενηίδος αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Ανύδρου, 2. Καλής, 3. Καλλιπό- 
λεως, 4. Κρανέας, 5. Μονδάλου, 6. Προφήτου 
Ηλιού, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλή της 
τέως κοινότητας Καλής.

38.10. Δήμος Πέλλας αποτελούμενος από το 
δήμο Πέλλης και τις κοινότητες: 1. Αγροσυκέας,
2. Αθύρων, 3. Δυτικού, 4. Νέας Πέλλης, 5. Ρα- 
χώνας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πέλλα 
του τέως δήμου Πέλλης.

38.11. Δήμος Σκύδρας αποτελούμενος από 
το δήμο Σκύδρας και τις κοινότητες: 1. Αρσενί
ου, 2. Ασπρου, 3. Δάφνης, 4. Καλυβιών, 5. Πε- 
τραίας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σκύδρα 
του τέως δήμου Σκύδρας.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

39. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
39.1. Δήμος Αιγινίου αποτελούμενος από το 

δήμο Αιγινίου και την κοινότητα Καταχά, οι ο
ποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αιγίνιο 
του τέως δήμου Αιγινίου.

39.2. Δήμος Δίου αποτελούμενος από το δή
μο Δίου και τις κοινότητες: 1. Αγίου Σπυρίδω
νος, 2. Βροντούς, 3. Καρίτσης, 4. Κονταριώτισ- 
σης, 5. Νέας Εφέσου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κοντα- 
ριώτισσα της τέως κοινότητας Κονταριώτισσης.

39.3. Δήμος Ελαφίνας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αρωνά, 2. Ελάφου, 3. Εξοχής, 4. 
Καταλωνίων, 5. Λαγορράχης, 6. Μοσχοποτά- 
μου, 7. Παλαιού Κεραμιδιού, 8. Τριλόφου, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παλαιό 
Κεραμίδι της τέως κοινότητας Παλαιού Κεραμι
διού.

39.4. Δήμος Κατερίνης αποτελούμενος από 
το δήμο Κατερίνης και τις κοινότητες: 1. Ανω Α

γίου Ιωάννου, 2. Γανοχώρας, 3. Νεοκαισαρείας,
4. Σβορώνου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Κα
τερίνη του τέως δήμου Κατερίνης.

39.5. Δήμος Κολινδρού αποτελούμενος από 
το δήμο Κολινδρού και τις κοινότητες: 1. Καστα- 
νέας, 2. Λιβαδιού, 3, Ρυακίων, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κολιν- 
δρός του τέως δήμου Κολινδρού.

39.6. Δήμος Κορινού αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Κάτω Αγίου Ιωάννου, 2. Κορινού,
3. Κούκου, Α Νέας Τραπεζούντος, 5. Σεβαστής, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κορινός 
της τέως κοινότητας Κορινού.

39.7. Δήμος Μεθώνης αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Μακρυγιάλου, 2. Μεθώνης, 3. 
Νέας Αγαθουπόλεως, 4. Παλαιού Ελευθεροχω
ρίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μακρύ- 
γιαλος της τέως κοινότητας Μακρυγιάλου.

39.8. Δήμος Παραλίας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Καλλιθέας, 2. Παραλίας, 3. Περί
στασης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλλιθέα 
της τέως κοινότητας Καλλιθέας.

39.9. Δήμος Πέτρας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου, 2. Λόφου, 3. 
Μηλιάς, 4. Μοσχοχωρίου, 5. Φωτεινών, οι οποί
ες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μηλιά 
της τέως κοινότητας Μηλιάς.

39.10. Δήμος Πιερίων αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Βρίας, 2. Ελατοχωρίου, 3. Ρητί
νης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ρητίνη 
της τέως κοινότητας Ρητίνης.

39.11. Δήμος Ανατολικού Ολύμπου αποτε
λούμενος από τις κοινότητες: 1. Λεπτοκαρυάς,
2. Παντελεήμονος, 3. Πλαταμώνος, 4. Πόρων,
5. Σκοτίνης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λεπτο- 
καρυά της τέως κοινότητας Λεπτοκαρυάς.

39.12. Δήμος Πύδνας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αλωνίων, 2. Πολαιοστάνης, 3. 
Πύδνης, 4. Σφενδαμίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πύδνα 
της τέως κοινότητας Πύδνης.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στο δήμο Λιτοχώρου δεν επέρχεται μετα
βολή.

40. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
40.1. Δήμος Ανωγείου αποτελούμενος από τις 

κοι νότητες: 1. Ανωγείου, 2. Γοργομύλου, 3. 
Τσαγκαροπούλου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γοργό-
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μύλος της τέως κοινότητας Γοργομύλου.
48.2. Δήμος Ζαλόγγου αποτελούμενος από 

τις κοι νότητες: 1. Βράχου, 2. Καμαρίνας, 3. Κα
ναλιού, 4. Κρυοπηγής, 5. Μυρσίνης, 6. Νέας 
Σαμψούντος, 7. Νέας Σινώπης, 8. Ριζών, 9. Χει
μαδιού, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από 
το συνοικισμό Εκκλησιών του δήμου Ορεινού, ο 
οποίος αποσπάται από αυτόν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κανάλι 
της τέως κοινότητας Καναλιού.

40.3. Δήμος Θεσπρωτικού αποτελούμενος α
πό το δήμο Θεσπρωτικού και τις κοινότητες: 1. 
Ασσου, 2. Γαλατά, 3. Μελιανών, 4. Νικολιτσίου,
5. Παππαδατών, 6. Πολυσταφύλου, 7. Ριζοβου
νιού, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Θε- 
σπρωτικό του τέως δήμου Θεσπρωτικού.

40.4. Δήμος Λούρου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Βρυσούλας, 2. Κοτσανοπούλου,
3. Λούρου, 4. Νέου Σφηνωτού, 5. Ρευματιάς, 6. 
Σκιαδά, 7. Στεφάνης, 8. Ωρωπού, οι οποίες κα- 
ταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς:
1. Ανω Ράχης της κοινότητας Ανω Ράχης, 2. 
Τρικάστρου της κοινότητας Τρικάστρου, οι ο
ποίοι αποσπώνται από αυτές.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λούρος 
της τέως κοινότητας Λούρου.

40.5. Δήμος Πάργας αποτελούμενος από το 
δήμο Πάργας και τις κοινότητες: 1. Αγιάς, 2. Αν- 
θούσης, 3. Λιβαδαρίου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πάργα 
του τέως δήμου Πάργας.

40.6. Δήμος Πρεβέζης αποτελούμενος από το 
δήμο Πρεβέζης και τις κοινότητες: 1. Μιχαλιτσί- 
ου, 2. Μύτικα, 3. Νικοπόλεως, 4. Φλαμπούρων, 
οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πρέβεζα 
του τέως δήμου Πρεβέζης.

40.7. Δήμος Φαναριού αποτελούμενος από το 
δήμο Ορεινού και τις κοινότητες: 1. Αχερουσίας,
2. Αμμουδιάς, 3. Βαλανιδοράχης, 4. Βουβοπο- 
τάμου, 5. Θεμέλου, 6. Καναλλακίου, 7. Καστρί- 
ου, 8. Κορώνης, 9. Κουκκουλίου, 10. Κυψέλης,
11. Λούτσης, 12. Μεσοποτάμου, 13. Μουζακαιί- 
κων, 14. Ναρκίσσου, 15. Σκεπαστού, 16. Σταυ
ροχωρίου, οι οποίοι καταργούνται, καθώς και 
από τους συνοικισμούς: 1. Ανω Σκαφιδωτή της 
κοινότητας Τρικάστρου, 2. Κορυφούλα της κοι
νότητας Ανω Ράχης, οι οποίοι αποσπώνται από 
αυτές.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καναλάκι 
της τέως κοινότητας Καναλακίου.

40.8 . Δήμος Φιλιππιάδος αποτελούμενος α
πό το δήμο Φιλιππιάδος και τις κοινότητες: 1. 
Αγίου Γεωργίου, 2. Γυμνοτόπου, 3. Δρυοφύτου,
4. Κερασώνος, 5. Κλεισούρας, 6. Νέας Κερα- 
σούντος, 7. Παναγίας, 8. Πέτρας, 9. Ρωμιός, οι 
οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φιλιπ- 
πιάδα του τέως δήμου Φιλιππιάδος.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί

πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.
Γ. Στην κοινότητα Κρανέας δεν επέρχεται με

ταβολή.

41. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
41.1. Δήμος Ανωγείων αποτελούμενος από 

το δήμο Ανωγείων και τις κοινότητες: 1. Αξού, 2. 
Ζωνιανών, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ανώγεια 
του τέως δήμου Ανωγείων.

41.2. Δήμος Αρκαδίου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αδελε, 2. Αμνάτου, 3. Αρχαίας Ε- 
λευθέρνας, 4. Ελευθέρνης, 5. Ερφων, 6. Κυ- 
ριάννας, 7. Μέσης 8. Παγκαλοχωρίου, 9. Πηγής, 
10. Πρίνου, 11. Σκουλουφίων, 12. Χαμαλευρίου, 
13. Χαρκίων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αδελε 
της τέως κοινότητας Αδελε.

41.3. Δήμος Γεροποτάμου αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Αγγελιανών, 2. Αγίου Μά- 
μαντος, 3. Αλφάς, 4. Αχλαδέ, 5. Καλανδαρές, 6. 
Μαργαριτών, 7. Μελιδονίου, 8. Μελισσουργακί- 
ου, 9. Ορθέ, 10. Πανόρμου, 11. Πασαλιτών, 12. 
Περάματος, 13. Ρουμελής,14. Σισών, 15. Σκε
παστής, 16. Χουμερίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πέραμα 
της τέως κοινότητας Περάματος.

41.4. Δήμος Κουλούκωνα αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Αγιάς, 2. Αγίου Ιωάννου, 3. 
Αϊμονα, 4. Αλοϊδων, 5. Απλαδιανών, β. Βενίου,
7. Γαράζου, 8. Δαμαβόλου, 9. Δοξαρού, 10. Ε
πισκοπής, 11. Θεοδώρας, 12. Καλύβου, 13. 
Κρυονερίου, 14. Λιβαδίων, 15. Χώνου, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαράζο 
της τέως κοινότητας Γαράζου.

41.5. Δήμος Κουρητών αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίας Παρασκευής, 2. Αγίου 
Ιωάννου, 3. Αποδούλου, 4. Βιζαρίου, 5. Κου- 
ρουτών, 6. Λαμπιωτών, 7. Λοχριάς, 8. Νιθαύ- 
ρεως, 9. Πετροχωρίου, 10. Πλατανίων, 11. Πλα
τάνου, 12. Φουρφουρά, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φουρ- 
φουράς της τέως κοινότητας Φουρφουρά.

41.6. Δήμος Λάμπης αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίας Γαλήνης, 2. Ακουμίων, 3. 
Αρδάκτου, 4. Δριμίσκου, 5. Καρινών, 6. Κεντρο
χωρίου, 7. Κέραμέ, 8. Κισσού, 9. Κρύας Βρύ
σης, 10. Λαμπινής, 11. Μελάμπων, 12. Μουρ- 
νές, 13. Μυξόρρουμα, 14. Ορνές, 15. Σακτου- 
ρίων, 16. Σπηλιού, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σπήλι 
της τέως κοινότητας Σπηλιού.

41.7. Δήμος Λαππαίων αποτελούμενος από 
το δήμο Επισκοπής και τις κοινότητες: 1. Αργυ
ρουπόλεως, 2. Βιλανδρέδου, 3. Κάτω Πόρου, 4. 
Μυριοκεφάλων, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Επισκο
πή του τέως δήμου Επισκοπής.

41.8. Δήμος Νικηφόρου Φωκά αποτελούμε-
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νος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Κωνσταντίνου,
2. Ανω Βαλσαμονέρου, 3. Ατσιποπούλου, 4. 
Γερανίου, 5. Γωνιάς, 6. Ζουριδίου, 7. Καλονύ- 
κτου, 8. Κάτω Βαλσαμονέρου, 9. Μαλακίων, 10. 
Μούντρου, 11. Πρινέ, 12. Ρουστίκων, 13. Σαϊ- 
τουρών, 14. Φραντζεσκιανών Μετοχίων, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίίζεται ο οικισμός Αθάνα
τος της τέως κοινότητας Γωνιάς.

41.9. Δήμος Ρεθύμνης αποτελούμενος από το 
δήμο Ρεθύμνης και τις κοινότητες: 1. Αρμένων,
2. Γουλεδιανών, 3. Καρές, 4. Καστέλλου, 5. 
Κούμων, 6. Μαρουλά, 7. Ορους, 8. Πρασιών, 9. 
Ρουσσοσπιτίου, 10. Σελλίου, 11. Χρομοναστη- 
ρίου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ρέθυμνο 
του τέως δήμου Ρεθύμνου.

41.10. Δήμος Σιβρίτου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αμαρίου, 2. Ανω Μέρους, 3. 
Αποστόλων, 4. Βισταγής, 5. Βρυσών, 6. Βωλε- 
ώνων, 7. Γερακαρίου, 8. Ελένών, 9. Θρόνου, 
10. Καλογέρου, 11. Μέρωνα, 12. Μοναστηρακί- 
ου, 13, Παντανάσσης. 14. Πατσού, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός.Αγία Φω
τεινή της τέως κοινότητας Αποστόλων.

41.11. Δήμος Φοίνικα αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίου Βασιλείου, 2. Αγίου Ιωάν- 
νου, 3. Αγκουσελιανών, 4. Ασωμάτου, 5. Κοξα- 
ρές, 6. Λευκογείων, 7. Μαριού, 8. Μύρθιου, 9. 
Ροδάκινου, 10. Σελλίων, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πλακιάς 
της τέως κοινότητας Σελλίων.

42. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Α Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότη

τες:
42.1. Δήμος Αιγείρου αποτελούμενος από τις 

κοινότητες: 1. Αιγείρου, 2. Νέας Καλλίστης, 3. 
Φαναριού, οι οποίες καταργούνται καθώς και 
από τους συνοικισμούς: 1. Αρωγή της κοινότη
τας Μέσης, 2. Γλυφάδα της κοινότητας Μέσης,
3. Μελέτη της κοινότητας Σώστου, 4. Μέση της 
κοινότητας Μέσης, 5. Παραλία Μέσης της κοινό
τητας Μέσης, 6. Πόρπη της κοινότητας Μέσης,
7. Καλλίστης της κοινότητας Αμβροσίας, οι ο
ποίοι αποσπώνται από αυτές.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αιγείρον 
της τέως κοινότητας Αιγείρου.

42.2. Δήμος Αρριανών αποτελούμενος από 
τους συνοικισμούς: 1. Αγιοχώριον της κοινότη
τας Αρριανών, 2. Αρριανά της κοινότητας Αρρι- 
ανών, 3. Δαρμένη της κοινότητας Φιλλύρας, 4. 
Δειλινά της κοινότητας Φιλλύρας, 5. Ηπιον της 
κοινότητας Νέας Σάντας, 6. Κίνυρα της κοινότη
τας Αρριανών, 7. Πλαγιά της κοινότητας Αρρια- 
νών, 8. Λύκειον της κοινότητας Αρριανών, 9. 
Μικρό Πιστόν της κοινότητας Αρριανών, 10. 
Μύστακας της κοινότητας Αρριανών, 11. Νέδα 
της κοινότητας Αρριανών, 12. Σκάλωμα της κοι

νότητας Φιλλύρας, 13. Στροφή της κοινότητας 
Αρριανών, 14. Νικηταί της κοινότητας Αρρια- 
νών, οι οποίοι αποσπώνται από αυτές.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρριανά 
της τέως κοινότητας Αρριανών.

42.3. Δήμος Ιάσμου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αμβροσίας, εκτός οικισμού Καλ
λίστης, 2. Ιάσμου, 3. Σάλπης, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ιασμος 
της τέως κοινότητας Ιάσμου.

42.4. Δήμος Κομοτηνής αποτελούμενος από 
το δήμο Κομοτηνής και τις κοινότητες: 1. Θρυ- 
λορίου, 2. Κάλχαντος, 3. Καρυδιάς, 4. Πανδρό- 
σου, οι οποίοι καταργούνται, καθώς και από 
τους συνοικισμούς: 1. Ανθοχώριον της κοινότη
τας Αράτου, 2. Γρατινή της κοινότητας Γρατινής,
3. Ιτέα της κοινότητας Κοσμίου, 4. Κηκίδιον της 
κοινότητας Κοσμίου, 5. Κόσμιον της κοινότητας 
Κοσμίου, 6. Σιδηράδες της κοινότητας Γρατινής,
7. Στυλάριον της κοινότητας Γρατινής, οι οποίοι 
αποσπώνται από αυτές.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κομοτη
νή του τέως δήμου Κομοτηνής.

42.5. Δήμος Μαρωνείας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αμαράντων, 2. Ιμέρου, 3. Μα
ρωνείας, 4r Μιράνων, 5. Ξυλαγανής, 6. Πελάγι
ας, 7. Προσκυνητών, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ξυλαγα- 
νή της τέως κοινότητας Ξυλαγανής.

42.6. Δήμος Νέου Σιδηροχωρίου αποτελού
μενος από τις κοινότητες: 1. Αγίων Θεοδώρων,
2. Νέου Σιδηροχωρίου, οι οποίες καταργούνται, 
καθώς και από τους συνοικισμούς: 1. Μέγα 
Δουκάτον της κοινότητας Κοσμίου, 2. Παγούρια 
της κοινότητας Μέσης, οι οποίοι αποσπώνται 
από αυτές.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέο Σι- 
δηροχώρι της τέως κοινότητας Νέου Σιδηροχω- 
ρίου.

42.7. Δήμος Σαπών αποτελούμενος από το 
δήμο Σαπών και τις κοινότητες: 1. Κρωβύλης, 2. 
Λοφαρίου, 3. Στρύμης (Στρύμνης), οι οποίοι κα- 
ταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς:
1. Αμφια της κοινότητας Αρίσβης, 2. Αρίσβη της 
κοινότητας Αρίσβης, 3. Εβρίνος της κοινότητας 
Αρριανών, 4. Ιάσιον της κοινότητας Αρριανών,
5. Νέα Σάντα της κοινότητας Νέας Σάντας, 6. 
Κιζάριο της κοινότητας Αρριανών, οι οποίοι α- 
ποσπώνται από αυτές.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σάπες 
του τέως δήμου Σαπών.

42.8. Δήμος Σώστου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Ασωμάτων, 2. Πολυάνθου, οι ο
ποίες καταργούνται καθώς και από τους συνοι
κισμούς: 1. Κερασέα της κοινότητας Σώστου, 2. 
Ληνός της κοινότητας Σώστου, 3. Μέγα Πιστόν 
της κοινότητας Σώστου, 4. Μίσχος της κοινότη
τας Σώστου, 5. Σώστης της κοινότητας Σώστου, 
οι οποίοι αποσπώνται από αυτήν.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σώστης
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της τέως κοινότητας Σωστού.
42.9. Δήμος Φιλλύρας αποτελούμενος από 

τους συνοικισμούς: 1. Αγρα της κοινότητας Φιλ- 
λύρας, 2. Ανω Δροσινή της κοινότητας Γρατι- 
νής, 3. Αρατος της κοινότητας Αράτου, 4. Αρ- 
δεία της κοινότητας Γρατινής, 5. Αρχοντικά της 
κοινότητας Αρίσβης, 6. Βραγιά της κοινότητας 
Αράτου, 7. Δοκός της κοινότητας Φιλλύρας, 8. 
Δροσιά της κοινότητας Φιλλύρας, 9. Δρύμη της 
κοινότητας Γρατινής, 10. Εσοχή της κοινότητας 
Φιλλύρας, 11. Νέον Καλλυντήριον της κοινότη
τας Γρατινής, 12. Κάτω Δροσινή της κοινότητας 
Γρατινής, 13. Λαμπρόν της κοινότητας Γρατινής,
14. Νεύρα της κοινότητας Φιλλύρας, 15. Ομηρι
κόν της κοινότητας Γρατινής, 16. Πάσσος της 
κοινότητας Αρίσβης, 17. Πατερμά της κοινότη
τας Γρατινής, 18. Ραγάδα της κοινότητας Φιλ- 
λύρας, 19. Σκιάδα της κοινότητας Φιλλύρας, 20. 
Φιλλύρας της κοινότητας Φιλλύρας, οι οποίοι 
αποσπώνται από αυτές.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φιλλύρα 
της τέως κοινότητας Φιλλύρας.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στις κοινότητες: 1. Αμαξάδων, 2. Κέχρου, 3. 
Οργάνης δεν επέρχεται μεταβολή.

43. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
43.1. Δήμος Αγίου Κηρύκου αποτελούμενος 

από το δήμο Αγίου Κηρύκου και τις κοινότητες:
1. Περδικιού, 2. Χρυσοστόμου, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγιος 
Κήρυκος του τέως δήμου Αγίου Κηρύκου.

43.2. Δήμος Βαθέος αποτελούμενος από το 
δήμο Σαμίων και τις κοινότητες: 1. Αγίου Κων
σταντίνου, 2. Αμπέλου, 3. Βαθέος, 4. Βουρλιω- 
τών, 5. Κοκκαριού, 6. Μανολατών, 7. Παλαιο
κάστρου, 8. Σταυρινήδων, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σάμος 
του τέως δήμου Σαμίων.

43.3. Δήμος Ευδήλου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1, Αρεθούσης, 2. Δάφνης, 3. Ευδή
λου, 4. Καραβοστάμου, 5. Μαγγανίτου, 6. Φρα- 
ντάτου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Εύδηλος 
της τέως κοινότητας Ευδήλου.

43.4. Δήμος Καρλοβασίων αποτελούμενος α
πό το δήμο Καρλοβασίων και τις-κοινότητες: 1. 
Αγίων Θεοδώρων, 2. Δρακαίων, 3. Καστανέας.
4. Κονταιίκων, 5. Κοντακαιίκων, 6. Κοσμαδαίων,
7. Λέκας, 8. Πλατάνου, 9. Υδρούσσης, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καβλό- 
βασι του τέως δήμου Καρλοβασίων.

43.5. Δήμος Μαραθοκάμπου αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Καλλιθέας 2. Κουμαιίκων
3. Μαραθοκάμπου, 4. Νεοχωρίου, 5. Σκουραιί- 
κων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαραθό- 
καμπος της τέως κοινότητας Μαραθοκάμπου.

43.6. Δήμος Πυθαγορείου αποτελούμενος α
πό το δήμο Πυθαγορείου και τις κοινότητες: 1. 
Κουμαραδαίων, 2. Μαυρατζαίων, 3. Μεσογείου,
4. Μύλων, 5. Μυτιληνιών, 6. Παγώνδου, 7. 
Πανδρόσου, 8. Πύργου, 9. Σπαθαραίων, 10. 
Χώρας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πυθαγό
ρειο του τέως δήμου Πυθαγορείου.

43.7. Δήμος Ραχών αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγίου Πολυκάρπου, 2. Καρκινα- 
γρίου, 3. Ραχών, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ράχες 
της τέως κοινότητας Ραχών.

43.8. Ο δήμος Φούρνων μετονομάζεται σε 
δήμο Φούρνων Κορσεών.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φούρνοι 
του τέως δήμου Φούρνων.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

44. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
44.1. Δήμος Αλιστράίης αποτελούμενος από 

τις κοινότητες: 1. Αγιοχωρίου, 2. Αλιστράτης, 3. 
Λευκοθέας, 4. Μανδηλίου, 5. Σκοπιάς, 6. Σταθ
μού Αγγίστης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αλιστρά- 
τη της τέως κοινότητας Αλιστράτης.

44.2. Δήμος Αμφίπολης αποτελούμενος από 
τις κοινότητες; 1. Αμφιπόλεως, 2. Μεσσολακιάς,
3. Νέων Κερδυλίων, 4. Παλαιοκώμης, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παλαιο
κώμη της τέως κοινότητας Παλαιοκώμης.

44.3. Δήμος Αχινού αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αχινού, 2. Δάφνης, 3. Ζερβοχω- 
ρίου, 4. Λευκοτόπου, 5. Πατρικίου, 6. Σιτοχωρί- 
ου, 7. Χουμνικού, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σιτοχώρι 
της τέως κοινότητας Σιτοχωρίου.

44.4. Δήμος Βισαλτίας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίας Παρασκευής, 2. Αμπέ
λων, 3. Βέργης, 4. Δημητριτσίου, 5. Λυγαριάς,
6. Νικοκλείας, 7. Σησαμίας, 8. Τριανταφυλλιάς, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δημητρί- 
τσι της τέως κοινότητας Δημητριτσίου.

44.5. Δήμος Εμμανουήλ Παππά αποτελούμε
νος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Πνεύματος, 2. 
Δαφνουδίου, 3. Εμμανουήλ Παππά, 4. Μετάλ
λων, 5. Νέου Σουλίου, 6. Πενταπόλεως, 7. Τού- 
μπας, 8. Χρυσού, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χρυσό 
της τέως κοινότητας Χρυσού.

44.6. Δήμος Ηράκλειας αποτελούμενος από 
το δήμο Ηράκλειας και τις κοινότητες: 1. Βαλτε- 
ρού, 2. Δασοχωρίου, 3. Καρπερής, 4. Κοιμήσε
ως, 5. Λιθοτόπου, 6. Λιμνοχωρίου, 7. Ποντισμέ
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νου, 8. Χρυσοχωράφων, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ηράκλεια 
του τέως δήμου Ηράκλειας.

44.7. Δήμος Κερκίνης αποτελούμενος από το 
δήμο Ροδόπολης και τις κοινότητες: 1.1. Ανω 
Ποροίων, 2. Καστανούσσης, 3. Κάτω Ποροίων,
4. Κερκίνης, 5. Λιβαδίας, 6. Μακρινίτσης, 7. Νε- 
οχωρίου, 8. Πλατανακίων, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ροδόπο- 
λη του τέως δήμου Ροδόπολης.

44.8. Δήμος Κ. Μητρουσίου αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αναγεννήσεως, 2. Ανω 
Καμήλας, 3. Βαμβακιάς, 4. Μητρουσίου, 5. Μο- 
νοκκλησίας, 6. Πρόβατά, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πρόβατά 
της τέως κοινότητας Πρόβατά.

44.9. Δήμος Κορμίστας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Ηλιοκώμης, 2. Κορμίστης, 3. 
Νέας Μπάφρας, 4. Συμβολής, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα 
Μπάφρα της τέως κοινότητας Νέας Μπάφρας.

44.10. Δήμος Λευκώνα αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Καλών Δένδρων, 2. Λευκώνα,
3. Χριστού, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λευκώνα 
της τέως κοινότητας Λευκώνας.

44.11. Δήμος Νέας Ζίχνης αποτελούμενος α
πό το δήμο Νέας Ζίχνης και τις κοινότητες: 1. Α
γίου Χριστοφόρου, 2. Αγριανής, 3. Αναστασίας,
4. Γαζώρου, 5. Δήμητρας, 6. Δραβήσκου, 7. 
Θολού, 8. Μαυρολόφου, 9. Μεσορράχης, 10. 
Μυρκίνου, 11. Μυρρίνης, 12. Νέας Πέτρας, 13. 
Σφελινού, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα Ζί- 
χνη της τέως κοινότητας Νέας Ζίχνης.

44.12. Δήμος Νιγρίτης αποτελούμενος από το 
δήμο Νιγρίτης και τις κοινότητες: 1. Ανθής, 2. 
Θερμών, 3. Τερπνής, 4. Φλαμπούρου, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νιγρίτα 
του τέως δήμου Νιγρίτης.

44.13. Δήμος Πετριτσίου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Ακριτοχωρίου, 2. Βυρωνείας, 
3. Γονίμου, 4. Μανδρακίου, 5. Μεγαλοχωρίου, 6. 
Νέου Πετριτσίου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέο Πε- 
τρίτσι της τέως κοινότητας Νέου Πετριτσίου.

44.14. Δήμος Πρώτης αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αγγίστης, 2. Κρηνίδος, 3. Πρώ
της, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πρώτη 
της τέως κοινότητας Πρώτης.

44.15. Δήμος Σερρών αποτελούμενος από το 
δήμο Σερρών και τις κανότητες: 1. Ελαιώνος, 2. 
Επταμύλων, 3. Οινούσσας (Χιονοχω-ρίου), οι 
οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σέρρες

του τέως δήμου Σερρών.
44.16. Δήμος Σιδηροκάστρου αποτελούμενος 

από το δήμο Σιδηροκάστρου κα τις κοινότητες:
1. Βαμβακοφύτου, 2. Καμαρωτού, 3. Στρυμονο- 
χωρίου, 4. Χαροπού, 5. Χορτερού, οι οποίοι κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζετα ο οικισμός Σιδηρό- 
καστρο του τέως δήμου Σιδηροκάστρου.

44.17. Δήμος Σκοτούσσης αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Αμμουδιάς, 2. Γεφυρουδί- 
ου, 3. Μελενικιτσίου, 4. Νέας Τυρολόης, 5. Πα
λαιοκάστρου, 6. Σκοτούσσης, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σκο- 
τούσσα της τέως κοινότητας Σκοτούσσης.

44.18. Δήμος Σκουτάρεως αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Αγίας Ελένης, 2. Αδελφι
κού, 3. Βαμβακούσσης, 4. Κάτω Καμήλας, 5. 
Κουβουκλίων, 6. Κουμαριάς, 7. Κωνσταντινά- 
του, 8. Πεπονιάς, 9. Σκουτάρεως, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σκουτάρι 
της τέως κοινότητας Σκουτάρεως.

44.19. Δήμος Στρυμονικού αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Ζευγολατιού, 2. Καλοκά- 
στρου, 3. .Λιβαδοχωρίου, 4. Στρυμονικού, 5. 
Τριάδος, 6. Χειμάρρου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Στρυμο- 
νικό της τέως κοινότητας Στρυμονικού.

44.20. Δήμος Στρυμώνα αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Βαλτοτοπίου, 2. Μεσοκώμης, 
3. Μονόβρυσης 4. Νέου Σκοπού, 5. Νεοχωρίου,
6. Παραλιμνίου, 7. Πεθελινού, 8. Ψυχικού, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέος 
Σκοπός της τέως κοινότητας Νέου Σκοπού.

44.21. Δήμος Ροδολίβους αποτελούμενος α
πό το δήμο Ροδολίβους και την κοινότητα Μι
κρού Σουλίου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ροδολί- 
βος του τέως δήμου Ροδολίβους.

44.22. Δήμος Τραγίλου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου, 2. Αηδονο
χωρίου, 3. Ευκαρπίας, 4. Ιβήρων, 5. Καστανο
χωρίου, 6. Μαυροθαλάσσης, 7. Τραγίλου, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαυρο- 
θάλασσα της τέως κοινότητας Μαυροθαλάσσης.

44.23. Κοινότητα Αχλαδοχωρίου αποτελούμε- 
νη από τις κοινότητες: 1. Αχλαδοχωρίου, 2. Κα- 
πνοφύτου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Α- 
χλαδοχώρι της τέως κοινότητας Αχλαδοχωρίου.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στις κοινότητες: 1. Αγκίστρου, 2. Άνω Βρο- 
ντούς, 3. Ορεινής, 4. Προμαχώνος δεν επέρχε
ται μεταβολή.

45. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό



1997 ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2343

τητες:
45.1. Δήμος Αιθήκων αποτελούμενος από τις 

κοινότητες: 1. Αγίου Νικολάου, 2. Αθαμανίας, 3. 
Βροντερού, 4. Γαρδικίου, 5. Δέσης, 6. Δροσο
χωρίου, 7. Ελάτης, 8. Καλογήρων, 9. Νεραϊδο- 
χωρίου (Χατζηπετρίου), 10. Περτουλίου, 11. 
Πύρρας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ελάτη 
της τέως κοινότητας Ελάτης.

45.2. Δήμος Βασιλικής αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Βασιλικής, 2. Θεοπέτρας, 3. 
Περιστέρας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βασιλική 
της τέως κοινότητας Βασιλικής.

45.3. Δήμος Γόμφων αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Γόμφων, 2. Δροσερού, 3. Λυγα
ριάς, 4. Μουριάς, 5. Παλαιομοναστήρου, 6. Πη
γής, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λυγαριά 
της τέως κοινότητας Λυγαριάς.

45.4. Δήμος Εστιαιώτιδας αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Λόγγου, 2. Μεγαλοχωρίου, 
3. Πατουλιάς, 4. Χρυσαυγής, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεγαλο- 
χώρι της τέως κοινότητος Μεγαλοχωρίου.

45.5. Δήμος Καλαμπάκας αποτελούμενος α
πό το δήμο: 1. Καλαμπάκας και τις κοινότητες:
1. Αύρας, 2. Βλαχάβας, 3. Διάβας, 4. Καστρακί- 
ου, 5. Κρύας Βρύσης, 6. Μεγάλης Κερασέας, 7. 
Ορθοβουνίου, 8. Σαρακήνας, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλα
μπάκα του τέως δήμου Καλαμπάκας.

45.6. Δήμος Καλλιδένδρου αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Βαλτινού, 2. Δενδροχωρί
ου, 3. Κάτω Ελάτης, 4. Φωτάδας, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βαλτινό 
της τέως κοινότητας Βαλτινού.

45.7. Δήμος Καστανιάς αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αμαράντου, 2. Αμπελοχωρίου, 
3. Καλομοίρας, 4. Καστανέας, 5. Ματονερίου, οι 
οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καστα- 
νέα της τέως κοινότητας Καστανέας.

45.8. Δήμος Κλεινοβού αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αηδόνος, 2. Γλυκομηλέας, 3. 
Καλογριανής, 4. Κλεινού, 5. Παλαιοχωρίου, 6. 
Χρυσομηλέας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κλεινό 
της τέως κοινότητας Κλεινού.

45.9. Δήμος Κόζιακα αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Γενεσίου, 2. Γοργογυρίου, 3. Ξυ- 
λοπαροίκου, 4. Πρίνου, 5. Προδρόμου, οι οποί
ες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πρίνος 
της τέως κοινότητας Πρίνου.

45.10. Δήμος Μαλακασίου αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Κορυδαλλού, 2. Μαλακα
σίου, 3. Παναγίας, 4. Πεύκης, 5. Τρυγόνος, οι

οποίες καταργούνται.
Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παναγία 

της τέως κοινότητας Παναγίας.
45.11. Δήμος Μεγάλων Καλυβιών αποτελού

μενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Κυριακής, 2. 
Γλίνου, 3. Μεγάλων Καλυβιών, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεγάλα 
Καλύβια της τέως κοινότητας Μεγάλων Καλυβι
ών.

45.12. Δήμος Οιχαλίας αποτελούμενος από 
το δήμο Οιχαλίας και τις κοινότητες: 1. Γεωργα- 
νάδων, 2. Κλοκοτού, 3. Κρήνης, 4. Πετρωτού, οι 
οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Οιχαλία 
της τέως κοινότητας Οιχαλίας.

45.13. Δήμος Παληοκάστρου αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αγρελιάς, 2. Αρδανίου, 3. 
Ζηλευτής, 4. Κουμαριάς, 5. Κρηνίτσης, 6. Λιο- 
πράσου, 7. Παλαιοπύργου, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παλαιό- 
πυργος της τέως κοινότητας Παλαιοπύργου.

45.14. Δήμος Παραληθαίων αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Ελληνοκάστρου, 2. Πλα
τάνου, 3. Ράξας, 4. Ριζώματος, 5. Σπαθάδων, οι 
οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ρίζωμα 
της τέως κοινότητας Ριζώματος.

45.15. Δήμος Πελινναίων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Νομής, 2. Πετροπόρου, 3. 
Σερβωτών, 4. Ταξιαρχών, 5. Φανερωμένης, οι 
οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ταξιάρ- 
χαι της τέως κοινότητας Ταξιαρχών.

45.16. Δήμος Πιαλείων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Ελευθεροχωρίου, 2. Παραπο
τάμου, 3. Πιαλείας, 4. Φήκης, 5. Φιλύρας, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φήκη της 
τέως κοινότητας Φήκης.

45.17. Δήμος Πυνδαίων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Βαθυρρεύματος, 2. Βαλκάνου, 
3. Λιβαδοχωρίου, 4. Μεσοχώρας, 5. Μοσχοφύ- 
του, 6. Νέας Πεύκης, 7. Παράμερου, 8. Πολυνε- 
ρίου, 9. Στουρναραιίκων, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Στουρ- 
ναραίικα του τέως δήμου Στουρναραιίκων.

45.18. Δήμος Πύλης αποτελούμενος από το 
δήμο Πύλης και τις κοινότητες: 1. Αγίου Βησσα
ρίωνος, 2. Αγίου Προκοπίου, 3. Κοτρωνίου, 4. 
Παλαιοκαρυάς, 5. Πετροχωρίου, 6. Ροποτού, οι 
οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πύλη του 
τέως δήμου Πύλης.

45.19. Δήμος Τυμφαίων αποτελούμενος από 
τις κοι νότητες: 1. Γερακαρίου, 2. Καλλιθέας, 3. 
Κονισκού, 4. Λογγάς, 5. Μαυρελίου, 6. Φλα- 
μπουρεσίου, 7. Φωτεινού, οι οποίες καταργού- 
νται.
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Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κονισκός 
της τέως κοινότητας Κονισκού.

45.20. Δήμος Φαλωρείας αττοτελούμένος από 
τις κοινότητες: 1. Διαλεκτού, 2. Διποτάμου, 3. 
Κεφαλοβρύσου, 4. Μεγάλου Κεφαλοβρύσου, 5. 
Μεγάρχης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κεφαλό- 
βρυσο της τέως κοινότητας Κεφαλοβρύσου.

45.21. Δήμος Φαρκαδόνας αποτελούμενος 
από το δήμο Φαρκαδόνας και τις κοινότητες: 1. 
Αχλαδοχωρίου, 2. Γριζάνου, 3. Διασέλλου, 4. 
Ζάρκου, 5. Κεραμιδιού, 6. Παναγίτσας, 7. Πη- 
νειάδος, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φαρκα- 
δόνα του τέως δήμου Φαρκαδόνας.

45.22. Δήμος Χασίων αποτελούμενος από το 
δήμο Χασίων και τις κοινότητες: 1. Αγναντιάς, 2. 
Κακοπλευρίου, 3. Οξυνείας, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χασίων 
του τέως δήμου Χασίων.

45.23. Κοινότητα Ασπροποτάμου αποτελού- 
μενη από τις κοινότητες: 1. Αγίας Παρασκευής,
2. Ανθούσης, 3. Καλλιρρόης, 4. Καταφύτου, 5. 
Κρανέας, 6. Πολυθέας, 7. Στεφανίου, 8. Χαλικι
ού, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Καλ- 
λιρόη της τέως κοινότητας Καλλιρόης.

45.24. Κοινότητα Νεράιδας αποτελούμενη α
πό τις κοινότητες: 1. Αρματολικού, 2. Κορυφής,
3. Νεράιδας, 4. Παχτουρίου, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Νε
ράιδα της τέως κοινότητας Νεράιδας.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στο δήμο Τρικκαίων και στην κοινότητα 
Μυροφύλλου δεν επέρχεται μεταβολή.

46. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
46.1. Δήμος Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού α

ποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Γε
ωργίου, 2. Βίτολης, 3. Δικάστρου, 4. Μαυρίλου,
5. Μεγάλης Κάψης, 6. Μερκάδας, 7. Μεσαίας 
Κάψης, 8. Νεοχωρίου Τυμφρηστού, 9. Παλαιο
κάστρου, 10. Περιβλέπτου, 11. Πιτσιωτών, 12. 
Πτελέας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγιος 
Γεώργιος της τέως κοινότητας Αγίου Γεωργίου.

46.2. Δήμος Αμφίκλειας αποτελούμενος από 
το δήμο Αμφίκλειας και τις κοινότητες: 1. Δρυ- 
μαίας, 2. Μπράλου, 3. Ξυλικών, 4. Παλαιοχωρί- 
ου Δωριέων, 5. Τιθρωνίου, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αμφί- 
κλεια του τέως δήμου Αμφίκλειας.

46.3. Δήμος Αταλάντης αποτελούμενος από 
το δήμο Αταλάντης και τις κοινότητες: 1. Εξάρ- 
χου, 2. Καλαποδιού, 3. Κυπαρισσιού, 4. Κυρ-

τώνης (Κολάκας), 5. Μεγαπλατάνου, 6. Τραγά
νας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο ακισμός Αταλάντη 
του τέως δήμου Αταλάντης.

46.4. Δήμος Γοργοποτάμου αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Βαρδάτων, 2. Γοργοπο- 
τάμου, 3. Δαμάστας, 4. Δελφίνου, 5. Δύο Βου
νών, 6. Ελευθεροχωρίου, 7. Ηράκλειας, 8. Κου- 
μαριτσίου, 9. Μοσχοχωρίου, 10. Νέου Κρικέλ- 
λου, 11. Οίτης, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μοσχο- 
χώρι της τέως κοινότητας Μοσχοχωρίου.

46.5. Δήμος Δαφνουσίων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αρκίτσας, 2. Γουλεμίου, 3. Λι- 
βανατών, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λιβανά- 
τες της τέως κοινότητας Λιβανατών.

46.6. Δήμος Δομοκού αποτελούμενος από το 
δήμο Δομοκού και τις κοινότητες: 1. Αχλαδέας,
2. Βουζίου, 3. Καρυών, 4. Λεύκας, 5. Μακρολί- 
βαδου, 6. Μαντασιάς, 8. Μελιταίας, 9. Νέας Μα
κρίσης, 10. Νεοχωρίου, 11. Παλαμά, 12. Πε
τρωτού, 13. Πολυδενδρίου, 14. Πουρναριού, 15. 
Φυλιαδώνος, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δομοκός 
της τέως κοινότητας Δομοκού.

46.7. Δήμος Ελάτειας αποτελούμενος από το 
δήμο Ελάτειας και τις κοινότητες: 1. Ζελίου, 2. 
Σφάκας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ελάτεια 
του τέως δήμου Ελάτειας.

46.8. Δήμος Εχιναίων αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αχινού, 2. Αχλαδιού, 3. Καραβο
μύλου, 4. Παλαιοκερασέας, 5. Ραχών, 6. Σπαρ- 
τιάς, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ράχες 
της τέως κοινότητας Ραχών.

46.9. Δήμος Θεσσαλιώτιδος αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αγραπιδιάς, 2. Βαρδαλής,
3. Βελεσιωτών, 4. Γαβρακίων, 5. Εκκάρας, 6. 
Θαυμακού, 7. Νέου Μοναστηριού, β. Σοφιάδας, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέο Μο
ναστήρι της τέως κοινότητας Νέου Μοναστηρι
ού.

46.10. Δήμος Κομμένων Βούρλων αποτελού
μενος από το δήμο Κομμένων Βούρλων και τις 
κοινότητες: 1. Κανουργίου, 2. Ρεγγινίου, οι ο
ποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καμμένα 
Βούρλα του τέως δήμου Κομμένων Βούρλων.

46.11. Δήμος Λαμιέων αποτελούμενος από το 
δήμο Λαμιέων και τις κοινότητες: 1. Αγίας Πα
ρασκευής (Λιμογαρδίου), 2. Ανθήλης, 3. Δίβρης,
4. Θερμοπυλών, 5. Καλαμακίου, 6. Κόμματος,
7. Κωσταλέξη, 8. Λυγαριάς, 9. Μεγάλης Βρύ
σης, 10. Ροδίτσης, 11. Σταυρού, 12. Φραντζή, 
οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λαμία 
του τέως δήμου Λαμιέων.

46.12. Δήμος Λειανοκλαδίου αποτελούμενος
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από τις κοινότητες: 1. Αμουρίου, 2. Ζηλευτού, 3. 
Λειανοκλαδίου, 4. Μοσχοκαρυάς, 5. Στίρφακας, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λειανο- 
κλάδι της τέως κοινότητας Λειανοκλαδίου.

46.13. Δήμος Μακρακώμης αποτελούμενος 
από το δήμο Μακρακώμης και τις κοινότητες: 1. 
Αρχανίου, 2. Ασβεστίου, 3. Γιαννιτσούς, 4. 
Γραμμένης, 5. Καστρίου, 6. Λιτοσέλου, 7. Μά- 
κρης, 8. Παλαιός Γιαννιτσούς, 9. Παππά, 10. 
Πλατύστομου, 11. Ροβολιαρίου, 12. Τριλόφου, 
13. Τσούκκας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μακρα- 
κώμη του τέως δήμου Μακρακώμης.

46.14. Δήμος Μαλεσίνης αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Μαλεσίνης, 2. Προσκυνά, οι 
οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαλεσίνα 
της τέως κοινότητας Μαλεσίνης.

46.15. Δήμος Οπουντίων αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Λαρύμνης, 2. Μαρτίνου, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαρτίνο 
της τέως κοινότητας Μαρτίνου.

46.16. Δήμος Μώλου αποτελούμενος από το 
δήμο Μώλου και τις κοινότητες: 1. Αγίας Τριά
δας, 2. Αγίου Σεραφείμ, 3. Ανάβρας, 4. Καλλι- 
δρόμου, 5. Κομνίνης, 6. Μενδενίτσης, 7. Σκάρ- 
φειας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μώλος 
του τέως δήμου Μώλου.

46.17. Δήμος Ξυνιάδος αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Γεωργίου, 2. Αγίου Στε
φάνου, 3. Κορομηλέας, 4. Μακρυρράχης, 5. Ξυ
νιάδος, 6. Ομβριακής, 7. Παναγίας, 8. Περιβολι
ού, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ομβρια- 
κή της τέως κοινότητας Ομβριακής.

46.18. Δήμος Πελασγίας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Βαθυκοίλου, 2. Γλύφας, 3. 
Μύλων, 4. Πελασγίας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πελασγία 
της τέως κοινότητας Πελασγίας.

46.19. Δήμος Σπερχειάδος αποτελούμενος 
από το δήμο Σπερχειάδος και τις κοινότητες: 1. 
Αγίου Σώστου (Διλόφου), 2. Ανατολής, 3. Αρ
γυρίων, 4. Γαρδικίου, 5. Καλλιθέας Σπερχειά
δος, 6. Καμπιών, 7. Καναλίων, 8. Κλωνιού, 9. 
Κολοκυθιάς, 10. Κυριακοχωρίου, 11. Λευκάδος,
12. Μαρμάρων, 13. Μεσοποταμιάς, 14. Νικολι- 
τσίου, 15. Παλαιοβράχας, 16. Παλαιοχωρίου 
Τυμφρηστού, 17. Περιβολιού, 18. Πιτσίου, 19. 
Πλατάνου, 20. Πουγκακίων, 21. Φτέρης, οι ο
ποίοι καταργούνται:

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σπερ- 
χειάδα του τέως δήμου Σπερχειάδος.

46.20. Δήμος Στυλίδος αποτελούμενος από 
το δήμο Στυλίδος και τις κοινότητες: 1 Αγίας 
Μαρίνας, 2. Ανύδρου, 3 Αυλακίου, 4. Λογγιτσί- 
ου, 5. Νεράιδας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Στυλίδα

του τέως δήμου Στυλίδος.
46.21. Δήμος Τιθορέας αποτελούμενος από 

το δήμο Κάτω Τιθορέας και τις κοινότητες: 1. Α
γίας Μαρίνης, 2. Μοδίου, 3. Τιθορέας, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κάτω Τι- 
θορέα του τέως δήμου Κάτω Τιθορέας.

46.22. Δήμος Υπάτης αποτελούμενος απο το 
δήμο Υπάτης και τις κοινότητες: 1. Αργυροχω
ρίου, 2 Βασιλικών, 3. Δάφνης, 4. Καστανέας, 5. 
Κομποτάδων 6. Λαδικούς, 7. Λουτρών Υπάτης,
8. Λύχνου, 9. Μεξιατών, 10. Μεσοχωριού Υπά
της, 11. Νεοχωρίου Υπάτης, 12. Περιστεριού,
13. Πύργου, 14. Ροδωνιάς, 15. Συκά Υπάτης, οι 
οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Υπάτη 
του τέως δήμου Υπάτης.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στον δήμο Αγίου Κωσταντίνου και στις κοι
νότητες: 1. Παύλιανης, 2. Τυμφρηστού δεν ε
πέρχεται μεταβολή.

47. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
47.1. Δήμος Αετού αποτελούμενος από τις 

κοινότητες: 1. Αγραπιδεών, 2. Αετού, 3. Αναρ
γύρων, 4. Ασπρογείων, 5. Βαλτονέρων, 6. Λι- 
μνοχωρίου, 7. Πεδινού, 8. Σκλήθρου, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αετός 
της τέως κοινότητας Αετού.

47.2. Δήμος Αμυνταίου αποτελούμενος από 
το δήμο Αμυνταίου και τις κοινότητες: 1. Αγίου 
Παντελεήμονος, 2. Κέλλης, 3. Κλειδιού, 4. Ξινού 
Νερού, 5. Πετρών, 6. Ροδώνος, 7. Φανού, οι ο
ποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αμύνταιο 
του τέως δήμου Αμυνταίου.

47.3. Δήμος Κάτω Κλεινών οποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αγίας Παρασκευής, 2. Α
κρίτα, 3. Ανω Καλλίνικης, 4. Ανω Κλεινών, 5. Ε
θνικού, 6. Κάτω Καλλίνικης, 7. Κάτω Κλεινών, 8. 
Κλαδορράχης, 9. Κρατερού, 10. Μαρίνης, 11. 
Μεσοκάμπου, 12. Μεσοχωριού, 13. Νέου Καυ- 
κάσου, 14. Νίκης, 15. Παρορείου, 16. Πολυπλα- 
τάνου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κάτω 
Κλείνες της τέως κοινότητας Κάτω Κλεινών.

47.4. Δήμος Μελίτης αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αχλάδας, 2. Βεύης, 3. Ιτέας, 4. 
Λόφων, 5. Μελίτης, 6. Νεοχωρακίου, 7. Παλαί- 
στρας, 8. Πατπταγιάννη, 9. Σιταριάς, 10. Σκο
πού, 11. Τριποτάμου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγιος Α
θανάσιος της τέως κοινότητας Νεοχωρακίου.

47.5. Δήμος Περάσματος αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Βαρθολομαίου, 2. Αμ
μοχωρίου, 3. Ανω Υδρούσσης, 4. Ατραπού, 5. 
Δροσοπηγής, 6. Κολχικής, 7. Λεπτοκαρυών, 8.
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Περάσματος, 9. Πολυποτάμου, 10. Τριανταφυλ- 
λέας, 11. Τροπαιούχου, 12. Υδρούσσης, 13. 
Φλαμττούρου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πέρασμα 
της τέως κοινότητας Περάσματος.

47.6. Δήμος Πρεσπών αποτελούμενος τις 
κοινότητες: 1. Αγίου Αχίλλειου, 2. Αγίου Γερμα
νού, 3. Αντάρτικού, 4. Βροντερού, 5. Καλλιθέας,
6. Καρυών, 7. Λαιμού, 8. Λευκώνος, 9. Μικρολί- 
μνης, 10. Πισοδερίου, 11. Πλατέος, 12. Πρασί
νου, 13. Ψαράδων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λαιμός 
της τέως κοινότητας Λαιμού.

47.7. Δήμος Φιλώτα αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αντιγονείας, 2. Βεγόρων, 3. Λαι- 
βέας (Λακκιάς), 4. Μανιακίου, 5. Πελαργού, 6. 
Φαραγγιού, 7. Φιλώτα, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φιλώτας 
της τέως κοινότητας Φιλώτα.

47.8. Δήμος Φλώρινας αποτελούμενος από 
το δήμο Φλωρίνης και τις κοινότητες: 1. Αλώ- 
νων, 2. Αρμενοχωρίου, 3. Κορυφής, 4. Μεσο- 
νησίου, 5. Πρώτης, 6. Σκοπιάς, 7. Τριβούνου, οι 
οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φλώρινα 
του τέως δήμου Φλωρίνης.

47.9. Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής αποτελού- 
μενη από τις κοινότητες: 1. Βατοχωρίου, 2. 
Κρυσταλλοπηγής, 3. Κώτα, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός 
Κρυσταλλοπηγή της τέως κοινότητας Κρυσταλ
λοπηγής.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στις κοινότητες: 1. Βαρικού, 2. Λεχόβου, 3. 
Νυμφαίου δεν επέρχεται μεταβολή.

48. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
8.1. Δήμος Αμφίσσης αποτελούμενος από το 

δήμο Αμφίσσης και τις κοινότητες: 1. Αγίας Ευ
θυμίας, 2. Αγίου Γεωργίου, 3. Αγίου Κωνσταντί
νου, 4. Δροσοχωρίου, 5. Ελαιώνος, 6. Προσή
λιου, 7. Σερνικακίου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αμφισσα 
του τέως δήμου Αμφίσσης.

48.2. Δήμος Βαρδουσιών αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αλεποχωρίου (Αλεπο-χωρίου),
2. Αρτοτίνας, 3. Διχωρίου, 4. Ζοριάνου, 5. Κε- 
ρασεών, 6. Κοκκίνου, 7. Κουπακίου, 8. Κριατσί- 
ου, 9. Κροκυλείου, 10. Πενταγιών, 11. Περιβολι
ού, 12. Τριστένου, 13. Υψηλού Χωρίου, οι οποί
ες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κροκύ- 
λειο της τέως κοινότητας Κροκυλείου.

48.3. Δήμος Γαλαξιδίου αποτελούμενος από 
το δήμο Γαλαξιδίου και τις κοινότητες: 1. Αγίων 
Πάντων, 2. Βουνιχώρας, 3. Πεντεορίων, οι ο
ποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαλαξίδι

του τέως δήμου Γαλαξιδίου.
48.4. Δήμος Γραβιάς αποτελούμενος από τις 

κοινότητες: 1. Αποστολιά, 2. Βαργιάνης, 3. Γρα- 
βιάς, 4. Καλοσκοπής, 5. Καστελλίων, 6. Μαριο- 
λάτας, 7. Οινοχωρίου, 8. Σκλήθρου, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γραβιά 
της τέως κοινότητας Γραβιάς.

48.5. Δήμος Δελφών αποτελούμενος από το 
δήμο Δελφών και την κοινότητα Χρισσού, οι ο
ποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δελφοί 
του τέως δήμου Δελφών.

48.6. Δήμος Ευπαλίου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Δροσάτου, 2. Ευπαλίου, 3. 
Κάμπου, 4. Καστρακίου, 5. Κλήματος Ευπαλίου,
6. Μαλαμάτων, 7. Μαναγούλης, 8. Μαραθιά, 9. 
Μοναστηρακίου, 10. Παλαιοξαρίου, 11. Ποτιδά- 
νειας, 12. Πύργου,13. Σεργούλας, 14. Τειχίου,
15. Τρίκορφου, 16. Φιλοθέης, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ευπάλιο 
της τέως κοινότητας Ευπαλίου.

48.7. Δήμος Ιτέας αποτελούμενος από το δή
μο Ιτέας και τις κοινότητες: 1. Κίρρας, 2. Τριταί- 
ας, οι οποίοι καταργούντοι.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ιτέα του 
τέως δήμου Ιτέας.

48.8. Δήμος Καλλιέων αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αθανασίου Διάκου, 2. Καστριω- 
τίσσης, 3. Μαυρολιθαρίου, 4. Μουσουνίτσης, 5. 
Πανουργιά, 6. Πυράς, 7. Στρόμης, οι οποίες κα- 
ταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαυρο- 
λιθάρι της τέως κοινότητας Μαυρολιθαρίου.

48.9. Δήμος Λιδορικίου αποτελούμενος από 
το δήμο Λιδορικίου και τις κοινότητες: 1. Αβό- 
ρου, 2. Αμυγδαλιάς, 3. Βραΐλας, 4. Δάφνου, 5. 
Διακοπίου, 6. Δωρικού, 7. Καλλίου, 8. Καρου- 
τών, 9. Κονιάκου, 10. Λευκαδιτίου, 11. Μαλαν- 
δρίνου, 12. Πενταπόλεως, 13. Περιθιωτίσσης,
14. Στίλιας, 15. Συκέας, 16. Σωταίνης, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λιδορίκι 
του τέως δήμου Λιδορικίου.

48.10. Δήμος Παρνασσού αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Επταλόφου, 2. Λιλαίας, 3. 
Πολύδροσου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πολύ
δροσο της τέως κοινότητας Πολύδροσου.

48.11. Δήμος Τολοφώνος αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Γλυφάδας, 2. Ελαίας, 3. Ε
ρατεινής, 4. Καλλιθέας, 5. Μακρινής, 6. Μηλέας,
7. Πανόρμου, 8. Τολοφώνος, 9. Τριζονίων, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ερατεινή 
της τέως κοινότητας Ερατεινής.

Γ. Η κοινότητα Δεσφίνας αναγνωρίζεται σε 
δήμο με όνομα, έδρα και εδαφική περιφέρεια 
αυτά της τέως κοινότητας.
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49. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
49.1. Δήμος Ανθεμούντα αποτελούμενος από 

τις κοινότητες: 1. Βάβδου, 2. Γαλαρινού, 3. Γα- 
λατίστης, 4. Δουμπιών, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαλάτι- 
στα της τέως κοινότητας Γαλατίστης.

49.2. Δήμος Αρναίας αποτελούμενος από το 
δήμο Αρναίας και τις κοινότητες: 1. Βαρβάρας,
2. Νεοχωρίου, 3. Παλαιοχωρίου, 4. Στανού, οι 
οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρναία 
του τέως δήμου Αρναίας.

49.3. Δήμος Ζερβοχωρ/ιων αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Γεροπλατάνου, 2. Κρή- 
μνης, 3. Μαραθούσσης, 4. Παλαιοχώρας, 5. Ρι
ζών, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παλαιο- 
χώρα της τέως κοινότητας Παλαιοχώρας.

49.4. Δήμος Καλλικράτειας αποτελούμενος 
από το δήμο Καλλικράτειας και τις κοινότητες: 1. 
Λακκώματος, 2. Νέας Γωνιάς, 3. Νέων Σιλάτων, 
οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα 
Καλλικράτεια του τέως δήμου Καλλικράτειας.

49.5. Δήμος Κασσάνδρας αποτελούμενος α
πό το δήμο Κασσανδρείας και τις κοινότητες: 1. 
Αφύτου, 2. Καλάνδρας, 3. Καλλιθέας, 4. Κασ- 
σανδρηνού, 5. Κρυοπηγής, 6. Νέας Φώκαιας, 7. 
Φούρκας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κασσάν- 
δρεια του τέως δήμου Κασσανδρείας.

49.6. Δήμος Μουδανιών αποτελούμενος από 
το δήμο Νέων Μουδανιών και τις κοινότητες: 1. 
Αγίου Μάμαντος, 2. Αγίου Παντελεήμονος, 3. 
Διονυσίου, 4. Ζωγράφου, 5. Νέας Ποτειδαίας, 6. 
Πορταριάς, 7. Σημάντρων, 8. Φλογητών, οι ο
ποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα 
Μουδανιά του τέως δήμου Νέων Μουδανιών.

49.7. Δήμος Ορμυλίας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Μεταμορφώσεως, 2. Ορμυλί
ας, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ορμύλια 
της τέως κοινότητας Ορμυλίας.

49.8. Δήμος Παλλήνης αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίας Παρασκευής, 2. Νέας 
Σκιώνης, 3. Παλιουριού, 4. Πευκοχωρίου, 5. 
Πολύχρονου, 6. Χανιώτη, οι οποίες καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χανιώτη 
της τέως κοινότητας Χανιώτη.

49.9. Δήμος Παναγίας αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Γοματίου, 2. Μεγάλης Παναγίας,
3. Πυργαδικίων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεγάλη
Παναγία της τέως κοινότητας Μεγάλης Παναγί
ας.

49.10. Δήμος Πολυγύρου αποτελούμενος από 
το δήμο Πολυγύρου και τις κοινότητες: 1. Αγίου 
Προδρόμου, 2. Βραστάμων, 3. Ολύνθου, 4. Πα

λαιοκάστρου, 5. Σανών, 6. Ταξιάρχου, οι οποίοι 
καταργούνται.

Έδρα του. δήμου ορίζεται ο οικισμός Πολύγυ
ρος του τέως δήμου Πολυγύρου.

49.11. Δήμος Σιθωνίας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίου Νικολάου, 2. Μεταγκι- 
τσίου, 3. Νέου Μαρμαρά, 4. Νικήτης, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγιος Α
θανάσιος της τέως κοινότητας Νικήτης.

49.12. Δήμος Σταγίρων - Ακάνθου αποτελού
μενος από το δήμο Ιερισσού και τις κοινότητες:
1. Αμμουλιανής, 2. Νέων Ρόδων, 3. Ολυμπιά- 
δος, 4. Ουρανοπόλεως, 5. Σταγίρων, 6. Στρατο
νίκης, 7. Στρατωνίου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ιερισσός 
του τέως δήμου Ιερισσού.

49.13. Δήμος Τορώνης αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Σάρτης, 2. Συκέας, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Συκέα 
της τέως κοινότητας Συκέας.

49.14. Δήμος Τρίγλιας αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Ελαιοχωρίων, 2. Κρήνης, 3. 
Νέας Τενέδου, 4. Νέας Τριγλίας, 5. Νέων Πλα
γίων, 6. Πετραλώνων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα Τρι
γλιά της τέως κοινότητας Νέας Τριγλίας.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

50. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινό

τητες:
50.1. Δήμος Ακρωτηρίου αποτελούμενος από 

τις κοινότητες: 1. Αρωνίου, 2. Κουνουπιδιανών,
3. Μουζουρά, 4. Στερνών, 5. Χωρδακίου, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πυθάρι 
της τέως κοινότητας Αρωνίου.

50.2. Δήμος Γεωργιουπόλεως αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Γεωργιουπόλεως, 2. Κα- 
λαμιτσίου Αμυγδαλίου, 3. Καστέλλου, 4. Κουρ- 
νά, 5. Φυλακής, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καβρός 
της τέως κοινότητας Κουρνά.

50.3. Δήμος Ανατολικού Σέλινου αποτελούμε
νος από τις κοινότητες: 1. Επανωχωρίου, 2. 
Καμπανού, 3. Ροδοβανίου, 4. Σκάφης, 5. Σού- 
γιας, 6. Τεμενίων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καμπα- 
νός της τέως κοινότητας Καμπανού.

50.4. Δήμος Αρμένων αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Αρμένων, 2. Καλυβών, 3. Καρών,
4. Μαχαιρών, 5. Νέου Χωρίου, 6. Ραμνής, 7. 
Στύλου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλύβαι 
της τέως κοινότητας Καλυβών.

50.5. Δήμος Βάμου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Βάμου, 2. Γαβαλοχωρίου, 3. Κάϊ- 
νας, 4. Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου, 5. Κεφαλά, 6.
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Κόκκινου Χωρίου, 7. Ξηροστερνίου, 8. Πλάκας,
9. Σελλίων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Βά- 
μος της τέως κοινότητας Βάμου.

50.6. Δήμος Βουκολιών αποτελούμενος από 
τις κοινότητες, 1. Ανώσκελης, 2. Βουκολιών, 3. 
Κακοπέτρου, 4. Νέου Χωρίου, 5. Νεριανών, 6. 
Παλαιών Ρουμάτων, 7. Πολεμαρχίου, 8. Ταυ- 
ρωνίτου, 9. Χρυσαυγής, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βουκο- 
λιαί της τέως κοινότητας Βουκολιών.

50.7. Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου αποτελού
μενος από το δήμο Μουρνιών και την κοινότητα 
Νεροκούρου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μουρνιές 
του τέως δήμου Μουρνιών.

50.8. Δήμος Θερίσου αποτελούμενος από τις 
κοινότητες; 1. Αγιας, 2. Βαμβακοπούλου, 3. Βα- 
ρύπετρου, 4. Θερίσου, 5. Περιβολίων, οι οποίες 
καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βαμβα- 
κόπουλο της τέως κοινότητας Βαμβακοπούλου.

50.9. Δήμος Ινναχωρίου αποτελούμενος από 
τις κοινότητες 1. Αμυγδαλοκεφαλίου, 2. Βάθης,
3. Βλάτους, 4. Ελους, 5. Κάμπου, 6. Κεφαλιού,
7. Περιβολίων, 8. Στροβλών, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ελος της 
τέως κοινότητας Ελους.

50.10. Δήμος Καντάνου αποτελούμενος από 
το δήμο Κανδάνου και τις κοινότητες: 1. Κακοδι- 
κίου 2. Πλεμενιανών, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κάντανος 
του τέως δήμου Κανδάνου.

50.11. Δήμος Κισσάμου αποτελούμενος από 
το δήμο Κισσάμου και τις κοινότητες: 1. Γραμ- 
βούσης, 2. Καλαθενών, 3. Καλλεργιανών, 4. 
Κουκουνάράς, 5. Λουσακίων, 6. Πλατάνου, 7. 
Πολυρρηνίας, 8. Σηρικαρίου, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κίσσα- 
μος του τέως δήμου Κισσάμου.

50.12. Δήμος Κολυμβαρίου αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αφράτων, 2. Βασιλοπού
λου, 3. Βουβών, 4. Γλώσσης, 5. Δελιανών, 6. 
Δρακόνας, 7. Επισκοπής, 8. Ζυμπραγού, 9. Κα- 
λυδονίας, 10. Καμισιανών, 11. Καρών, 12. Κο
λυμβαρίου, 13. Νοχιών, 14. Πανεθήμου, 15. 
Ραβδούχας, 16. Ροδωπού, 17. Σπηλιάς, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κολυμ- 
βάρι της τέως κοινότητας Κολυμβαρίου.

50.13. Δήμος Κρυονερίδας αποτελούμενος 
από τις κοινότητες: 1. Αλικάμπου, 2. Βαφέ, 3. 
Βρυσών, 4. Εμπροσνέρου, 5. Μάζης, 6. Νίπους, 
οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βρύσες 
της τέως κοινότητας Βρυσών.

50.14. Δήμος Μουσούρων αποτελούμενος α
πό τις κοινότητες: 1. Αλικιανού, 2. Βατολάκκου, 
3. Καράνου, 4. Κουφού, 5. Λάκκων, 6. Με-

σκλών, 7. Ορθουνίου, 8. Πρασέ, 9. Σέμπρωνα,
10. Σκινέ, 11. Φουρνέ, 12. Ψαθογιάννου, οι ο
ποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αλικιανός 
της τέως κοινότητας Αλικιανού.

50.15. Δήμος Μυθήμνης αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Βουλγάρω, 2. Δραπανιά, 3. 
Καλουδιανών, 4. Μαλαθύρου, 5. Περβολακίων, 
6. Ποταμίδας, 7. Ρόκκας, 8. Σασάλου, 9. Σφα- 
κοπηγαδίου, 10. Τοπολίων, 11. Φαλελιανών, 
12. Χαιρεθιανών, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δραπα- 
νιάς της τέως κοινότητας Δραπανιά.

50.16. Δήμος Νέας Κυδωνιάς αποτελούμενος 
από το δήμο Νέας Κυδωνιάς και την κοινότητα 
Αγίας Μαρίνης, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα Κυ
δωνιά του τέως δήμου Νέας Κυδωνιάς.

50.17. Δήμος Πελεκάνου αποτελούμενος από 
το δήμο Πελεκάνου και τις κοινότητες: 1. Παλαι- 
οχώρρας 2. Σαρακήνας, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παλαιο- 
χώρα της τέως κοινότητας Παλαιοχώρας.

50.18. Δήμος Πλατανιά αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Βλαχερωνιτίσσης, 2. Βρυσών, 
3. Γερανιού, 4. Ζουνακίου, 5. Κοντομαρίου, 6. 
Κυπαρίσσου, 7. Μάλεμε, 8. Μανολιοπούλου, 9. 
Μοδιού, 10. Ντερέ, 11. Ξαμουδοχωρίου, 12. 
Πλατανιά, 13. Σιριλιου, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γεράνι 
της τέως κοινότητας Γερανιού.

50.19. Δήμος Σούδας αποτελούμενος από το 
δήμο Σούδας και τις κοινότητες: 1. Καλαμιού, 2. 
Τσικαλαριών, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σούδα 
του τέως δήμου Σούδας.

50.20. Δήμος Σφακιών αποτελούμενος από 
τις κοινότητες: 1. Αγίας Ρούμελης, 2. Αγίου Ιω- 
άννου, 3. Ανωπόλεως, 4. Ασκύφου, 5. Ασφέν- 
δου, 6. Ιμπρου, 7. Πατσιανού, 8. Σκαλωτής, 9. 
Χώρας Σφακιών, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χώρα 
Σφακιών της τέως κοινότητας Χώρας Σφακιών.

58.21. Δήμος Φρε αποτελούμενος από τις 
κοινότητες: 1. Μελιδονίου 2. Παϊδοχωρίου 3. 
Πεμονίων, 4. Τζιτζιφέ, 5. Φρε, οι οποίες καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φρε της 
τέως κοινότητας Φρε.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στους δήμους: 1. Κεραμιών, 2. Χανίων και 
τις κοινότητες: 1. Γαύδου 2. Ασή Γωνιάς δεν ε
πέρχεται μεταβολή.

51. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
51.1. Δήμος Αγίου Μηνά αποτελούμενος από 

τις κοινότητες: 1. Θυμιανών, 2. Νεοχωρίου, οι 
οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Θυμιανά
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της τέως κοινότητας Θυμιανών.
51.2. Δήμος Αμανής αττοτελούμενος από τις 

κοινότητες: 1. Αγίου Γάλακτος, 2. Βολισσού, 3. 
Διευχών, 4. Κεράμου, 5. Κουρουνίων, 6. Λε- 
πτοπόδων, 7. Μελανιού, 8. Νέας Ποταμιάς, 9. 
Νενητουρίων, 10. Παρπαριάς, 11. Πιραμάς, 12. 
Πισπιλούντος, 13. Τρυπών, 14. Φυτών, 15. Χα- 
λάνδρων, οι οποίες καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βολισσός 
της τέως κοινότητας Βολισσού.

51.3. Δήμος Ιωνίας αποτελούμενος από τους 
δήμους: 1. Ανεμώνα, 2. Ιωνίας, οι οποίοι καταρ- 
γούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ανεμώνα 
του τέως δήμου Ανεμώνα.

51.4. Δήμος Καμποχώρων αποτελούμενος 
από το δήμο Καμποχώρων και την κοινότητα 
Αγίου Γεωργίου Συκούση, οι οποίοι καταργού- 
νται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καμπο
χώρα του τέως δήμου Καμποχώρων.

51.5. Δήμος Καρδαμύλων αποτελούμενος α
πό το δήμο Καρδαμύλων και τις κοινότητες: 1. 
Αμάδων, 2. Βικίου, 3. Καμπιών, 4. Πιτυούντος,
5. Σπαρτούντος, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καρδά- 
μυλα του τέως δήμου Καρδαμύλων.

51.6. Δήμος Μαστιχοχωρίων αποτελούμενος 
από το δήμο Μαστιχοχωρίων και τις κοινότητες:
1. Βέσσης, 2. Ελάτας, 3. Λιθίου, 4. Μεστών, 5. 
Ολύμπων, 6. Πυργίου, οι οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πυργί 
της τέως κοινότητας Πυργίου.

51.7. Δήμος Ομηρούπολης αποτελούμενος 
από το δήμο Ομηρούπολης και τις κοινότητες:
1. Λαγκάδας, 2. Σιδηρούντος, 3. Συκιάδας, οι 
οποίοι καταργούνται.

Έδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βροντά- 
δος του τέως δήμου Ομηρούπολης.

Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περί
πτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο.

Γ. Στους δήμους: 1. Οινουσσών, 2. Χίου, 3. 
Ψαρών δεν επέρχεται μεταβολή.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A  

Άρθρο 2
Εκλογές αρχών και λειτουργία Ο.Τ.Α.

Διοικητική Περιφέρεια
1. Η πρώτη εκλογή των αρχών των νέων δή

μων και κοινοτήτων που συνιστώνται κατά το 
άρθρο 1 θα γίνει την πρώτη Κυριακή μετά τις 
δέκα (10) Οκτωβρίου 1998, ημέρα διενέργειας 
των γενικών δημοτικών και κοινοτικών εκλογών.

2. Όλοι οι δημότες εκλογείς, που είναι γραμ
μένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων 
και των κοινοτήτων που καταργούνται και συνε
νώνονται σε νέο δήμο ή κοινότητα, έχουν δικαί
ωμα να εκλέγουν τις αρχές του νέου δήμου ή

κοινότητας που προκύπτει από τη συνένωση. 
Οι δημότες των καταργούμενων δήμων και κοι
νοτήτων γίνονται δημότες του νέου Ο.Τ.Α..

3. Οι δήμοι και οι κοινότητες που καταργού- 
νται κατά το άρθρο 1 λειτουργούν μέχρι τη λήξη 
της διανυόμενης δημοτικής και κοινοτικής πε
ριόδου 1995 - 1998 και πάντως μέχρι την εγκα
τάσταση των νέων δημοτικών και κοινοτικών 
αρχών.

4. Οι νέοι δήμοι και οι κοινότητες, που συνι- 
στώνται με το άρθρο 1, αρχίζουν να λειτουρ
γούν από την εγκατάσταση των αρχών τους, 
που θα προκόψουν από τις γενικές δημοτικές 
και κοινοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 1998. Η 
εγκατάσταση γίνεται την 1.1.1999. Κατά τα λοι
πά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 
παρ. 5 και 6 του π.δ/τος 410/1995 ( ΦΕΚ 231 
Α').

5. Η ορκωμοσία των αρχών των νέων Ο.Τ.Α., 
που συνιστώνται με το άρθρο 1 γίνεται στο κα
τάστημα του δήμου ή κοινότητας που ορίζεται 
ως έδρα του νέου Ο.Τ.Α., σε δημόσια συνεδρί
αση της οποίας ο ακριβής χρόνος (ημερομηνία 
και ώρα) ορίζεται από τον εκλεγέντα δήμαρχο ή 
πρόεδρο κοινότητας.

6. Προκειμένου να γίνει μεταδημότευση σύμ
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
π.δ/τος 410/1995, για την υποβολή υποψηφιό
τητας στους νέους δήμους και κοινότητες που 
προκύπτουν από συνένωση καταργούμενων 
δήμων και κοινοτήτων, για τις γενικές δημοτικές 
και κοινοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 1998, η 
εγγραφή γίνεται στα δημοτολόγια του δήμου ή 
της κοινότητας που ορίζεται ως έδρα του νέου 
δήμου ή κοινότητας.

Αν η μεταδημότευση γίνεται για την υποβολή 
υποψηφιότητας στο αξίωμα του προέδρου ή 
μέλους τοπικού συμβουλίου ή του παρέδρου, η 
αίτηση για τη μεταδημότευση περιλαμβάνει σχε
τική δήλωση του αιτούντος με την οποία ταυτό
χρονα γνωστοποιείται και ο Ο.Τ.Α. στα δημοτο
λόγια ή μητρώα αρρένων του οποίου ήταν πριν 
γραμμένος.

7. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ/τος 
92/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι εκλογικοί κατάλογοι των δήμων και 
κοινοτήτων που προέρχονται από συνένωση ε
ξακολουθούν να καταρτίζονται ανά πρώην δήμο 
και κοινότητα.»

8. Το σύνολο των εδαφικών περιφερειών των 
Ο.Τ.Α. που συνενώνονται σε νέο δήμο ή κοινό
τητα, καθώς και των συνοικισμών που προσαρ- 
τώνται, αποτελεί την ενιαία εδαφική περιφέρεια 
του νέου αυτού Ο.Τ.Α..

9. Στις περιπτώσεις προσάρτησης συνοικι
σμού στο νέο δήμο κατά το άρθρο 1, τα όρια 
του συνοικισμού αυτού καθορίζονται με απόφα
ση επιτροπής αποτελούμενης από: α) τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και 
Αποκέντρωσης ή της Διεύθυνσης Τοπικής Αυ
τοδιοίκησης και Διοίκησης του νομού, ανάλογα,
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β) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής Υ
πηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων των ανωτέρω 
διευθύνσεων του νομού, γ) έναν τεχνικό υπάλ
ληλο αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Οικονομικών που εδρεύει στην 
Περιφέρεια, δ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Δασών του νομού και ε) έναν εκπρόσωπο της 
Τ.Ε.Δ.Κ. του νομού.

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γε
νικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Για τον καθορισμό των ορίων συντάσσεται, 
μετά από επιτόπια έρευνα, πρακτικό το οποίο 
αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του κατα
στήματος του δήμου που ορίζεται ως έδρα του 
νέου Ο.ΤΑ. και του δήμου ή κοινότητας από τον 
οποίο αποσπάται ο συνοικισμός.

Η περί καθορισμού των ορίων του συνοικι
σμού απόφαση της ανωτέρω επιτροπής εκδίδε- 
ται μέχρι 31 Ιουλίου 1998.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμό
ζονται και στις περιπτώσεις του επόμενου εδα
φίου.

Με αίτηση του Γενικού Γραμματέα της οικείας 
Περιφέρειας που κατατίθεται στην ανωτέρω Ε
πιτροπή μέχρι 28 Φεβρουάριου 1998 μπορεί με 
απόφαση αυτής να ανακαθοριστούν τα όρια ό
μορων Ο.Τ.Α. για την εξασφάλιση πλήρους λει
τουργικότητας εντός της εδαφικής περιφέρειας 
νέου Ο.Τ.Α..

10. Στους δήμους και τις κοινότητες, που συ- 
νιστώνται με τον παρόντα νόμο η εδαφική περι
φέρεια κάθε καταργούμενου Ο.Τ.Α. και κάθε 
προσαρτώμενου συντονισμού αποτελεί υπο
διαίρεση της ενιαίας εδαφικής περιφέρειας του 
νέου δήμου ή κοινότητας και προσδιορίζεται με 
τον όρο «δημοτικό ή κοινοτικό Διαμέρισμα», το 
οποίο περιλαμβάνει και τον πληθυσμό του κα- 
ταργηθέντος Ο.Τ.Α. ή προσαρτηθέντος συνοικι
σμού. Τα ανωτέρω «Δημοτικά Διαμερίσματα» 
είναι διάφορα εκείνων των άρθρων 120 και 135 
έως 156 του π.δ/τος 410/1995.

11. Οι δήμοι και οι κοινότητες που προκύ
πτουν από συνένωση άλλων δήμων και κοινο
τήτων καθίστανται από την έναρξη της λειτουρ
γίας τους καθολικοί διάδοχοι των καταργούμε- 
νων δήμων και κοινοτήτων και υπεισέρχονται 
αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση 
σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συνενωθέντων δήμων και κοινοτήτων. Οι εκ
κρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι 
συνενωθείς δήμος ή κοινότητα, συνεχίζονται επ' 
ονόματι του νέου δήμου, χωρίς άλλη διατύπωση 
μη επερχομένης βιαίας διακοπής τούτων εκ της 
ως άνω διαδοχής.

12. Έδρα κατά το άρθρο 1 του παρόντος είναι 
ο συνοικισμός στον οποίο εγκαθίστανται οι κε
ντρικές υπηρεσίες του Δήμου. Με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα 
από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τοπωνυ
μιών του άρθρου 11 του π.δ/τος 410/1995 μετά

από αίτημα του δημοτικού συμβουλίου, μπορεί 
να ορίζεται συνοικισμός ως ιστορική έδρα δή
μου, εφόσον συντρέχουν ιστορικοί λόγοι. Στην 
ιστορική έδρα μπορούν μετά από απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου να πραγματοποιούνται 
συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, καθώς 
και επίσημες εορτές και τελετές.

13. Η σφραγίδα των Ο.Τ.Α. αποτελείται από
τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, α
πό τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάμετρο 
0,04μ.. Στον εσωτερικό κύκλο τίθεται το έμβλη
μα της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 2 του ν. 48/1975 (ΦΕΚ 108 Α'). Στο δεύ
τερο κύκλο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα 
το όνομα του δήμου ή κοινότητας και στον εξω
τερικό οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 
και «ΝΟΜΟΣ.....» την οποία ακολουθεί το όνο
μα του νομού στον οποίο ανήκει ο δήμος ή η 
κοινότητα.

Η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 4 του π.δ/τος 
410/1995 καταργείται από 1.1.1999.

14. Στο επάνω αριστερό μέρος των εγγράφων 
και φακέλων αλληλογραφίας οι Ο.Τ.Α. μπορούν 
να έχουν προτυπωμένο σήμα, από την ιστορία, 
τη μυθολογία ή τα τοπικά χαρακτηριστικά, δη
λωτικό της ιδιαιτερότητας του χώρου που απο
τελεί τη διοικήτική περιφέρεια του δήμου ή της 
κοινότητας.

Το σήμα σποφασίζεται από το δημοτικό ή 
κοινοτικό συμβούλιο ύστερα από σύμφωνη 
γνώμη του συμβουλίου τοπωνυμιών.

Άρθρο 3
Δημοτικές αρχές - Υποψηφιότητες - Κατανομή 

εδρών
1. Ο αριθμός των μελών κάθε δημοτικού συμ

βουλίου όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 
2 του άρθρου 40 του π.δ/τος 410/1995, προ
σαυξάνεται κατά μία μονάδα για καθένα δημοτι
κό διαμέρισμα με πληθυσμό τριακόσιους (300) 
κατοίκους και άνω, πλην του δημοτικού διαμε
ρίσματος, του οποίου οικισμός ορίζεται έδρα 
του δήμου, εφόσον αυτό έχει πληθυσμό άνω 
των χιλίων (1.000) κατοίκων. Αν το άθροισμα 
των μελών δημοτικού συμβουλίου, είναι άρτιος 
αριθμός, τότε στον αριθμό των μελών του δημο
τικού συμβουλίου προστίθεται μία μονάδα και το 
τελικό αυτό άθροισμα (περιττός αριθμός) απο
τελεί το συνολικό αριθμό των μελών του δημοτι
κού συμβουλίου.

Οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων, που 
συνιστώνται στα δημοτικά διαμερίσματα τριακο- 
σίων κατοίκων και άνω, είναι και μέλη των δη
μοτικών συμβουλίων και καταλαμβάνουν τις α
νωτέρω επιπλέον έδρες.

Αυτοί εκλέγονται από τους εκλογείς που είναι 
γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 
δημοτικού διαμερίσματος μαζί με τα λοιπά μέλη 
του τοπικού συμβουλίου.

Αν ο συνολικός αριθμός των μελών του δημο
τικού συμβουλίου, όπως αυτός προκύπτει από
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τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, είναι 
κατώτερος του αριθμού 19 στους δήμους που 
είναι πρωτεύουσες νομών, τότε αυτός προσαυ
ξάνεται κατά τόσες μονάδες, όσες υπολείπονται, 
ώστε ο συνολικός αριθμός των μελών του δη
μοτικού συμβουλίου να γίνει 19.

Οι έδρες αυτές προστίθενται στον αριθμό των 
μελών του δημοτικού συμβουλίου, όπως αυτός 
προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 
40 του π. δ/τος 410/1995.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του 
π.δ/τος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν υ
ποψήφιο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και υ
ποψήφιους συμβούλους. Ο αριθμός των υπο
ψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχι
στον ίσος με τον αριθμό των μελών που προ- 
βλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 για 
τους δήμους και του άρθρου 39 για τις κοινότη
τες, μπορεί δε να αυξηθεί έως 50% του αριθμού 
αυτού. Η ίδια αύξηση μπορεί να γίνει και στον 
αριθμό των υποψήφιων συμβούλων των δημο
τικών διαμερισμάτων των άρθρων 120 και 135 
έως 156. Το κλάσμα που προκύπτει δεν λαμβά- 
νεται υπόψη.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του 
άρθρου 72 του π.δ/τος 410/1995 αντικαθίσταται
ως εξής:

«Με βάση αυτά, οι έδρες που αναλογούν στα 
3/5 και στα 2/5 έχουν αντίστοιχα ως εξής: 

στα 7μελή συμβούλια 5 και 2 
στα 9μελή συμβούλια 6 και 3 
στα 11 μελή συμβούλια 7 και 4 
στα 13μελή συμβούλια 8 και 5 
στα 15μελή συμβούλια 9 και 6 
στα 17μελή συμβούλια 11 και 6 
στα 19μελή συμβούλια 12 και 7 
στα 21 μελή συμβούλια 13 και 8 
στα 23μελή συμβούλια 14 και 9 
στα 25μελή συμβούλια 15 και 10 
στα 27μελή συμβούλια 17 και 10 
στα 29μελή συμβούλια 18 και 11 
στα 31 μελή συμβούλια 19 και 12 
στα 33μελή συμβούλια 20 και 13 
στα 35μελή συμβούλια 21 και 14 
στα 37μελή συμβούλια 23 και 14 
στα 39μελή συμβούλια 24 και 15 
στα 41 μελή συμβούλια 25 και 16 
στα 43μελή συμβούλια 26 και 17 
στα 45μελή συμβούλια 27 και 18.»
4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρα

γράφου 1 του άρθρου 73 του π.δ/τος 410/1995 
προστίθενται τα εξής:

«....με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ
θρου 76 Α».

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 76 του π.δ/τος 410/1995 αντικαθίσταται
ως εξής:

«Με βάση τον αριθμό των εδρών των δημοτι
κών συμβουλίων οι έδρες που αναλογούν σε 
καθένα από τις δύο αυτές κατανομές έχουν ως

εξής:
- για τα 11 μελή συμβούλια οι έδρες της Α' κα

τανομής είναι 6 και της Β' κατανομής 5.
- για τα 13μελή συμβούλια 7 και 6 αντίστοιχα
- για τα 15μελή συμβούλια 8 και 7 αντίστοιχα
- για τα 17μελή συμβούλια 9 και 8 αντίστοιχα
- για τα 19μελή συμβούλια 10 και 9 αντίστοιχα
- για τα 21 μελή συμβούλια 11 και 10 αντίστοι

χα
- για τα 23μελή συμβούλια 12 και 11 αντίστοι

χα
- για τα 25μελή συμβούλια 13 και 12 αντίστοι

χα
- για τα 27μελή συμβούλια 14 και 13 αντίστοι

χα
- για τα 29μελή συμβούλια 15 και 14 αντίστοι

χα
- για τα 31 μελή συμβούλια 16 και 15 αντίστοι

χα
- για τα 33μελή συμβούλια 17 και 16 αντίστοι

χα
- για τα 35μελή συμβούλια 18 και 17 αντίστοι

χα
- για τα 37μελή συμβούλια 19 και 18 αντίστοι

χα
- για τα 39μελή συμβούλια 20 και 19 αντίστοι

χα
- για τα 41 μελή συμβούλια 21 και 20 αντίστοι

χα
- για τα 43μελή συμβούλια 22 και 21 αντίστοι

χα
- για τα 45μελή συμβούλια 23 και 22 αντίστοι

χα.
6. Στο π.δ. 41011995 προστίθεται άρθρο 76 

Α', το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 76 Α'
Κατανομή των εδρών των δημοτικών 

συμβουλίων στους νέους δήμους
Στους δήμους που προέρχονται από συνέ

νωση άλλων Ο.Τ.Α., στους οποίους λειτουρ
γούν τοπικά συμβούλια, μετά την κατανομή του 
συνολικού αριθμού των εδρών σε καθένα συν
δυασμό, επιτυχόντα και επιλαχόντες, η περαιτέ
ρω προσκύρωση των εδρών, γίνεται ως εξής:

Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει πρώτα τόσες 
έδρες όσοι είναι οι πρόεδροι των τοπικών συμ
βουλίων τους οποίους εκλέγει και οι εναπομέ- 
νουσες έδρες καταλαμβάνονται από τους υπο
ψήφιους δημοτικούς συμβούλους κατά τη σειρά 
της επιτυχίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 73.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β*
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΠΑΡΕΔΡΟΙ 
Άρθρο 4

Σύσταση, συγκρότηση τοπικών συμβουλίων
1. Σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα συνιστάται 

Τοπικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει την ονομασία 
«τοπικό συμβούλιο.......... » και στη συνέχεια το
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όνομα του δήμου ή της κοινότητας που καταρ- 
γήθηκε με τη συνένωση. Τοπικό συμβούλιο συ- 
νίσταται και στον αυτοτελή συνοικισμό που α
ποσπάστηκε από δήμο ή κοινότητα και προ- 
σαρτήθηκε σε νέο δήμο του άρθρου 1.

Στα δημοτικά διαμερίσματα που είναι έδρες 
των νέων δήμων και έχουν πληθυσμό άνω των 
χιλίων (1.000) κατοίκων δεν συνιστώνται τοπικά 
συμβούλια.

2. Το τοπικό συμβούλιο λειτουργεί στα πλαί
σια του νέου δήμου ως όργανο δημοτικής απο
κέντρωσης, μέσα στα όρια του αντίστοιχου δη
μοτικού διαμερίσματος.

3. Σε δημοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό χι
λίων πεντακοσίων (1.500) κατοίκων και άνω το 
τοπικό συμβούλιο είναι επταμελές, τριακοσίων 
(300) έως χιλίων πεντακοσίων (1.500) κατοίκων 
πενταμελές και μέχρι τριακοσίων (300) κατοί
κων τριμελές.

4. Οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων, 
πλην των τριμελών, είναι και μέλη του δημοτι
κού συμβουλίου. Οι Πρόεδροι των τριμελών το
πικών συμβουλίων είναι και δημαρχιακοί πάρε- 
δροι.

5. Ο πρόεδρος και τα μέλη του τοπικού συμ
βουλίου εκλέγονται για τέσσερα (4) χρόνια από 
το σύνολο των εκλογέων του δημοτικού διαμε
ρίσματος.

Η εκλογή γίνεται την ίδια μέρα που εκλέγονται 
τα δημοτικά συμβούλια, στα ίδια εκλογικά τμή
ματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και ε
φόρους δικαστικών αντιπροσώπων.

Η εγκατάσταση του τοπικού συμβουλίου γίνε
ται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η εγκατάσταση 
των δημοτικών αρχών.

Σε κάθε περίπτωση η θητεία τους αρχίζει και 
λήγει μαζί με τη θητεία του δημοτικού συμβου
λίου.

6. Τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου α
ναπληρώνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμη
σης υποψήφιος του ίδιου συνδυασμού στο δη
μοτικό διαμέρισμα.

7. Το αξίωμα του προέδρου και του μέλους 
του τοπικού συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισ
θο.

8. Στους προέδρους των τοπικών συμβουλί
ων καταβάλλονται από το δήμο έξοδα κίνησης, 
τα οποία καθορίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

9. Αν ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου α
πουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο ανα
πληρωτής αυτού σε όλα τα καθήκοντά του.

Άρθρο 5
Εκλογή μελών τοπικών συμβουλίων

1. Η εκλογή του προέδρου και των μελών του 
τοπικού συμβουλίου γίνεται κατά συνδυασμούς. 
Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείο
νται.

2. Σε κάθε συνδυασμό υποψήφιου δημάρχου

και δημοτικών συμβούλων περιλαμβάνονται και 
οι υποψήφιοι σύμβουλοι του τοπικού συμβουλί
ου. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων σε 
κάθε συνδυασμό, για κάθε τοπικό συμβούλιο, 
είναι τουλάχιστον επτά για τα επταμελή, πέντε 
για τα πενταμελή και τρεις για τα τριμελή και 
μπορεί να αυξηθεί έως εννέα, επτά και τέσσερα 
αντίστοιχα. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσω
πο και για την εκλογή του ως δημάρχου ή ως 
μέλους δημοτικού συμβουλίου ή ως παρέδρου 
ή ως μέλους άλλου τοπικού συμβουλίου δεν ε
πιτρέπεται.

Κανένας δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότε
ρους από ένα συνδυασμούς.

Μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος ή μέλος του το
πικού συμβουλίου ο δημότης του δήμου ή της 
κοινότητας που καταργήθηκε με τη συνένωση ή 
του συνοικισμού που προσαρτήθηκε, εφόσον έ
χει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώ
σει την ηλικία που απαιτείται κάθε φορά για να 
εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία για 
την εκλογή των μελών του τοπικού συμβουλίου 
έχουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι 
στους εκλογικούς καταλόγους του δημοτικού 
διαμερίσμαρς.

4. Στη δήλωση του συνδυασμού, μετά τα ε
πώνυμα και τα ονόματα του υποψήφιου δημάρ
χου και δημοτικών συμβούλων και κάτω από 
την ονομασία του τοπικού συμβουλίου, ανα
γράφεται με αλφαβητική σειρά το επώνυμο και 
το όνομα των υποψήφιων μελών του κάθε τοπι
κού συμβουλίου. Τα τοπικά συμβούλια αναγρά
φονται επίσης με την αλφαβητική σειρά της ο
νομασίας τους.

Για την υποψηφιότητα για το αξίωμα του μέ
λους των τοπικών συμβουλίων δεν γίνεται χρη
ματική κατάθεση στο δημόσιο ταμείο.

5. Η δήλωση του συνδυασμού δεν είναι απα
ράδεκτη:

α) αν περιλαμβάνονται σ' αυτήν υποψήφιοι 
τουλάχιστον για το 30% των επταμελών και πε
νταμελών τοπικών συμβουλίων του δήμου και 
το 30% των τριμελών. Το τυχόν προκύπτον 
κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη

β) αν οι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι δεν εί
ναι λιγότεροι από τέσσερις για τα επταμελή και 
τρεις για τα πενταμελή και τριμελή τοπικά συμ
βούλια.

6. Το ψηφοδέλτιο για την εκλογή των μελών 
των τοπικών συμβουλίων είναι κοινό με το ψη
φοδέλτιο του συνδυασμού του υποψήφιου δη
μάρχου και των δημοτικών συμβούλων, που 
καταρτίζεται για τις εκλογές των δημοτικών αρ
χών.

7. Κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψη
φοδέλτιο για κάθε δημοτικό διαμέρισμα, που 
περιλαμβάνει το έμβλημα και το όνομα του συν
δυασμού, τον υποψήφιο δήμαρχο και τους υ
ποψήφιους δημοτικούς συμβούλους για τις έ
δρες της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του
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π.δ/τος 410/1995 και τους υποψήφιους συμ
βούλους για κάθε τοπικό συμβούλιο, σύμφωνα 
με τα παραπάνω.

8. Σε κάθε ψηφοδέλτιο, μετά την εγγραφή του 
εμβλήματος και του ονόματος του συνδυασμού, 
που τυχόν έχουν δηλωθεί καθώς και των επω
νύμων και ονομάτων του υποψήφιου δημάρχου 
και των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, α
ναγράφονται κατά σειρά:

α. η ονομασία του τοπικού συμβουλίου
β. τα επώνυμα και τα ονόματα των υποψηφί

ων μελών του τοπικού συμβουλίου με τη σειρά 
που είναι γραμμένα στην απόφαση με την οποία 
έχει ανακηρυχθεί ο συνδυασμός ή με αλφαβητι
κή σειρά.

9. Με την επιφύλαξη των ακυροτήτων που 
προβλέπονται στα άρθρα 64 και 65 του π.δ/τος 
410/1995, αν εκλογέας χρησιμοποιήσει ψηφο
δέλτιο άλλου δημοτικού διαμερίσματος, το ψη
φοδέλτιο αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη για την ε
κλογή των μελών του τοπικού συμβουλίου, είναι 
όμως έγκυρο για το συνδυασμό του υποψήφιου 
δημάρχου.

10. Στις εκλογές των τοπικών συμβουλίων, σε 
κάθε δημοτικό διαμέρισμα η κατανομή των ε
δρών γίνεται αναλογικά, μεταξύ όλων των συν
δυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές και έ
χουν υποψήφιους για το τοπικό συμβούλιό του 
δημοτικού διαμερίσματος, με τον ακόλουθο 
τρόπο:

Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έ
λαβαν σε όλο το δημοτικό διαμέρισμα όλοι μαζί 
οι συνδυασμοί - που συμμετείχαν στις εκλογές 
και είχαν υποψήφιους για το τοπικό συμβούλιο 
του δημοτικού διαμερίσματος, διαιρείται με τον 
αριθμό των εδρών του τοπικού συμβουλίου, αυ
ξημένο κατά μια μονάδα. Το πηλίκο που προ
κύπτει παραλειπομένου του κλάσματος, αποτε
λεί το εκλογικό μέτρο.

Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε 
συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλο
γικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει 
τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής 
της διαιρέσεως.

Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει το εκλο
γικό μέτρο δεν παίρνει έδρα. Εάν οι έδρες που 
καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέ
χουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδι
κασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έ
δρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά 
μία μεταξύ όλων αυτών των συνδυασμών ανά
λογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έ
χουν.

Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς 
έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων 
γίνεται κλήρωση. Αν και μετά τη διανομή των ε
δρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα 
παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμο- 
νται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό 
των έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου 
αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και πε

ρισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυ
τών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο.

11. Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας 
μόνο συνδυασμός για το τοπικό συμβούλιο, ο 
πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου και οι τοπι
κοί σύμβουλοι εκλέγονται από το μοναδικό αυτό 
συνδυασμό με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου. Οι 
πρώτοι κατά σειρά σε ψήφους προτιμήσεως, 
μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών 
του τοπικού συμβουλίου εκλέγονται τακτικοί 
σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί.

12. Τακτικοί σύμβουλοι τοπικού συμβουλίου 
εκλέγονται από τους υποψήφιους κάθε συνδυα
σμού κατά σειρά αυτοί που έλαβαν τις περισσό
τερες ψήφους προτιμήσεως. Οι λοιποί υποψή
φιοι των συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί 
των τακτικών συμβούλων του τοπικού συμβου
λίου, με τη σειρά των ψήφων προτιμήσεως.

Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισο
ψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.

13. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυα
σμοί για το τοπικό συμβούλιο δημοτικού διαμε
ρίσματος και ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ε
νεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφού- 
ντος συνδυασμού. 0+ έδρες των συμβούλων 
στην περίπτωση αυτήν κατανέμονται στον 
πλειοψηφούντα και στον επιλαχόντα συνδυα
σμό, αντίστοιχα, ως εξής: Στα επταμελή 4 και 3, 
στα πενταμελή 3 και 2 και στα τριμελή 2 και 1.

14. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο 
συνδυασμοί το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. 
Ο πρώτος συνδυασμός στα επταμελή τοπικά 
συμβούλια εκλέγει τον πρόεδρο του τοπικού 
συμβουλίου με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παρ. 16 και δύο ακόμη τοπικούς συμβού
λους, ο δεύτερος συνδυασμός εκλέγει δύο τοπι
κούς συμβούλους και ο τρίτος συνδυασμός ε
κλέγει δύο τοπικούς συμβούλους.

Στα πενταμελή εκλέγουν αντίστοιχα τον πρό
εδρο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 
16 και έναν τοπικό σύμβουλο, δύο τοπικούς 
συμβούλους και έναν τοπικό σύμβουλο.

Στα τριμελή ο πρώτος συνδυασμός εκλέγει 
τον πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασμοί από 
έναν τοπικό σύμβουλο.

15. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προ
τίμηση του προς έναν υποψήφιο σύμβουλο το
πικού συμβουλίου σημειώνοντας σταυρό πα
ραπλεύρους του ονόματος του στο ψηφοδέλτιο 
του συνδυασμού για το τοπικό συμβούλιο.

16. Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του 
δημοτικού διαμερίσματος στα επταμελή και πε
νταμελή τοπικά συμβούλια είναι ο υποψήφιος 
σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στο δημοτικό 
διαμέρισμα συνδυασμού που έχει λάβει τις πε
ρισσότερες ψήφους προτίμησης και σε περί
πτωση ισοψηφίας αυτός που είναι πρώτος στην 
απόφαση της ανακήρυξης εφόσον ο συνδυα
σμός αυτός διαθέτει ανάλογη έδρα στο δημοτικό 
συμβούλιο. Αν ο συνδυασμός αυτός δεν διαθέτει
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ανάλογη έδρα στο δημοτικό συμβούλιο, πρόε
δρος του τοπικού συμβουλίου είναι ο υποψή
φιος σύμβουλος του δεύτερου σε εκλογική δύ
ναμη στο δημοτικό διαμέρισμα συνδυασμού με 
την προϋπόθεση ότι ο συνδυασμός αυτός δια
θέτει ανάλογη έδρα στο δημοτικό συμβούλιο. Αν 
και ο δεύτερος σε εκλογική δύναμη στο δημοτι
κό διαμέρισμα συνδυασμός δεν διαθέτει την α
νάλογη έδρα στο δημοτικό συμβούλιο, πρόε
δρος του τοπικού συμβουλίου είναι ο υποψή
φιος σύμβουλος του τρίτου σε εκλογική δύναμη 
στο δημοτικό διαμέρισμα συνδυασμού με την 
προϋπόθεση ότι ο συνδυασμός αυτός διαθέτει 
ανάλογη έδρα στο δημοτικό συμβούλιο και ούτω 
καθεξής.

Σε περίπτωση που συνδυασμός πλειοψηφή
σει σε αριθμό δημοτικών διαμερισμάτων μεγα
λύτερο από τον αριθμό των εδρών που δικαιού
ται στο δημοτικό συμβούλιο, μη υπολογιζομένης 
της έδρας που καταλαμβάνει ο υποψήφιος δή
μαρχος, ο συνδυασμός αυτός εκλέγει προέ
δρους κατά σειρά σε εκείνα τα δημοτικά διαμε
ρίσματα στα οποία έχει λάβει το μεγαλύτερο 
ποσοστό ψήφων, εφόσον δεν έχει εκλεγεί πρό
εδρος από άλλο συνδυασμό.

Η κατανομή των εδρών γίνεται ανά συνδυα
σμό, αρχής γενομένης από το συνδυασμό που 
έχει λάβει τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτω
ση που δύο συνδυασμοί λαμβάνουν τον ίδιο α
ριθμό εδρών, προηγείται ο συνδυασμός που έ
χει λάβει στο δημοτικό διαμέρισμα το μεγαλύτε
ρο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων και σε περί
πτωση που ο συνδυασμός του εκλέγει μία μό
νον έδρα, αυτή του προέδρου του τοπικού συμ
βουλίου.

Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του δημο
τικού διαμερίσματος στα τριμελή τοπικά συμ
βούλια είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του 
πλειοψηφήσαντος στη δημοτικό διαμέρισμα 
συνδυασμού που έχει λάβει τις περισσότερες 
ψήφους προτίμησης και σε περίπτωση ισοψη- 
φίας αυτός που είναι πρώτος στην απόφαση 
της ανακήρυξης.

17. Οι διατάξεις του π.δ/τος 410/1995 που α- 
ναφέρονται στο εκλογικό δικαίωμα (άρθρο 43), 
στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος (άρθρο 
44), στους εκλογικούς καταλόγους (άρθρο 45), 
στα προσόντα εκλογιμότητας (άρθρο 46), στα 
κωλύματα και ασυμβίβαστα (άρθρα 47), στο α
συμβίβαστο εξαιτίας οφειλών (άρθρο 48), στη 
διαπίστωση της εκπτώσεως για τις περιπτώσεις 
των πιο πάνω κωλυμάτων και ασυμβιβάστων 
(άρθρο 50), στις εφορευτικές επιτροπές (άρθρο 
51), στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρ
χής και στους εφόρους των αντιπροσώπων της 
δικαστικής αρχής (άρθρα 52 και 53), στην κα
τάρτιση των συνδυασμών (άρθρο 55), στην α
νακήρυξη και κοινοποίηση των συνδυασμών 
(άρθρο 57), στην αντικατάσταση υποψηφίων 
που πέθαναν (άρθρο 58), στα δικαιώματα των 
συνδυασμών (άρθρο 59), στο πρόγραμμα της

εκλογής (άρθρο 60), στον υπολογισμό των 
προθεσμιών (άρθρο 61), στην μορφή των ψη
φοδελτίων (άρθρο 62), στα άκυρα ψηφοδέλτια 
(άρθρο 65), στους εκλογικούς φακέλους (άρθρο 
66), στην έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας 
(άρθρο 67), στη ματαίωση της ψηφοφορίας 
(άρθρο 69), στην εφαρμογή των διατάξεων της 
εκλογικής νομοθεσίας (άρθρο 70), στην έκθεση 
πρακτικών και υποβολή προσφυγών (άρθρο 
78), στην επικύρωση της εκλογής (άρθρο 79), 
στην κατάθεση και περιεχόμενο ενστάσεων 
(άρθρο 80), στην εκδίκαση των ενστάσεων 
(άρθρο 81), στη διαδικασία για την εκδίκαση 
(άρθρο 82), στην απόφαση για τις ενστάσεις 
(άρθρο 83), στην έφεση - διόρθωση αποφάσε
ων (άρθρο 84), στην κρίση για προϋφιστάμενες 
ανικανότητες και κωλύματα (άρθρο 85), στην α
ναίρεση (άρθρο 86), στην επανάληψη της εκλο
γής σε περίπτωση ακύρωσης (άρθρο 87), στην 
ορκωμοσία των δημοτικών και κοινοτικών αρ
χών (άρθρο 88), στην αποποίηση της εκλογής 
(άρθρο 89), στην παραίτηση (άρθρο 90) και 
στην αναπλήρωση των συμβούλων (άρθρο 91 
παρ. 1), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για 
τους δημοτικούς συμβούλους, καθώς και οι δια
τάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 έως 6 του παρόντος 
νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και για τα μέλη 
των τοπικών συμβουλίων, εφόσον δεν ρυθμίζε
ται διαφορετικά με τις διατάξεις των άρθρων 4 
και 5 του παρόντος νόμου.

18. Εκλογές για την ανάδειξη μελών των το
πικών συμβουλίων δεν προκηρύσσονται κατά 
τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, ακόμη και 
στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν 
αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού.

19. Αν ένα δημοτικό συμβούλιο διαλυθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του π.δ/τος 
410/1995, συμπαρασύρει και τα μέλη των τοπι
κών συμβουλίων και όταν προκηρυχθεί η εκλο
γή νέου δημοτικού συμβουλίου, τότε, κατά την 
εκλογή αυτή εκλέγονται και τα μέλη των τοπι
κών συμβουλίων.

20. Στην περίπτωση που δεν εκλέγονται του
λάχιστον πέντε τοπικοί σύμβουλοι στα επταμελτ 
και πενταμελή και τρεις στα υπόλοιπα, δεν λει
τουργεί τοπικό συμβούλιο στο δημοτικό διαμέ 
ρισμα.

21. Τα δημοτικά συμβούλια λειτουργούν νόμι 
μα και με ελλιπή σύνθεση, όταν για οποιονδή 
ποτέ λόγο δεν υπάρχει πρόεδρος ενός ή περισ 
σότερων τοπικών συμβουλίων.

22. Τα άρθρα 128 έως και 132 του π.δ/το 
410/1995 καταργούνται.

Τα άρθρα 122 έως και 127, 133 και 134 το 
π.δ/τος 410/1995 καταργούνται από 1.1.1999.

Αρθρο 6
Αρμοδιότητες τοπικών συμβουλίων και των 

προέδρων τους - Λειτουργία
1. Το τοπικό συμβούλιο έχει τις ακόλουθ 

αρμοδιότητες:
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α. Εκφέρει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις 
προς το δημοτικό συμβούλιο για όλα τα ζητήμα
τα που ενδιαφέρουν το δημοτικό διαμέρισμα.

Διατυπώνει προτάσεις στα πλαίσια της κατάρ
τισης του τεχνικού προγράμματος του δήμου για 
τα εκτελεστέα έργα και προγράμματα που αφο
ρούν την περιφέρεια του.

β. Παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων 
και προγραμμάτων που εκτελούνται στο δημο
τικό διαμέρισμα, έχοντας δικαίωμα να λαμβάνει 
γνώση των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων 
που αφορούν τη μελέτη και εκτέλεση των έργων 
και προγραμμάτων αυτών και υποβάλλει σχετι
κές προτάσεις προς τα αρμόδια όργανα του δή
μου.

γ. Παρακολουθεί τη λειτουργία των κέντρων 
και εγκαταστάσεων παροχής διοικητικών, κοι
νωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εξυπηρε
τήσεων του δήμου που λειτουργούν στο δημοτι
κό διαμέρισμα και προτείνει στα αρμόδια όργα
να του δήμου τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση 
της οργάνωση και λειτουργίας τους.

δ. Προτείνει κατά τις ισχύουσες διατάξεις στο 
δημοτικό συμβούλιο τον ορισμό μελών των 
διοικητικών συμβουλίων, ιδρυμάτων, νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων 
του δήμου που λειτουργούν στο δημοτικό δια
μέρισμα.

ε. Ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται 
σύμφωνα με την παρ. 2.

2. Το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του 
που λαμβάνεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της 
δημοτικής περιόδου, με την απόλυτη πλειοψη- 
φία του συνόλου των μελών του, μπορεί να α
ναθέτει στα τοπικά συμβούλια ή στον πρόεδρό 
τους αρμοδιότητές του στους εξής τομείς:

- Τη συντήρηση και λειτουργία των εσωτερι
κών δικτύων ύδρευσης, των αντλιοστασίων και 
των υδρομαστεύσεων.

- Τη συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσε
ων στους βοσκότοπους.

- Τη συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσε
ων στους βοσκότοπους.

- Τη συντήρηση του συστήματος αποχέτευ
σης.

- Τη συντήρηση και λειτουργία παιδικών χα
ρών και άλλων παιδιών.

- Τη συντήρηση και λειτουργία σχολικών κτι
ρίων και του εξοπλισμού τους.

- Τη συντήρηση και λειτουργία των νεκροτα
φείων.

- Τη συντήρηση των δημοτικών οδών και γε
φυρών, πλατειών και των άλλων κοινόχρηστων 
χώρων, καθώς και των αγροτικών οδών.

- Την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών 
και αθλητικών προγραμμάτων και τη συντήρηση 
και λειτουργία των αντίστοιχων εγκαταστάσεων.

- Την παροχή υπηρεσιών και προστασίας 
στους ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής 
του, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του 
δήμου.

- Την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική 
αξιοποίηση και προβολή του δημοτικού διαμε
ρίσματος.

Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου α- 
ναφέρεται υποχρεωτικά και λεπτομερώς ο τρό
πος και οι όροι άσκησης των ανατιθέμενων αρ
μοδιοτήτων. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί ε
πίσης να αναθέτει αρμοδιότητές του και σε ό
ποιον άλλο τομέα κρίνει σκόπιμο με κριτήριο 
την εξυπηρέτηση των κατοίκων, την αποτελε- 
σματικότητα και την οικονομία. Οι αποφάσεις 
της παραγράφου αυτής τοιχοκολλώνται στο δη
μοτικό κατάστημα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
96 παρ. 6 του π.δ/τος 410/1995.

3. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το τοπικό συμ
βούλιο δεν ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητες, 
τότε τις ασκεί ο δήμος με τα κατά περίπτωση 
αρμόδια όργανα.

4. Το τοπικό συμβούλιο έχει τις ακόλουθες ει
δικές αρμοδιότητες:

α. Ο πρόεδρος του ή και μέλη του συμμετέ
χουν στη διοίκηση κληροδοτήματος στην οποία, 
αντίστοιχα προβλέπεται σύμφωνα με την πράξη 
σύστασής του η συμμετοχή του δημάρχου του 
καταργούμενου δήμου ή προέδρου της καταρ- 
γούμενης κοινότητας, δημοτικών ή κοινοτικών 
συμβούλων. Στην περίπτωση που το κληροδό
τημα αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης 
τις πράξεις διαχείρισης εκδίδει η δημαρχιακή ε
πιτροπή μετά από σύμφωνη γνώμη του τοπικού 
συμβουλίου.

Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή 
δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστι
κά για δημοτικό διαμέρισμα, γίνεται από τη νο
μαρχιακή επιτροπή μετά από σύμφωνη γνώμη 
του οικείου τοπικού συμβουλίου.

β. Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη στο δημοτικό 
συμβούλιο για τον τρόπο διάθεσης των βοσκή
σιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέ
ρεια του δημοτικού διαμερίσματος.

γ. Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για την εκμίσ- 
θωση χωρίς δημοπρασία δασικών εκτάσεων, 
που βρίσκονται στην περιφέρεια του δημοτικού 
διαμερίσματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 
257 του π.δ/τος 410/1995.

δ. Εκφέρει γνώμη για την αξιοποίηση, ανταλ
λαγή, δωρεά, εκποίηση περιουσιακών στοιχείων 
που ανήκαν στον καταργηθέντα Ο.Τ.Α. ή προ- 
σαρτηθέντα συνοικισμό.

5. Αποφάσεις των οργάνων του δήμου, που 
αναφέρονται σε δραστηριότητες και ενέργειες οι 
οποίες αφορούν στη διατήρηση του χαρακτήρα 
παραδοσιακού οικισμού, λαμβάνονται μετά από 
γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου.

6. Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου:
- Συγκαλεί και εκπροσωπεί το τοπικό συμ

βούλιο.
- Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και 

άλλα έγγραφα για τα οποία τον έχει εξουσιοδο
τήσει ο δήμαρχος με απόφασή του.

- Ενημερώνει το δήμαρχο και τα άλλα αρμό



ΔΟΌΌ Γ \ ϋ Ι Λ Ι Γ \ / Λ Ζ .  M W l V l i r \ W  I L J I IIV I/-N  I I v p w > ^ r v

δια όργανα του δήμου για τα προβλήματα του 
δημοτικού διαμερίσματος και συνεργάζεται με 
αυτά και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυσή 
τους.

- Ασκεί όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάζει ο 
δήμαρχος ή το δημοτικό συμβούλιο με απόφα
σή τους που δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον 
ημερήσια ή, αν δεν υπάρχει, εβδομαδιαία εφη
μερίδα της πρωτεύουσας του νομού. Αν ο πρό
εδρος του τοπικού συμβουλίου και ο αναπλη
ρωτής του απουσιάζουν ή κωλύονται αυτές τις 
αρμοδιότητες τις ασκεί ο δήμαρχος.

- Εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συμβου
λίου και

- Ενεργεί πληρωμές με σύσταση πάγιας προ
καταβολής κατά τις σχετικές διατάξεις του 
π.δ/τος 410/1995.

7. Οι συνεδριάσεις του τοπικού συμβουλίου 
είναι δημόσιες. Το συμβούλιο έχει απαρτία, όταν 
είναι παρόντα τα περισσότερα μέλη του. Τα τρι
μελή συνεδριάζουν με την παρούσα όλων των 
μελών τους.

8. Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνε
δρίαση, διευθύνει τη συζήτηση, φροντίζει με κά
θε κατάλληλο μέτρο για την τάξη στη συνεδρία
ση και μπορεί να διατάξει να αποβληθεί από το 
ακροατήριο κάθε πρόσωπο που διαταράσσει τη 
συνεδρίαση.

9. Το συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλ
λη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά. Σε περί
πτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέ
δρου. Απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων είναι 
ο ακέραιος αριθμός που είναι αμέσως μεγαλύ
τερος από το ένα δεύτερο του αριθμού των με
λών του.

10. Τα καθήκοντα του γραμματέα του συμ
βουλίου ασκεί υπάλληλος του δήμου που ορίζε
ται από το δήμαρχο ή σύμβουλος που ορίζεται 
από τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου.

11. Στη συνεδρίαση του συμβουλίου τηρού
νται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο αριθμημένο και 
μονογραφημένο από τον πρόεδρο ή σε φύλλα 
χάρτου αριθμημένα και μονογραφημένα από 
τον ίδιο. Στο τέλος του έτους τα πρακτικά αυτά 
βιβλιοδετούνται με ευθύνη του προέδρου και 
του γραμματέα.

Στα πρακτικά καταχωρούνται από τον πρόε
δρο και το γραμματέα και οι απόψεις της ψηφο
φορίας.

12. Τα δημοτικά συμβούλια λειτουργούν νόμι
μα έστω και με ελλιπή σύνθεση και στις περι
πτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρ
χουν πρόεδροι τοπικών συμβουλίων.

13. Όπου από τις διατάξεις του παρόντος νό
μου προβλέπεται η διατύπωση πρότασης ή 
γνώμης από τα τοπικά συμβούλια, αυτή υπο
βάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκα
πέντε (15) ημερών από την υποβολή του ερω
τήματος, μετά την πάροδο της οποίας τα αρμό
δια όργανα αποφασίζουν και χωρίς αυτήν.

14. Ειδικά για τους προέδρους των τριμελών 
τοπικών συμβουλίων (δημαρχιακούς παρέ- 
δρους) εφαρμόζονται κατ' αναλογία και οι διατά
ξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 1, 3 β' και γ', 4, 
8 έως και 13.

Άρθρο 7 
Πάρεδροι

Εκλογή - θητεία - Εγκατάσταση - Εκλογικό 
σύστημα

1. Τα κοινοτικά διαμερίσματα ασχέτως πλη
θυσμού εκπροσωπεί στη νέα κοινότητα ο πάρε- 
δρος. Στα κοινοτικά διαμερίσματα της έδρας της 
νέας κοινότητας δεν εκλέγεται πάρεδρος.

2. Ο πάρεδρος εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια 
την ίδια ημέρα που εκλέγεται το κοινοτικό συμ
βούλιο, στα ίδια εκλογικά τμήματα και με τις ί
διες εφορευτικές επιτροπές, καθώς και τους ί
διους εφόρους αντιπροσώπων· σύμφωνα με τις 
παρακάτω διατάξεις.

3. Η εγκατάσταση του παρέδρου που έχει ε
κλεγεί γίνεται ταυτόχρονα με την εγκατάσταση 
του κοινοτικού συμβουλίου και η θητεία του αρ
χίζει και λήγει μαζί με την έναρξη και τη λήξη της 
θητείας του κοινοτικού συμβουλίου σε κάθε πε
ρίπτωση.

4. Η εκλογή του παρέδρου γίνεται κατά συν
δυασμούς, όπως καθορίζεται στις επόμενες πα
ραγράφους.

5. Σε κάθε συνδυασμό υποψήφιου προέδρου 
κοινότητας και κοινοτικών συμβούλων περιλαμ
βάνονται και οι υποψήφιοι πάρεδροι για καθένα 
κοινοτικό διαμέρισμα.

Ο αριθμός των υποψήφιων παρέδρων για 
καθένα κοινοτικό διαμέρισμα ορίζεται μέχρι δύο.

Παράλληλη υποψηφιότητα από το ίδιο πρό
σωπο στις ίδιες εκλογές δεν επιτρέπεται.

6. Κανένας δεν μπορεί να μετέχει σε περισσό
τερους από ένα συνδυασμούς.

7. Μπορεί να εκλεγεί πάρεδρος ο δημότης της 
κοινότητας που καταργήθηκε με τη συνένωση ή 
του συνοικισμού που προσαρτήθηκε, ο οποίος 
έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπλη
ρώσει την ηλικία που απαιτείται κάθε φορά για 
να εκλεγεί κοινοτικός σύμβουλος.

8. Στη δήλωση του συνδυασμού, μετά τα ε
πώνυμα και ονόματα του υποψήφιου προέδρου 
κοινότητας, των υποψήφιων κοινοτικών συμ
βούλων αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα 
επώνυμα και τα ονόματα των υποψήφιων πα
ρέδρων για καθένα κοινοτικό διαμέρισμα. Τα ο
νόματα των κοινοτικών διαμερισμάτων αναγρά
φονται επίσης με αλφαβητική σειρά.

9. Η δήλωση του συνδυασμού δεν είναι απα
ράδεκτη, αν δεν περιλαμβάνονται σ' αυτήν υ
ποψήφιοι πάρεδροι για όλα τα κοινοτικά διαμε
ρίσματα.

10. Για την υποψηφιότητα για το αξίωμα του 
παρέδρου δεν γίνεται χρηματική κατάθεση στο 
δημόσιο ταμείο.

11. Σε κάθε ψηφοδέλτιο, μετά την εγγραφή
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του εμβλήματος και του ονόματος του συνδυα
σμού, ττου έχουν τυχόν δηλωθεί, καθώς και των 
επωνύμων και ονομάτων του υποψήφιου προέ
δρου κοινότητας και των υποψήφιων κοινοτικών 
συμβούλων, αναγράφονται τα επώνυμα και τα 
ονόματα των υποψήφιων παρέδρων με τη σειρά 
που είναι γραμμένα στην απόφαση με την οποία 
έχει ανακηρυχθεί ο συνδυασμός ή με αλφαβητι
κή σειρά, κάτω από το όνομα του κάθε κοινοτι
κού διαμερίσματος.

12. Κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο 
ψηφοδέλτιο για κάθε κοινοτικό διαμέρισμα, που 
περιλαμβάνει το έμβλημα και το όνομα του συν
δυασμού, τον υποψήφιο πρόεδρο κοινότητας 
και τους υποψήφιους κοινοτικούς συμβούλους, 
καθώς και τους υποψήφιους παρέδρους, σύμ
φωνα με τα παραπάνω.

13. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προ
τίμηση του μόνο για έναν υποψήφιο πάρεδρο ε
νός κοινοτικού διαμερίσματος. Ψηφοδέλτιο που 
περιέχει τους σταυρούς προτιμήσεως είτε για 
τους δύο υποψήφιους παρέδρους του κοινοτι
κού διαμερίσματος είτε για υποψήφιους παρέ
δρους περισσότερων από ένα κοινοτικών δια
μερισμάτων θεωρείται έγκυρο, αλλά δεν λαμβά- 
νεται υπόψη κανένας σταυρός προτιμήσεως για 
τους υποψήφιους παρέδρους.

14. Πάρεδροι στα κοινοτικά διαμερίσματα ε
κλέγονται οι υποψήφιοι του επιτυχόντος συν
δυασμού υποψήφιου προέδρου κοινότητας και 
κοινοτικών συμβούλων που συμμετείχε στις 
κοινοτικές εκλογές. Αν ο επιτυχών συνδυασμός 
δεν έχει υποψήφιο πάρεδρο σε κάποιο κοινοτι
κό διαμέρισμα, πάρεδρος εκλέγεται ο υποψή
φιος πάρεδρος που πλειοψήφησε έναν ή του α
μέσως επόμενου, από άποψη εκλογικής δύνα
μης, συνδυασμού.

15. Από τους υποψήφιους του επιτυχόντος 
συνδυασμού εκλέγεται σε κάθε κοινοτικό διαμέ
ρισμα εκείνος που έλαβε τις περισσότερες ψή
φους προτίμησης.

Ο άλλος υποψήφιος είναι αναπληρωματικός.
16. Για την εκλογή των παρέδρων των κοινο

τήτων που προέρχονται από συνένωση Ο.Τ.Α. 
ή προσάρτηση συνοικισμών εφαρμόζονται ανα- 
λόγως οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 έως 6 
του παρόντος νόμου, καθώς και οι διατάξεις του 
π.δ/τος 410/1995 που αναφέρονται ανωτέρω 
στο άρθρο 5 παρ. 17.

17. Εκλογές για την ανάδειξη παρέδρων δεν 
προκηρύσσονται κατά τη διάρκεια της δημοτι
κής και κοινοτικής περιόδου, ακόμη και στην 
περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν ανα
πληρωματικοί κανενός συνδυασμού.

18. Αν ένα κοινοτικό συμβούλιο διαλυθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του π.δ/τος 
410/1995, συμπαρασύρει και τους παρέδρους 
και όταν προκηρυχθεί η εκλογή νέου συμβουλί
ου, τότε, κατά την εκλογή αυτή εκλέγονται και οι 
πάρεδροι.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες, αξίωμα, έξοδα κινήσεως, υπο
χρεώσεις και συμμετοχή του παρέδρου στα 

κοινοτικά συμβούλια
1. Οι πάρεδροι καλούνται υποχρεωτικά στις 

συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου και έ
χουν δικαίωμα να εκφράσουν γνώμη σε όλα τα 
θέματα που συζητούνται σε αυτό.

2. Ο πάρεδρος:
- Υπογράφει με ανάθεση του προέδρου κοινό

τητας τα οριζόμενα από αυτόν έγγραφα, βεβαι
ώσεις ή πιστοποιητικά.

- Ενημερώνει τον πρόεδρο της κοινότητας και 
τα άλλα αρμόδια όργανα της κοινότητας για τα 
προβλήματα του κοινοτικού διαμερίσματος και 
συνεργάζεται με αυτά και τις αρμόδιες υπηρεσί
ες για την επίλυσή τους.

- Ασκεί όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάζει ο 
πρόεδρος κοινότητας με απόφασή του.

Αν ο πάρεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αυτές 
τις αρμοδιότητες τις ασκεί ο πρόεδρος κοινότη
τας.

- Υποβάλλει προτάσεις στα αρμόδια κοινοτικά 
όργανα για τους ακόλουθους τομείς:

- Συντήρηση και λειτουργία των εσωτερικών 
δικτύων ύδρευσης των αντλιοστασίων και των 
υδρομαστεύσεων.

- Συντήρηση και λειτουργία του δικτύου άρ
δευσης.

- Συντήρηση συστήματος αποχέτευσης.
- Συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστά

σεων στους βοσκότοπους.
- Συντήρηση και λειτουργία παιδικών χαρών 

και άλλων παιδιών.
- Συντήρηση και λειτουργία νεκροταφείων.
- Συντήρηση κοινοτικών οδών και γεφυρών, 

πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων και 
αγροτικών οδών.

- Εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και 
αθλητικών προγραμμάτων και συντήρηση και 
λειτουργία των αντίστοιχων εγκαταστάσεων.

- Παροχή υπηρεσιών και προστασία στους η
λικιωμένους κατοίκους της περιοχής του, στο 
πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της κοινότη
τας.

- Παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιο
ποίηση και προβολή του κοινοτικού διαμερίσμα
τος.

- Διάθεση βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκο
νται στην περιφέρεια του κοινοτικού διαμερίσμα
τος.

3. Ο πάρεδρος έχει τα ακόλουθα ειδικά καθή
κοντα:

α. Συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος 
στην οποία προβλέπεται σύμφωνα με την πρά
ξη σύστασής του η συμμετοχή του προέδρου ή 
συμβούλων της καταργούμενης κοινότητας. 
Στην περίπτωση που το κληροδότημα αποτελεί 
κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης, τις πράξεις 
διαχείρισης εκδίδει το κοινοτικό συμβούλιο μετά 
από σύμφωνη γνώμη του παρέδρου.
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β. Ψηφίζει στο κοινοτικό συμβούλιο για θέμα
τα που αναφέρονται στην εκμετάλλευση δασών 
και γενικά των δασικών εκτάσεων που ανήκαν 
στην ιδιοκτησία του καταργούμενου Ο.Τ.Α. ή 
συνοικισμού που προσαρτήθηκε, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 257 του π.δ/τος 
410/1995.

γ. Συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της 
λειτουργούσας πριν από την ισχύ του παρόντος 
νόμου κοινοτικής επιχείρησης, που εκμεταλλεύ
εται ιαματικές πηγές. Η επιβολή τέλους για τη 
χρήση των ιαματικών πηγών γίνεται από το κοι
νοτικό συμβούλιο με συμμετοχή του παρέδρου, 
ο οποίος έχει και δικαίωμα ψήφου.

4. Δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του κοι
νοτικού συμβουλίου έχουν οι πάρεδροι για όλα 
τα θέματα που συζητούνται και που αφορούν το 
κοινοτικό διαμέρισμα στο οποίο έχουν εκλεγεί.

5. Ο πάρεδρος ενεργεί πληρωμές με σύσταση 
πάγιας προκαταβολής κατά τις σχετικές διατά
ξεις του π.δ/τος 410/1995.

6. Το αξίωμα του παρέδρου είναι τιμητικό και 
άμισθο.

7. Ο πάρεδρος λαμβάνει έξοδα κινήσεως και 
αποζημίωση για τη συμμετοχή του σε συνεδρι
άσεις του κοινοτικού συμβουλίου, που καθορί
ζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω
σης και Οικονομικών.

8. Οι πάρεδροι έχουν υποχρέωση να μετέ
χουν σε όλες τις συνεδριάσεις του κοινοτικού 
συμβουλίου και όλων των επιτροπών, στις ο
ποίες τους έχει τυχόν ορίσει το συμβούλιο και 
να επιτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως 
προβλέπει ο νόμος.

Επίσης, έχουν υποχρέωση, μέσα στα πλαίσια 
των καθηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια 
κάθε εργασία που τους ανατίθεται νόμιμα από 
το κοινοτικό συμβούλιο.

9. Αν ένας πάρεδρος επιθυμεί να μην εκτελεί 
τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερ
βαίνει τις τριάντα ημέρες πρέπει να έχει τη σύμ
φωνη γνώμη του κοινοτικού συμβουλίου.

10. Αν ένας πάρεδρος δεν εκτελεί τις υπο
χρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους 
έξι μήνες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κοινοτι
κού συμβουλίου, κηρύσσεται έκπτωτος με ε
φαρμογή των διαδικασιών που καθορίζονται 
στα άρθρα 184 και 185 του π.δ/τος 410/1995 
και καλείται αναπληρωματικός του ίδιου συν
δυασμού.

11. Στα πρακτικά συνεδριάσεων των κοινοτι
κών συμβουλίων γίνεται ειδική μνεία περί της 
προσκλήσεως των παρέδρων και της παρουσί
ας ή της απουσίας τους.

12. Στις αποφάσεις των κοινοτικών συμβου
λίων γίνεται ειδική μνεία περί του αριθμού των 
παρέδρων που είναι παρόντες και ψηφίζουν ό
ταν πρόκειται για θέματα για τα οποία έχουν δι
καίωμα ψήφου.

13. Αν δεν κληθούν οι πάρεδροι στις συνεδρι

άσεις των συμβουλίων, για τα θέματα που τους 
αφορούν και στα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, 
η συγκεκριμένη απόφαση του κοινοτικού συμ
βουλίου είναι άκυρη.

14. Τα άρθρα 158 έως και 162 του π.δ/τος 
410/1995 καταργούνται.

Τα άρθρα 157, 163 έως και 168 του π.δ/τος 
410/1995 καταργούνται από 1.1.1999.

Άρθρο 9
Τοπικά συμβούλια και πάρεδροι σε πρώην 

Ο.Τ.Α.
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τα δημο

τικά ή κοινοτικά διαμερίσματα, τα τοπικά συμ
βούλια και τους παρέδρους εφαρμόζονται ανά
λογα και στους πρώην δήμους και κοινότητες 
που είχαν καταργηθεί λόγω συνενώσεώς τους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1416/1984 
(ΦΕΚ 18 Α') και 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α').

Άρθρο 10 
Λαϊκή συνέλευση

Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου ή ο πά
ρεδρος με προκήρυξή του, που τοιχοκολλάται 
πριν από οκτώ τουλάχιστον ημέρες, καλεί τους 
κατοίκους tqu  δημοτικού ή κοινοτικού διαμερί
σματος έως την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμ
βρίου κάθε χρόνο σε κατάλληλο χώρο και ώρα, 
σε συνέλευση. Σε αυτήν καλείται υποχρεωτικά ο 
δήμαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητας και τα μέλη 
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Στη 
συνέλευση συζητούνται όλα τα θέματα που α
φορούν το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα και 
εκδίδονται ψηφίσματα με την πλειοψηφία ων 
παρόντων. Εκτός από την τακτική συνέλευση ο 
πρόεδρος του συμβουλίου ή ο πάρεδρος έχει 
δικαίωμα να καλέσει δύο ακόμα έκτακτες συνε
λεύσεις. Η σύγκληση γίνεται με τον ίδιο τρόπο 
που καλείται η τακτική συνέλευση.

Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου ή ο πά
ρεδρος μεταφέρει εγγράφως τα ψηφίσματα της 
συνέλευσης στο δήμαρχο, στον πρόεδρο του 
δημοτικού συμβουλίου ή στον πρόεδρο της κοι
νότητας.

Άρθρο 11
Διοικητική εξυπηρέτηση των πολιτών

1. Η διοικητική εξυπηρέτηση των κατοίκων γί
νεται από το προσωπικό των αρμόδιων υπηρε
σιών του δήμου, οι οποίες μπορεί να εγκαθί
στανται στα δημοτικά διαμερίσματα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του ισχύο- 
ντος κάθε φορά δημοτικού και κοινοτικού κώδι
κα και του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας 
του δήμου.

2. Με απόφαση του δημάρχου, η οποία λαμ- 
βάνεται εντός του Ιανουάριου κάθε έτους, καθο
ρίζεται το ωράριο εργασίας υπαλλήλων του δή
μου σε δημοτικά διαμερίσματα και ο συνολικός 
εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας τους, εντός του 
ισχύοντος εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας, για
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κάθε περίπτωση, διατηρώντας σε ισχύ και τις 
διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 1188/1981 ό
πως έχουν τροποποιηθεί.

Στα δημοτικά διαμερίσματα που έχουν περισ
σότερους από χίλιους (1.000) κατοίκους μπορεί 
να προβλέπεται η πλήρης απασχόληση προ
σωπικού του δήμου.

3. Με την έναρξη της δημοτικής περιόδου το 
δημοτικού συμβούλιο καθορίζει τη διαδικασία 
χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλ
λων εγγράφων στα πλαίσια της εξυπηρέτησης 
των κατοίκων εντός των ορίων του δημοτικού 
διαμερίσματος στο οποίο διαμένουν.

4. α) Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 6 του ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α) αντικα
θίσταται ως εξής:

«β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, των νομικών 
τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των επι- 
χειρήσεών τους».

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 8 του ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α) αντικα
θίσταται ως εξής:

«Ο Γενικός Επιθεωρητής δίνει εντολή για επι
θεώρηση, έλεγχο ή έρευνα στους επιθεωρητές - 
ελεγκτές αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εντολής του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, του οικείου Υπουργού ή Γε
νικού Γραμματέα Περιφέρειας για τις υπηρεσίες 
τους ή τα εποπτευόμενα από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Άρθρο 12
Έλεγχος των λογαριασμών των Ο.Τ.Α.

1. Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 98 παρ. 1 
περίπτ. δ' του Συντάγματος έλεγχος των λογα
ριασμών των Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. και των 
Ν.Π.Δ.Δ. που ανήκουν σε αυτούς, είναι κυρίως 
δειγματοληπτικός, εκτός αν ειδικοί λόγοι επι
βάλλουν τη γενίκευσή του, τακτικός ή έκτακτος, 
ειδικός ή θεματικός, οπότε μπορεί να αφορά 
περισσότερους Ο.Τ.Α., μπορεί να καλύπτει πε
ρισσότερα του ενός οικονομικά έτη, ενεργείται 
δε κατά κανόνα επί τόπου.

Ο έλεγχος αυτός συνίσταται σε έλεγχο νομι
μότητας και κανονικότητας της διαχειρίσεως. Α
ποκλείεται ο έλεγχος σκοπιμότητας.

2. Αντικείμενο του ανωτέρω ελέγχου αποτε
λούν ιδίως:

α) η ορθή και σύμφωνη με τους κανόνες και 
τις αρχές του κατά περίπτωση ισχύοντος λογι
στικού ή διαχειριστικού συστήματος τήρηση και 
ενημέρωση των λογαριασμών (είτε τηρούνται σε 
χειρόγραφη είτε σε μηχανογραφική «ηλεκτρο
νική» μορφή), ώστε να απεικονίζουν με ακρίβεια 
και πιστότητα το περιεχόμενο των οικονομικών 
πράξεων και των δημοσιονομιών ενεργειών.

β) Η νομότυπη καταβολή του μεριδίου συμμε
τοχής ενός ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. σε κάθε (ρύ
σεως επιχειρήσεις ή ανώνυμες εταιρίες ή σε ε

ταιρίες λαϊκής βάσης ή σε προγραμματικές συμ
βάσεις.

γ) Η λήψη δανείων και η παροχή εγγυήσεων 
και η τήρηση των όρων των σχετικών συμβά
σεων.

δ) Η νομότυπη διαχείριση της κινητής και ακί
νητης περιουσίας των Ο.Τ.Α.

ε) Η έγκαιρη και κανονική απόδοση στους οι
κείους δικαιούχους, των υπέρ τρίτων εισπρατ- 
τόμενων μέσω της ελεγχόμενης διαχειρίσεως 
νομίμων δικαιωμάτων (κρατήσεις υπέρ τρίτων, 
ασφαλιστικές εισφορές κλπ).

στ) Η είσπραξη και διαχείριση των ανταποδο
τικών τελών ή άλλων ειδικών εσόδων ή εσόδων 
από δάνεια.

3. Τα πορίσματα του ελέγχου τίθενται υπόψη 
του ελεγχόμενου οργανισμού, ο οποίος καλείται 
μέσα σε τακτή προθεσμία όχι μικρότερη των δε
καπέντε (15) ημερών να διατυπώσει τις παρα
τηρήσεις του. Μετά από αξιολόγηση των τυχόν 
παρατηρήσεων του ελεγχομένου συντάσσεται 
έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται με κάθε 
δυνατή τεκμηρίωση τα αποτελέσματα του ελέγ
χου, πιστοποιείται κατ' εκτίμηση, αν, με βάση το 
δείγμα που ελέγχθηκε, οι λογαριασμοί στο σύ
νολό τους (σε ετήσια βάση) θεωρούνται ως α
κριβείς και αξιόπιστοι,'καθώς και αν το περιεχό
μενο των οικονομικών καταστάσεων που ελέγ
χθηκαν, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 
και, διατυπώνονται προτάσεις, για τον καταλο
γισμό αστικών ευθυνών, που τυχόν διαπιστώ
θηκαν:

α) Σε βάρος αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. κα
τά την προβλεπόμενη κάθε φορά διαδικασία.

β) Σε βάρος υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. που 
προκάλεσαν έλλειμμα στη διαχείρισή τους ή ζη
μία στην περιουσία αυτών, σύμφωνα με τις δια
τάξεις του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρί
ου, του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και 
του Κώδικα καταστάσεως προσωπικού των 
Ο.Τ.Α., όπως κάθε φορά ισχύουν.

Κάθε πρόταση για καταλογισμό περιλαμβάνει 
τα αστικώς υπεύθυνα πρόσωπα, τη θετική ζη
μία που προκλήθηκε στον Ο.Τ.Α. από αυτά, το 
βαθμό της υπαιτιότητάς τους, τα αναγκαία για τη 
θεμελίωση των ανωτέρω πραγματικά περιστατι
κά, καθώς και τα υπάρχοντα αποδεικτικά στοι
χεία.

Η Έκθεση Ελέγχου μαζί με τις παρατηρήσεις 
του ελεγχόμενου οργανισμού υποβάλλεται: α) 
στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη
σης και Αποκέντρωσης β) στον αρμόδιο Γενικό 
Γραμματέα Περιφέρειας, γ) στον Πρόεδρο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και δ) στα συλλογικά όρ
γανα διοίκησης των οικείων Ο.Τ.Α. Εφόσον δε 
περιέχει και πρόταση για καταλογισμό και στο 
αρμόδιο για καταλογισμό όργανο, επέχουσα ως 
προς αυτό αίτηση για καταλογισμό.

4. Ο έλεγχος ενεργείται είτε τακτικώς με βάση 
τον ετήσιο προγραμματισμό που καταρτίζει η 
Επιτροπή Προγραμματισμού και Παρακολού
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θησης Ελέγχων, είτε εκτάκτως, μετά από αίτηση 
του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών, Δημό
σιας Διοίκησης και αποκέντρωσης ή Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας.

5. Η Επιτροπή Προγραμματισμού - Παρακο- 
λουθήσεως Ελέγχων αποτελείται από τους α
ντιπροέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου που 
προεδρεύουν των Τμημάτων με ελεγκτικές αρ
μοδιότητες, προεδρεύεται δε από τον αρχαιότε
ρο αντιπρόεδρο με μέριμνα και ευθύνη του ο
ποίου συνεδριάζει τακτικώς, στην αρχή κάθε 
τριμήνου ή εκτάκτως όταν οι υπηρεσιακές ανά
γκες το επιβάλλουν. Κατά τις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής Προγραμματισμού και Παρακολού
θησης Ελέγχων παρίσταται ο αρχαιότερος Α- 
ντεπίτροπος της Επικράτειας και ο Γραμματέας 
του Συνεδρίου ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. 
Ο Αντεπίτροπος της Επικράτειας εκφέρει τη 
γνώμη του για κάθε ζήτημα που επιλαμβάνεται 
η Επιτροπή.

6. Ο έλεγχος των λογαριασμών κάθε Ο.Τ.Α. 
σχεδιάζεται και προγραμματίζεται κατά τρόπον 
ώστε να εκτελείται επιτόπιος για μια τουλάχι
στον φορά κάθε τρία χρόνια σε όλα τα αντικεί
μενα της παραγράφου 2.

7. Η Επιτροπή Προγραμματισμού και Παρα
κολούθησης των Ελέγχων καθορίζει τα αντικεί
μενα και τους στόχους του ελέγχου, τη χρονική 
του διάρκεια, τον επίτροπο ή τους επιτρόπους 
που θα τον ενεργήσουν, τους δικαστικούς ή άλ
λους υπαλλήλους που θα συνεργαστούν μαζί 
τους και την ημερομηνία κατά την οποία θα πα
ρουσιαστούν σε αυτήν τα ευρήματα και οι εκθέ
σεις του ελέγχου για αξιολόγηση. Οι αποφάσεις 
της Επιτροπής καταχωρούνται σε πρακτικά.

8. Από το οικονομικό έτος 1999 υποβάλλο
νται ετησίως στο Ελεγκτικό Συνέδριο αντίγραφα 
των απολογισμών των Ο.Τ.Α συνοδευόμενα: α) 
από τις σχετικές επ' αυτών εκθέσεις και πράξεις 
των αρμόδιων οργάνων τους και β) από τα 
στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση της Ο
λομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδί- 
δεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 4 του ορ
γανισμού του (π.δ. 774/1980, ΦΕΚ 189 Α').

Τα απολογιστικά στοιχεία (δικαιολογητικά) 
φυλάσσονται για λογαριασμό του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, με ευθύνη των Προϊσταμένων των 
αρμοδίων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. σε ασφαλές 
μέρος και δεν μπορούν να καταστραφούν πριν 
περάσει εξαετία από το τέλος του οικονομικού 
έτους που αφορούν. Εάν συντρέχει ειδικός λό
γος που έχει σχέση με τις ανάγκες του ελέγχου, 
επιτρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση της Ο
λομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδί- 
δεται κατά περίπτωση και κοινοποιείται κατά τις 
κείμενες διατάξεις πριν από τη λήξη της εξαετί
ας, να χαρακτηρισθούν ως διατηρητέα ολικά ή 
μερικά για δύο (2) ακόμη έτη. Κάθε άλλη διάτα
ξη σχετική προς την υποβολή στοιχείων από 
τους Ο.Τ.Α στο Ελεγκτικό Συνέδριο καταργείται 
από το ανωτέρω οικονομικό έτος.

9. Κάθε Ο.Τ.Α., η διαχείριση του οποίου καθί
σταται αντικείμενο ελέγχου, υποχρεούται να ε
ξασφαλίζει χωρίς καθυστέρηση στους επιτρό
πους .ή τους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνε
δρίου που τις διεξάγουν, τη δυνατότητα απρό
σκοπτης άσκησης των καθηκόντων τους. Ειδι
κότερα οφείλουν να εξασφαλίζουν σ' αυτούς ά
μεση πρόσβαση στα υπηρεσιακά τους αρχεία 
και στα τηρούμενα διαχειριστικά ή άλλα συναφή 
βιβλία και στοιχεία και να παρέχουν δια των αρ
μοδίων οργάνων τους κάθε αναγκαία πληροφο
ρία ή διευκρίνιση. Οι Ο.Τ.Α. που περιλαμβάνο
νται σε προγραμματισμένους ελέγχους ειδο
ποιούνται σχετικώς με κάθε πρόσφορο μέσο ο
κτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρ
ξη του ελέγχου. Οι επίτροποι ή οι υπάλληλοι 
που ενεργούν τους ελέγχους, έχουν όλα τα δι
καιώματα και τις υποχρεώσεις ανακριτικών υ
παλλήλων. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι δη
μόσιοι οργανισμοί, τα πιστωτικά ιδρύματα γενι
κά και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν έγ
γραφα, πληροφορίες ή στοιχεία σχετιζόμενα ο
πωσδήποτε με τα αντικείμενα του ελέγχου ή με 
λογαριασμούς ή δραστηριότητες κάθε Ο.Τ.Α., 
που τελεί υπό έλεγχο, οφείλουν, εάν τους ζητη
θεί να τα θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων ορ
γάνων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

10. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 - 9  του 
άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τους απο
λογισμούς των Ο.Τ.Α. προηγούμενων οικονομι
κών ετών, που κατά τη δημοσίευση του νόμου 
αυτού, δεν έχουν ακόμη υποβληθεί για έλεγχο 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

11. Δέκα από τις υφιστάμενες κενές θέσεις υ
παλλήλων κλάδου ΠΕ του Ελεγκτικού Συνεδρί
ου μετατρέπονται σε θέσεις:

α) Μία (1) πολιτικού μηχανικού 
β) Μία (1) ηλεκτρολόγου - μηχανολόγου 
γ) Δύο (2) τεχνολόγων πολιτικών μηχανικών 
δ) Έξι (6) οικονομολόγων - λογιστών.
Οι θέσεις αυτές πληρούνται με μετάταξη και 

μεταφορά θέσεων ισάριθμων υπαλλήλων αντί
στοιχων ειδικοτήτων από δημόσιες υπηρεσίες η 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. κατόπιν αιτήσεων τους ή αι- 
τήσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου με κοινή α
πόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υ
πουργού Δικαιοσύνης, μετά από σύμφωνη 
γνώμη του δικαστικού συμβουλίου του Ελεγκτι
κού Συνεδρίου.

12. Με όμοιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία 
επιτρέπεται η μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
τακτικών υπαλλήλων Κλάδων ΠΕ και ΤΕ οικο
νομικής κυρίως κατεύθυνσης, καθώς και κλάδου 
ΜΕ από δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. ή 
Ο.Τ.Α. για πλήρωση ισόβαθμων κενών θέσεων.

13. Έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που προ
κύπτουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο από την εφαρ
μογή των διατάξεων των προηγούμενων παρα
γράφων, επιτρέπεται να καλύπτονται με από
σπαση μέχρι δύο (2) ετών προσωπικού ανάλο
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γων προς τις ανάγκες ειδικοτήτων, από τους 
φορείς που αναφέρονται στην προηγούμενη 
παράγραφο, κατά παρέκκλιση των κειμένων 
διατάξεων, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού 
Δικαιοσύνης και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού και μετά από σύμφωνη γνώμη του 
αρμόδιου δικαστικού (υπηρεσιακού) συμβουλί
ου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η απόσπαση 
μπορεί να ανανεωθεί μέχρι δύο (2) έτη ακόμη με 
την ίδια διαδικασία.

14. Οι πιστώσεις για την κάλυψη των υπηρε
σιακών αναγκών που προκύπτουν από την ε
φαρμογή των ανωτέρω διατάξεων (μετακινήσεις 
εκτός έδρας κ.λπ.) αναγράφονται σε ειδικό 
Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

15. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξε
ων των παραγράφων 1 - 8 του άρθρου αυτού 
ρυθμίζονται με απόφαση της Ολομέλειας του Ε
λεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται κατά τη δια
δικασία του άρθρου 24 παρ. 4 του π.δ/τος 
774/1980. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλό- 
γως οι περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεις που 
ισχύουν κάθε φορά.

16. Η Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργεί
ου Οικονομικών δύναται να διενεργεί οικονομι
κούς και διαχειριστικούς ελέγχους στις διαχειρί
σεις των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. και των νομικών 
τους προσώπων δημοσίου δικαίου και μετά από 
σχετικό αίτημα του Υπουργού Εσωτερικών, Δη
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή του Γε
νικού Γραμματέα Περιφέρειας.

Άρθρο 13
Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Για την πραγματοποίηση των υποδομών 

και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουρ
γίας των δήμων και κοινοτήτων του άρθρου 1, 
παράγραφοι 1 έως 4, 5 εδάφιο 1Α, 6 έως 18, 19 
εδάφιο Α και 20 έως 51 του παρόντος νόμου, 
καθώς και για την πραγματοποίηση των ανα
γκαίων δημόσιων επενδύσεων τοπικής ανάπτυ
ξης καταρτίζεται ως ειδικό αναπτυξιακό πρό
γραμμα του άρθρου 71, παράγραφος 4, του ν. 
1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α') το Ειδικό Πρόγραμμα 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.).

2. Το Ε.Π.Τ.Α. έχει πενταετή χρονική διάρκεια 
(1998 - 2002) που μπορεί να παραταθεί σε επτά 
χρόνια (1998 - 2004) με απόφαση του Υπουργι
κού Συμβουλίου.

3. Το Ε.Π.Τ.Α. περιέχει:
α) Το Υποπρόγραμμα 1 για τη χρηματοδότη

ση των αναγκαίων ελάχιστων λειτουργικών δα
πανών των δήμων και κοινοτήτων της παρα
γράφου 1 του παρόντος.

β) Το Υποπρόγραμμα 2 για τη χρηματοδότη
ση της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών και 
της αντίστοιχης συμβουλευτικής υποστήριξης 
για την εφαρμογή τους, της προμήθειας και ε
γκατάστασης μηχανογραφικού εξοπλισμού και 
των απαραίτητων προγραμμάτων ενημέρωσης

και κατάρτισης, για την οργάνωση και μηχανορ
γάνωση των δήμων και κοινοτήτων αυτών και 
την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους.

γ) Το Υποπρόγραμμα 3 για τη χρηματοδότη
ση της μελέτης και κατασκευής έργων τεχνικής 
υποδομής, προστασίας περιβάλλοντος και ανα
βάθμισης της ποιότητας ζωής για τους δήμους 
και κοινότητες αυτές, καθώς και λοιπών δημό
σιων επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης.

δ) Το Υποπρόγραμμα 4 για τη χρηματοδότη
ση της διοικητικής, κοινωνικής, αθλητικής και 
πολιτιστικής υποδομής και σχετικών προγραμ
μάτων των δήμων και κοινοτήτων αυτών, κα
θώς και μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημά
των τους.

ε) Το Υποπρόγραμμα 5 για τη χρηματοδότη
ση έργων ανάλογων με τα αναφερόμενα στα α
νωτέρω Υποπρογράμματα 2, 3 και 4, που αφο
ρούν αποκλειστικά τους Ο.Τ.Α. του άρθρου 1 
παράγραφος 5 εδάφια 1Γ, 2, 3 και 4 και παρά
γραφος 19 εδάφιο Γ.

4. Πόροι του Ε.Π.Τ.Α. είναι:
α) Ποσοστό οκτώ και πενήντα εκατοστών 

(8,50%) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του 
άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α"), που 
εγγράφονται στον τα.κτικό προϋπολογισμό, για 
τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 1, 2 
και 4.

β) Ποσοστό είκοσι εκατοστών (20%) των Κε
ντρικών Αυτοτελών Πόρων του άρθρου 25 του 
ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α'), που εγγράφονται στον 
προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων (Σ.Α. 
Τ.Α.), για τη χρηματοδότηση του Υποπρογράμ
ματος 4.

γ) Το ποσό του λογαριασμού του άρθρου 67 
του ν. 3033/1954 (ΦΕΚ 258 Α') και το ποσό των 
τόκων των χρηματικών υπολοίπων του άρθρου 
232, παράγραφ. 1, του π.δ/τος 410/1995, που 
διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημό
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθώς και 
όλα τα ποσά των ειδικών λογαριασμών και πό
ρων του Κρατικού Προϋπολογισμού που δια
χειρίζονται τα Υπουργεία, αυτοτελείς Δημόσιες 
υπηρεσίες και Δημόσιοι οργανισμοί, με τα οποία 
επιχορηγούνται δήμοι και κοινότητες για τη 
χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 4 και
5.

δ) Ποσοστό ογδόντα εκατοστών (80%) του 
φόρου των τόκων καταθέσεων του άρθρου 9 
παράγρ. 5α του ν. 2583/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), για 
τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 1, 2 
και 4.

ε) Οι πόροι Εθνικών και Περιφερειακών Κοι
νοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών που 
διαχειρίζονται τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες, 
οι οποίοι αφορούν έργα δήμων και κοινοτήτων 
και λοιπές επενδύσεις τοπικής ανάπτυξης, για 
τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 2, 3 
και 5.

στ) Οι πόροι του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων με τους οποίους χρηματοδοτού-
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νται έργα δήμων και κοινοτήτων, για τη χρημα
τοδότηση των Υποπρογραμμάτων 3, 4 και 5.

5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνι
κής Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη
σης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου υπουργού, τα ποσά με τα οποία χρη
ματοδοτούνται τα Υποπρογράμματα 4 και 5, α
πό 1ης Ιανουάριου του έτους 1999 εγγράφονται 
στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων Περιφέρειας 
(Σ.Α.Ε.Π.). Για το Υποπρόγραμμα 3 εφαρμόζο
νται οι διατάξεις του άρθρου 4, παράγρ. 2 του ν. 
2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α).

Για το έτος 1998 δύναται με απόφαση του Υ
πουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης να μεταφέρεται το αναγκαίο πο
σό από τους πόρους της παρ. 4 του παρόντος 
άρθρου στο λογαριασμό του άρθρου 68 του ν. 
3033/1954 (ΦΕΚ 258 Α') που τηρείται στο Τα
μείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την προ
μήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημά
των του Υποπρογράμματος 4.

6. Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, υπο
στήριξη και διοίκηση της εφαρμογής του Ε. Π. 
Τ. Α. συγκροτείται Επιτροπή στο Υπουργείο Ε
σωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ
ντρωσης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ε
σωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ
ντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έρ
γων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουρ
γού, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των 
Υπουργείων αυτών.

7. Από 1ης Ιανουάριου του έτους 1998 απα
γορεύεται η χρηματοδότηση δήμων και κοινοτή
των με υπουργικές αποφάσεις ή μέσω προ
γραμματικών συμβάσεων από πόρους ειδικών 
λογαριασμών, του Κρατικού Προϋπολογισμού 
και του προγράμματος των δημόσιων επενδύ
σεων, που δεν εντάσσονται στους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους ή στους πόρους του 
Ε.Π.Τ.Α. της παρ. 4 του παρόντος. Οποιαδήπο
τε εντολή πληρωμής σε βάρος Κ.Α. στον οποίο, 
κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου, έ
χει εγγράφει πίστωση, είναι άκυρη και δεν εκτε- 
λείται από το δημοτικό ή κοινοτικό ταμία.

Προγραμματικές συμβάσεις που έχουν συνα- 
φθεί μέχρι την 14η Οκτωβρίου 1997 μεταξύ Υ
πουργείων, Ο.Τ.Α. και λοιπών φορέων, εξακο
λουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται. Δεν 
επιτρέπεται τροποποίηση των όρων τους αν 
αυτή έχει ως περιεχόμενο την αύξηση της χρη
ματοδότησης προς Ο.Τ.Α..

8. Οι πόροι που χρηματοδοτούν το Υποπρό
γραμμα 1 της παραγράφου 3 του παρόντος κα- 
τανέμονται στους δήμους και κοινότητες της 
παραγράφου 1, σύμφωνα με κριτήρια και διαδι
κασία κατανομής, που καθορίζονται με απόφα
ση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί
κησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από πρόταση 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων 
Ελλάδος.

Tc υπόλοιπο ποσοστό είκοσι εκατοστών 
(20%) της παραγράφου 4δ' του παρόντος κατα- 
νέμεται στους Ο.Τ.Α. του άρθρου 1 παράγρα
φος 5 εδάφια 1Γ, 2, 3 και 4 και παράγραφος 19 
εδάφιο Γ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25, πα
ράγραφος 5 του ν. 1828/1988 (ΦΕΚ 2 Α').

9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μετά α
πό εισήγηση της Επιτροπής της παρ. 6 του πα
ρόντος άρθρου και της Κ.ΕΔ.Κ.Ε. ρυθμίζονται 
τα της κατάρτισης και εφαρμογής του Ε.Π.Τ.Α. 
ιδίως δε τα σχετικά με το αναλυτικό περιεχόμενό 
του, τη διαδικασία καταγραφής των αναγκών 
των δήμων και κοινοτήτων και των σχετικών 
προτάσεων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοί
κησης, τους όρους και τη διαδικασία ένταξης 
έργων στο Ε.Π.Τ.Α. και πραγματοποίησης των 
Έργων αυτών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
αυτού.

10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 25 του ν. 
1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω
σης, Εθνικής οικονομίας και Οικονομικών, που 
εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 
καθορίζονται’ τα κριτήρια και η διαδικασία κατα
νομής των εσόδων που εγγράφονται στον προ
ϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων και στον 
τακτικό προϋπολογισμό.

Ως κριτήρια κατανομής λαμβάνονται υπόψη ι
δίως:

α) το μήκος των δικτύων ύδρευσης και απο
χέτευσης,

β) το μήκος και η βατότητα του οδικού δικτύ
ου,

γ) ο ορεινός, πεδινός ή νησιώτικος χαρακτή
ρας του Ο.Τ.Α.,

δ) το επίπεδο των κοινωνικών εξυπηρετήσε
ων,

ε) η δυνατότητα άντλησης τοπικών πόρων,
στ) το πληθυσμιακό μέγεθος, οι πληθυσμια- 

κές διακυμάνσεις ανά εποχές και η δημογραφική 
τάση,

ζ) οι κλιματολογικές συνθήκες και ο αριθμός 
των σχολικών αιθουσών,

η) οι περιβαλλοντικές συνθήκες.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν 

από 1.1.1999.»
Η παράγραφος 6 του ίδιου άρθρου καταργεί- 

ται και οι λοιπές παράγραφοι αναριθμούνται.
11. Ο.Τ.Α., που προήλθαν από συνένωση κα

τά τις διατάξεις των νόμων 1416/84 και 1622/86 
και στους οποίους δεν επέρχεται μεταβολή με 
το άρθρο 1 του παρόντος, εξακολουθούν να 
λαμβάνουν τα οικονομικά κίνητρα που προ- 
βλέπονται από τις διατάξεις των νόμων αυτών.

Τα οικονομικά κίνητρα, που δικαιούνται κατά 
το προηγούμενο εδάφιο συνενωθέντες Ο.Τ.Α., 
οι οποίοι όμως καταργούνται λόγω συνένωσής 
τους σε νέο δήμο κατά το άρθρο 1 του παρό
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ντος, αποδίδονται στο νέο δήμο και διατίθενται 
για την εκτέλεση έργων και εφαρμογή προ
γραμμάτων στην εδαφική περιφέρεια του κα- 
ταργούμενου Ο.Τ.Α.. Οι διατάξεις της παραγρά
φου αυτής εφαρμόζονται μέχρι το τέλος του έ
τους 2002 και τα ποσά των οικονομικών κινή
τρων καταβάλλονται από το Ε.Π.ΤΑ..

Άρθρο 14
Προϋπολογισμός των νέων Ο.ΤΑ και 

οικονομική διαχείριση των δήμων και κοινοτή
των των οποίων η λειτουργία λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου 1998- Δάνεια
1. Οι δήμοι που συνιστώνται με τον παρόντα 

νόμο υποχρεούνται να καταρτίσουν τον προϋ
πολογισμό τους και να φροντίσουν για τον κατά 
νόμο έλεγχό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 222 του π.δ/τος 410/1995 μέχρι την 
28η Φεβρουάριου 1999. Στον προϋπολογισμό 
του νέου δήμου εγγράφονται υποχρεωτικά όλες 
οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των καταρ- 
γούμενων δήμων ή κοινοτήτων.

Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπο
λογισμού του νέου δήμου και πάντως όχι αργό
τερα από την ανωτέρω προθεσμία οι προϋπο
λογισμοί των Ο.Τ Α. που καταργούνται, εκτε- 
λούνται ως προϋπολογισμοί του νέου δήμου 
κατ εφαρμογή του άρθρου 216 του π.δ/τος 410/ 
1995.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας 
απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με 
βάση τους προϋπολογισμούς των καταργούμε- 
νων Ο.Τ.Α..

Ο δήμαρχος εκδίδει τα οικεία χρηματικά ε
ντάλματα σε βάρος των πιστώσεων του προϋ
πολογισμού του τέως δήμου ή της κοινότητας 
που αφορούν οι δαπάνες.

Τα εντάλματα πληρωμής δαπανών των ανω
τέρω προϋπολογισμών και τα δικαιολογητικά 
τους φέρουν τον τίτλο Δήμος ή Κοινότητα......

Προϋπολογισμός τέως Δήμου ή Κοινότη
τας.............

Οι απολογισμοί των κοινοτήτων που καταρ- 
γούνται, έτους 1998 ή παλαιότερων ετών υπο
βάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο 
δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 
του π.δ/τος 410/1995.

Η παρούσα παράγραφος ισχύει ανάλογα και 
για τις κοινότητες που συνιστώνται με τον πα
ρόντα νόμο.

2. Από την έναρξη της λειτουργίας των νέων 
δήμων και κοινοτήτων που συνιστώνται με τον 
παρόντα νόμο έως την οριστική εναρμόνιση των 
ορίων αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. με τα όρια των 
νέων Ο.Τ.Α., αρμόδια για το νέο δήμο ή κοινό
τητα είναι η Δ.Ο.Υ. που ήταν αρμόδια για τον 
πρώην Ο.Τ.Α. του οποίου οικισμός ορίζεται ως 
έδρα του νέου δήμου ή κοινότητας.

3. Οι σχετικές με τη δωρεά και την εκποίηση 
ακινήτων αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτι
κών συμβουλίων των Ο.Τ.Α., των οποίων η λει

τουργία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1998, λαμβά- 
νονται με την ειδική πλειοψηφία των δύο τρίτων 
του συνόλου των μελών κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 246 και της 
παρ. 1 του άρθρου 248 του π.δ/τος 410/1995.

4. Συμφωνίες ή συμβάσεις για την εκμίσθωση 
δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων ή τη μίσθωση 
ακινήτων από Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 
253 και 254 του π.δ/τος 410/1995, που συνά- 
πτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου από δήμους ή κοινότητες των οποίων η 
λειτουργία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1998 δεν 
μπορούν να έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 
δύο (2) ετών.

5. Για τις οφειλές από δάνεια του άρθρου 67 
του ν.δ. 3033/1954 εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 12 παράγραφος 9 του ν. 1416/ 
1984.

6. Για τον υπολογισμό των κατά το άρθρο 173 
του π.δ/τος 410/1995 εξόδων παράστασης των 
αιρετών οργάνων των νέων Ο.Τ.Α., λαμβάνεται 
υπόψη το σύνολο των πραγματοποιηθέντων 
τακτικών εσόδων των συνενωθέντων Ο.Τ.Α..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 
Άρθρο 15

Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικος- Γενικά
1. Οι παράγραφοι 4 του άρθρου 2, 3 έως 14 

του άρθρου 4, 1 του άρθρου 10 και 3, 4 και 5 
του άρθρου 42 του π.δ/τος 410/1995 καταργού- 
νται από 1.1.1999.

2. Το άρθρο 12 του π.δ/τος 410/1995 αντικα
θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12
Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών - 

πλατειών
Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γί

νεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από 
γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου ή παρέ- 
δρου και σύμφωνη γνώμη επιτροπής στην ο
ποία συμμετέχουν: ο προϊστάμενος της Διεύ
θυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή της 
Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκη
σης του νομού ή της νομαρχίας, ως πρόεδρος, 
δύο εκπρόσωποι της τοπικής ένωσης δήμων 
και κοινοτήτων που ορίζονται με τους αναπλη
ρωτές τους από τη διοικούσα επιτροπή της και 
δύο καθηγητές φιλόλογοι ή καθηγητές της ιστο
ρίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι 
ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από 
το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Η μετο
νομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους 
και γίνεται με τον ίδιο τρόπο.»

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 22 του 
π.δ/τος 410/1995 αριθμούνται 5 και 6 αντίστοι
χο και προστίθενται παρ. 2, 3 και 4 ως εξής:

«2. Στους δήμους και κοινότητες που προέρ
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χονται αττό συνένωση καταργηθέντων δήμων 
και κοινοτήτων τηρείται το δημοτολόγιο των κα
ταργηθέντων έως την κατάργηση ενιαίου δημο
τολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του π.δ/τος 
497/1991 (ΦΕΚ 180 Α'), η οποία πρέπει να έχει 
συντελεστεί εντός ενός έτους από την εγκατά
σταση των αρχών του νέου δήμου ή κοινότητας. 
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με α
πόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ
ρειας έως έξι (6) ακόμη μήνες, ανάλογα με τον 
πληθυσμό του νέου δήμου ή κοινότητας.

3. Στην περίπτωση της προηγούμενης παρα
γράφου τα σχετικά με τη δημοτικότητα έγγραφα 
εκδίδονται στο όνομα του νέου δήμου ή κοινό
τητας και μνημονεύεται και το όνομα του δημο
τικού ή του κοινοτικού διαμερίσματος στο οποίο 
ανήκει ο δήμο της.

Μετά τον καταρτισμό του ενιαίου δημοτολογί
ου πρέπει να μνημονεύεται στα σχετικά με τη 
δημοτικότητα έγγραφα η καταγωγή του δημότη 
από το δήμο ή την κοινότητα που καταργήθηκε,

4. Κατά ανάλογο με τις παρ. 2 και 3 τρόπο, 
και σύμφωνα με την παράγρ. 2 του άρθρου 25 
του ν. 2119/1993 (ΦΕΚ 23 Α') εντός της ίδιας 
προθεσμίας καταρτίζεται το Μητρώο Αρρένων 
του νέου δήμου ή κοινότητας.»

4. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 
του π.δ/τος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι άδειες συμμετοχής επαγγελματιών στο 
παζάρι χορηγούνται με απόφαση της δημαρχια
κής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου.»

5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 37 του 
π.δ/τος 410/1995 προστίθενται τα εξής:

«- Την έκδοση των δημοτικών κανονιστικών 
διατάξεων εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η 
Δημαρχιακή Επιτροπή. Η εισήγησή της δημο
σιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο προ της υ
ποβολής της στο Δ.Σ. και τάσσεται προθεσμία 
εντός της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος φορέας 
ή κάτοικος του δήμου μπορεί να διατυπώσει εγ- 
γράφως τις παρατηρήσεις και προτάσεις του.

Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής λαμβά- 
νονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν η 
κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την 
περιφέρεια ενός δημοτικού διαμερίσματος ή συ
νοικισμού, η δημαρχιακή επιτροπή διαμορφώνει 
την εισήγησή της μετά από γνώμη του οικείου 
Τοπικού Συμβουλίου.»

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του 
άρθρου 64 του π.δ/τος 410/1995 αντικαθίσταται
ως εξής:

«Στους δήμους ο εκλογέας μπορεί να εκφρά- 
σει την προτίμηση του υπέρ ενός ή υπέρ δύο 
υποψηφίων πλην των Δήμων Αθηναίων, Θεσ
σαλονίκης και Πειραιώς, στους οποίους ο εκλο
γέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του υ
πέρ ενός, υπέρ δύο ή υπέρ τριών υποψηφίων.»

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 111 του 
π.δ/τος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Δημαρχιακή επιτροπή αποτελείται από το

δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο 
δήμαρχος ως πρόεδρο και από δύο μέλη, αν το 
συμβούλιο έχει έως και δεκαπέντε μέλη, τέσσε
ρα μέλη,· αν το συμβούλιο έχει έως και τριάντα 
ένα μέλη, καθώς και στους δήμους που είναι 
πρωτεύουσες νομών και έχουν πληθυσμό μέχρι 
δέκα χιλιάδες κατοίκους, και έξι μέλη, αν το 
συμβούλιο έχει πάνω από τριάντα ένα μέλη.»

8. Το πληθυσμιακό όριο των πέντε χιλιάδων 
(5.000) και άνω κατοίκων του δευτέρου εδαφίου 
της παραγράφου 1 του άρθρου 115 του π.δ/τος 
410/1995 μειώνεται από 1.1.1999 σε δύο χιλιά
δες (2.000) κατοίκους και άνω. Από την ίδια η
μερομηνία στους νομούς που είναι πρωτεύου
σες Νομών και έχουν πληθυσμό μέχρι δέκα χι
λιάδες (1 0 .0 0 0 ) κατοίκους ορίζονται δύο αντιδή- 
μαρχοι.

9. Στην παρ. 2 του άρθρου 115 του π.δ/τος 
410/1995 προστίθενται τα εξής:

«Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή 
του, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημέ
νη πρόταση του δημάρχου, να ανακαλεί τον α- 
ντιδήμαρχο αν αυτός ασκεί πλημμελώς τα κα- 
θήκοντά του».

10. Το άρθρο 116 του π.δ/τος 410/1995 αντι
καθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 116
Εξουσιοδότηση υπογραφών

Ο δήμαρχος μπορεί, με απόφασή του, να α
ναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων και 
πιστοποιητικών, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον 
πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερί
σματος ή στον πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή 
στον πάρεδρο ή σε προϊστάμενο δημοτικής υ
πηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του δή
μου.»

11. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 245 του 
π.δ/τος 410/1995, προστίθενται τα εξής:

«Στους Ο.Τ.Α., που προκύπτουν από συνέ
νωση άλλων Ο.Τ.Α., το κτηματολόγιο αποτελεί- 
ται από το σύνολο των κτηματολογίων των κα
ταργηθέντων δήμων και κοινοτήτων τα οποία 
αποτελούν τμήματα του ενιαίου κτηματολογίου 
αυτών.»

12. Στην παρ. 3 του άρθρου 245 του π.δ/τος 
410/1995 προστίθενται τα εξής:

«Όταν πρόκειται για την καταχώριση στο κτη
ματολόγιο ακινήτου που ευρίσκεται στην εδαφι
κή περιφέρεια δημοτικού ή κοινοτικού διαμερί
σματος, στην επιτροπή μετέχει ένα μέλος του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ο πρόε
δρος του οικείου τοπικού συμβουλίου ή ο οικεί
ος πάρεδρος.»

13. Στην παρ. 1 του άρθρου 246 του π.δ/τος 
410/1995 προστίθενται τα εξής:

«Η ως άνω απόφαση λαμβάνεται ύστερα από 
γνώμη του οικείου συμβουλίου ή παρέδρου. Ο 
τελευταίος έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη 
της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμ
βουλίου».
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14. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 248 του 
ττ.δ/τος 410/1995 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στους Ο.Τ.Α. που λειτουργούν τοπικά - συμ
βούλια και πάρεδροι στην επιτροπή μετέχει ως 
δεύτερος δημοτικός σύμβουλος ο πρόεδρος του 
οικείου τοπικού συμβουλίου ή ο οικείος πάρε- 
δρος.»

15. Η παράγραφος 4 του άρθρου 249 του 
π.δ/τος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Αν εφαρμοσθούν οποιαδήποτε προγράμ
ματα αποκατάστασης αστέγων σε δήμους και 
κοινότητες που προήλθαν από συνένωση 
Ο.Τ.Α., οι κάτοικοι των δημοτικών ή κοινοτικών 
διαμερισμάτων έχουν δικαίωμα προτίμησης στα 
προγράμματα αυτά, εφόσον εφαρμόζονται στην 
περιφέρειά τους.»

16. Στην παρ. 1 του άρθρου 250 του π.δ/τος 
410/1995 προστίθενται τα εξής:

«Αν οι παραπάνω εκτάσεις ευρίσκονται εξ ο
λοκλήρου σε ένα δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρι
σμα, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται ύστερα 
από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου ή 
παρέδρου, ο οποίος στη λήψη της απόφασης έ
χει και δικαίωμα ψήφου.»

17. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 265 του 
π.δ/τος 410/1995 προστίθεται παρ. 3 και οι 
παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού αριθμούνται ως 
4 και 5:

«3. Τα τοπικά συμβούλια και οι πάρεδροι ο
φείλουν τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από 
την έναρξη του οικονομικού έτους να υποβά
λουν στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο σχέ
διο τεχνικού προγράμματος, το οποίο να περι
λαμβάνει ιεραρχημένα τα εκτελεστέα έργα για το 
δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμά τους».

18. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή δήμων ή 
κοινοτήτων στο μετοχικό κεφάλαιο ποδοσφαιρι
κών ανωνύμων εταιρειών (Π.Α.Ε.). Συμμετοχές 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στο μετοχι
κό κεφάλαιο Π.Α.Ε., που έγιναν με την αγορά 
αριθμού μετοχών μέχρι τη δημοσίευση του νό
μου αυτού, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.

Σε όσες περιπτώσεις η συμμετοχή Ο.Τ.Α. στο 
μετοχικό κεφάλαιο Π.Α.Ε. έχει εκδηλωθεί με την 
αγορά της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαί
ου, η συμμετοχή αυτή είναι έγκυρη και ισχυρή, ο 
δε Ο.Τ.Α. έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα δι- 
καιώματά του , σε περίπτωση αυξήσεως του με
τοχικού κεφαλαίου της αντίστοιχης Π.Α. Ε..

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμό
ζονται και για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, 
καθώς και για τις επιχειρήσεις των πρωτοβάθ
μιων Ο.Τ.Α. και των Νομαρχιακών Αυτοδιοική
σεων.

19. Στους δήμους που συνιστώνται με το άρ
θρο 1 του παρόντος νόμου, που προέρχονται 
από συνένωση δέκα και πλέον Ο.Τ.Α. και έχουν 
πληθυσμό πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) κα
τοίκους, μπορεί να ορίζεται ένας επιπλέον αντι- 
δήμαρχος πέραν εκείνων που προβλέπονται 
στο άρθρο 115 παρ. 1 του π.δ/τος 410/1995,

όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 16
Ιδρύματα - Λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. - Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α - 
Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. που συνενώνονται - Κα

τάργηση Συμβουλίου Περιοχής
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 202 του 

π.δ/τος 410/1995 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι Ο.Τ.Α. που προκύπτουν από συνένω

ση άλλων Ο.Τ.Α. υπεισέρχονται αυτοδικαίως α
πό την έναρξη της λειτουργίας τους, σε όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δήμων ή 
κοινοτήτων που καταργούνται με τη συνένωση 
ως προς τα δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα του 
άρθρου 190, που έχουν συσταθεί από τους συ- 
νενούμενους Ο.Τ.Α..

2. Τα ανωτέρω δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα 
περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο Ο.Τ.Α. από 
την έναρξη της λειτουργίας του.»

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 204 του 
π. δ/τος 410/1995 αντικαθίστανται ως εξής :

«1. Οι Ο.Τ.Α. που προκύπτουν από συνένω
ση υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη 
της λειτουργίας τους, σε όλα τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των δήμων ή κοινοτήτων που 
καταργούνται με τη συνένωση ως προς τα λοι
πά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα του 
άρθρου 203 που έχουν συσταθεί από τους συ- 
νενούμενους Ο.Τ.Α..

2. Τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά 
πρόσωπα του άρθρου 203 που έχουν συσταθεί 
από δήμο ή κοινότητα, που καταργείται με τη 
συνένωση περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο 
Ο.Τ.Α.. από την έναρξη της λειτουργίας του.»

3. Το άρθρο 213 του π.δ/τος 410/1995 αντι
καθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 213
Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. που συνενώνονται

1. Στην περίπτωση που οι δήμοι ή κοινότητες 
που συνενώνονται και αποτελούν ένα νέο 
Ο.Τ.Α. συμμετέχουν όλοι τους ή μερικοί από αυ
τούς σε σύνδεσμο Ο.Τ.Α., ο σύνδεσμος αυτός 
καταργείται αυτοδικαίως από την έναρξη λει
τουργίας του νέου δήμου ή κοινότητας. Την ε
κτέλεση του σκοπού για τον οποίο είχε συσταθεί 
ο σύνδεσμος αναλαμβάνει αυτοδικαίως και συ
νεχίζει ο νέος δήμος ή κοινότητα, ο οποίος υ
πεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υπο
χρεώσεις του συνδέσμου ως καθολικός διάδο
χος. Το προσωπικό και η περιουσία του συνδέ
σμου περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο Ο.Τ.Α. 
από την έναρξη της λειτουργίας του.

2. Οι Ο.Τ.Α. που προκύπτουν από συνένωση 
υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από την έναρξη της 
λειτουργίας τους, σε όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των δήμων ή κοινοτήτων που κα- 
ταργούνται με τη συνένωση και συμμετέχουν 
στους συνδέσμους κάθε κατηγορίας που μετεί
χαν οι καταργηθέντες.

Αν οι εισφορές προς το σύνδεσμο των δήμων
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και κοινοτήτων που καταργούνται έχουν καθο
ριστεί ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε δήμου ή 
κοινότητας μέλους του συνδέσμου, οι νέοι 
Ο.ΤΑ. εισφέρουν στο σύνδεσμο ποσό ανάλογο 
με τον πληθυσμό των δήμων ή κοινοτήτων που 
καταργούνται και οι οποίοι ήταν μέλη του συν
δέσμου.

Οι δήμοι και οι κοινότητες, μέλη του συνδέ
σμου, που δεν ενώθηκαν εξακολουθούν να ει
σφέρουν τα ποσά τα οποία εισέφεραν.

Αν οι εισφορές προς το σύνδεσμο των δήμων 
και κοινοτήτων που καταργούνται με τη συνέ
νωση, έχουν καθοριστεί με εφάπαξ εισφορά, οι 
νέοι Ο.Τ.Α. εισφέρουν στο σύνδεσμο τα ποσά 
που έχουν καθοριστεί για κάθε δήμο ή κοινότη
τα με τη συνένωση των οποίων συνιστάται ο 
νέος Ο.Τ.Α.. Τα ίδια ποσά που εισέφεραν εξα
κολουθούν να εισφέρουν και οι δήμοι ή κοινότη
τες μέλη του συνδέσμου που δεν καταργήθη- 
καν.

Αν οι εισφορές προς το σύνδεσμο των δήμων 
και κοινοτήτων που καταργούνται έχουν καθο
ριστεί σε ποσοστό επί των τακτικών ετήσιων ε
σόδων καθενός από αυτούς τους δήμους και τις 
κοινότητες, η εισφορά των νέων Ο.Τ.Α. προς το 
σύνδεσμο καθορίζεται με αποφάσεις των δημο
τικών και κοινοτικών συμβουλίων των νέων 
Ο.Τ.Α., καθώς και των Ο.Τ.Α. μελών του συν
δέσμου που δεν καταργήθηκαν.

3. Όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 
2 εφαρμόζονται ανάλογα για κάθε σύνδεσμο ο
ποιοσδήποτε κατηγορίας στον οποίο συμμετέ
χουν δήμοι και κοινότητες οι οποίοι καταργού- 
νται και συνενώνονται σε περισσότερους από έ
να νέους Ο.Τ.Α..

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμί
ζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρ
μογή του άρθρου αυτού.»

4. Το άρθρο 292 του π.δ/τος 410 11995 αντι
καθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 292
Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. που συνενώνονται

1. Οι Ο.Τ.Α. που προκύπτουν από συνένωση 
άλλων Ο.Τ.Α. υπεισέρχονται αυτοδικαίως από 
την έναρξη της λειτουργίας τους, σε όλα τα δι
καιώματα και τις υποχρεώσεις των δήμων ή 
κοινοτήτων που καταργούνται με τη συνένωση 
ως προς:

«α. Τις αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές επιχει
ρήσεις του άρθρου 277 που έχουν συσταθεί α
πό καθένα σπό τους συνενούμενους Ο.Τ.Α.. Οι 
επιχειρήσεις αυτές περιέρχονται αυτοδικαίως 
στο νέο Ο.Τ.Α..

β. Τις επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης 
(Δ.Ε.Υ.Α.) του ν. 1069/1980 που έχουν συστα
θεί από καθέναν από τους συνενούμενους
Ο.Τ.Α..

Οι επιχειρήσεις αυτές περιέρχονται αυτοδι
καίως στο νέο Ο.Τ.Α..

γ. Τις διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρή
σεις του άρθρου 285 στις οποίες συμμετέχουν 
ορισμένοι ή άλλοι οι Ο.Τ.Α. που συνενώνονται 
σε ένα δήμο ή κοινότητα.

Οι επιχειρήσεις αυτές περιέρχονται αυτοδι
καίως στο νέο Ο.Τ.Α.

δ. Τις διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρή
σεις του άρθρου 285 στις οποίες συμμετέχουν 
οι καταργούμενοι Ο.Τ.Α. κατά το ποσοστό συμ
μετοχής τους στο κεφάλαιο της επιχείρησης.

Στις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχει αυτοδικαί
ως κάθε νέος Ο.Τ.Α. κατά το άθροισμα των πο
σοστών συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχεί
ρησης των καταργούμενων Ο.Τ.Α..

Αν στις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχουν και 
Ο.Τ.Α. που'δεν καταργούνται, οι επιχειρήσεις 
αυτές εξακολουθούν να ανήκουν και στους εν 
λόγω Ο.Τ.Α. κατά το ποσοστό συμμετοχής κα
θενός από αυτούς στο κεφάλαιο της επιχείρη
σης.

ε. Τις λοιπές επιχειρήσεις στις οποίες συμμε
τέχουν οι καταργούμενοι Ο. Τ. Α. κατά το πο
σοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της επι
χείρησης.

Στις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχει αυτοδικαί
ως κάθε νέος Ο.Τ.Α. κατά το άθροισμα των πο
σοστών συμμείοχής στο κεφάλαιο της επιχεί
ρησης των καταργούμενων Ο.Τ.Α..

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμί
ζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρ
μογή του άρθρου αυτού».

5. Το οικείο τοπικό συμβούλιο ή ο πάρεδρος 
κοινοτικού διαμερίσματος προτείνει στο δημοτι
κό ή κοινοτικό συμβούλιο μέχρι δέκα (10) άτομα 
για το διορισμό μελών διοικητικού συμβουλίου 
αμιγούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης του 
άρθρου 278 του π.δ/τος 410/1995 του δημοτι
κού ή κοινοτικού νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου ή ιδρύματος που είχε συσταθεί μέχρι τη 
δημοσίευση του παρόντος από τους συνενού
μενους κατά το άρθρο 1 δήμους και κοινότητες.

Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο υποχρε- 
ούται να διορίσει στο διοικητικό συμβούλιο των 
ανωτέρω νομικών προσώπων τουλάχιστον το 
πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα των μελών 
του από τον πίνακα των προτεινόμενων προ
σώπων.

Αν κατά τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού 
ο αριθμός που προκύπτει δεν είναι ακέραιος, 
στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονά
δα. Αν δεν υποβληθεί η πρόταση του πρώτου 
εδαφίου ή ο αριθμός των προτεινομένων υπο
λείπεται του πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα 
του συνόλου των μελών του διοικητικού συμ
βουλίου, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο 
προβαίνει στη συμπλήρωση των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου χωρίς την τήρηση του 
ποσοστού αυτού.

Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού 
το τυχόν προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υ-
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ττόψη.
Αν η αμιγής δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση 

του άρθρου 278 του π.δ/τος 410/1995 ή το δη
μοτικό ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου ή Ιδρυμα ανήκει σε δήμο ή κοινότητα, 
που καταργήθηκε με τη συνένωση κατά το άρ
θρο 1 του παρόντος νόμου και δεν λειτουργεί 
τοπικά συμβούλιο ή δεν υπάρχει πάρεδρος, το 
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο υποχρεούται να 
περιλάβει ως μέλη στη σύνθεση του Δ.Σ. των α
νωτέρω νομικών προσώπων κάτοικους του τέ
ως δήμου ή κοινότητας σε ποσοστό πενήντα 
τοις εκατό (50%) συν ένα του όλου αριθμού των 
μελών του Δ.Σ..

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ρυθμί
ζεται με ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω δια
τάξεων της παραγράφου αυτής, η εκπροσώπη
ση συνενούμενου κατά το άρθρο 1 δήμου ή κοι
νότητας, στα όργανα διοίκησης επιχείρησης 
Ο.ΤΑ. πλην των αμιγών δημοτικών ή κοινοτι
κών επιχειρήσεων, στα οποία συμμετέχουν μέ
χρι τη δημοσίευση του παρόντος εκπρόσωποι 
του συνενούμενου δήμου ή κοινότητας και τα 
σχετικά με τη διάθεση των εσόδων από τη συμ
μετοχή στις επιχειρήσεις αυτές.

6. Από 1ης Ιανουάριου 1998 τα Συμβούλια 
Περιοχής του άρθρου 214 του π.δ/τος 410/1995 
μετατρέπονται αυτοδικαίως σε απλούς συνδέ
σμους του άρθρου 206 του ίδιου προεδρικού 
διατάγματος.

Οι σύνδεσμοι αυτοί καθίστανται καθολικοί 
διάδοχοι των συμβουλίων περιοχής, υπεισέρ
χονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους. Η διοίκηση, η περιουσία και 
το προσωπικό των συμβουλίων περιοχής καθί
σταται διοίκηση, περιουσία και προσωπικό των 
συνδέσμων. Οι σύνδεσμοι αυτοί λειτουργούν 
μέχρι τη λήξη της διανυόμενης δημοτικής και 
κοινοτικής περιόδου 1995 - 1998 αποκλειστικά 
και μόνο για την προώθηση και περαίωση των 
υποθέσεων που έχουν ξεκινήσει τα συμβούλια 
περιοχής.

7. Αν το σύνολο των Ο.Τ.Α. που ανήκαν σε έ
να συμβούλιο περιοχής συνενώνεται σε έναν 
Ο.Τ.Α., αυτός υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του απλού 
συνδέσμου, ο οποίος καταργείται και αυτός την 
1.1.1999.

Το προσωπικό και η περιουσία του καταρ- 
γούμενου συνδέσμου καθίσταται αυτοδικαίως 
προσωπικό και περιουσία του νέου Ο.Τ.Α..

8. Αν δήμοι και κοινότητες που ανήκαν σε ένα 
συμβούλιο περιοχής - απλό σύνδεσμο από 
1.1.1998 συνενωθούν σε περισσότερους από έ
ναν Ο.Τ.Α., οι νέοι Ο.Τ.Α. υπεισέρχονται στα δι
καιώματα και τις υποχρεώσεις του απλού συν
δέσμου που καταργείται, όπως αυτά καθορίζο
νται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας.

Το προσωπικό του απλού συνδέσμου κατα-

νέμεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας στους νέους Ο.Τ.Α. που προκύ
πτουν από τις συνενώσεις και καθίσταται προ
σωπικό αυτών.

Αν ένας Ο.Τ.Α. απλού συνδέσμου που καταρ- 
γείται δεν συνενωθεί σε νέο δήμο ή κοινότητα, 
υπεισέρχεται και αυτός στα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του απλού συνδέσμου σε αναλο
γία που καθορίζεται με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας.

Άρθρο 17
Απευθείας αναθέσεις εργασιών, μεταφορών και 

προμηθειών
1. Η σύναψη συμβάσεως για την απευθείας 

ανάθεση ή την απευθείας εκτέλεση εργασίας ή 
μεταφοράς ή προμήθειας από το δήμαρχο ή 
πρόεδρο κοινότητας και λοιπούς φορείς της 
παρ. 1 του άρθρου 266 του π.δ/τος 410/ 1995, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 267 του 
π.δ/τος 410/1995, επιτρέπεται μόνο για έκτα
κτες και επείγουσες περιπτώσεις ειδικά αιτιολο
γημένες.

Στην παρ. 1 του άρθρου 267 του π.δ/τος 410/ 
1995 διαγράφονται οι λέξεις «ή τα τοπικά συμ
βούλια».

2. Η δημαρχιακή επιτροπή μπορεί με απόφα
σή της να αναθέτει μετά από πρόχειρο διαγωνι
σμό ή και απευθείας χωρίς διαγωνισμό την ε
κτέλεση εργασίας, μεταφοράς ή προμήθειας, αν 
η αξία καθενός απ' αυτά δεν υπερβαίνει το πο
σό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) 
δραχμών για τους δήμους Αθηναίων, Πειραιώς 
και Θεσσαλονίκης, και των τριών εκατομμυρίων 
(3.000.000) δραχμών για τους λοιπούς δήμους. 
Οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 267 
και της παρ. 1 του άρθρου 268 του π.δ/τος 
410/1995 εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή.

3. Όπου στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
266, της παρ. 2 του άρθρου 268 και της παρ. 1 
του άρθρου 269 του π.δ/τος 410/1995 αναγρά
φονται οι λέξεις «των τοπικών συμβουλίων» «το 
τοπικό συμβούλιο» και «του διοικητικού συμ
βουλίου του τοπικού συμβουλίου» αντίστοιχα, 
αυτές διαγράφονται.

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του 
π.δ/τος 171/1987 (ΦΕΚ 84 Α) αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση των δημοτι
κών ή κοινοτικών έργων και σύνταξη των αντί
στοιχων μελετών ούτε η αναγραφή στον προϋ
πολογισμό δήμου ή κοινότητας κατατμημένων 
πιστώσεων για την εκτέλεση αυτών.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η κατάτμηση έργου 
που προβλέφθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα και 
προϋπολογίσθηκε ως ενιαίο, εκτός εάν με ειδική 
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβου
λίου διαπιστωθεί οικονομική αδυναμία περάτω- 
σής του και προσδιορισθεΐ επακριβώς το τμήμα 
του το οποίο δύναται να εκτελεσθεί και χρησι
μοποιηθεί ως αυτοτελές έργο, έπειτα από αίτιο-
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λογημένη εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπη
ρεσίας, μετά την εκπόνηση της μελέτης του ο
λοκληρωμένου έργου. Στην περίπτωση αυτή, 
συντάσσεται για το τμήμα αυτό ειδικός προϋπο
λογισμός ο οποίος θεωρείται, ανάλογα με το ύ
ψος του, από τα αρμόδια όργανα και το τμημα
τικό αυτό έργο δημοπρατείται, υποχρεωτικά, α
νεξάρτητα από το ύψος της δαπάνης του. Η 
διακήρυξη της σχετικής δημοπρασίας αυτού του 
τμήματος του έργου γίνεται με βάση τα τεχνικά 
και λοιπά οικονομικά στοιχεία της συνολικής του 
μελέτης.

Επίσης, δεν επιτρέπεται υποδιαστασιολόγηση 
των έργων των δήμων και κοινοτήτων κατά τη 
σύνταξη των σχετικών μελετών, με αποτέλεσμα 
τον περιορισμό των κατηγοριών των καλουμέ- 
νων από τη διακήρυξη εργοληπτικών επιχειρή
σεων ή τον υποβιβασμό των τάξεων των πτυ
χίων αυτών ή την αποφυγή δημοπράτησης.

Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά πα
ράβαση των ανωτέρω διατάξεων, ανεξάρτητα 
από τυχόν άλλες πειθαρχικές ή ποινικές παρα
βάσεις, διώκονται πειθαρχικά και ποινικά για 
παράβαση καθήκοντος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 18 

Προσωπικό Ο.Τ.Α.
1. Το προσωπικό των δήμων και κοινοτήτων, 

που συνενώνονται κατά το άρθρο 1, καθίσταται 
αυτοδικαίως προσωπικό του νέου Ο.Τ.Α. που 
προκύπτει από τη συνένωση και διέπεται από 
τις διατάξεις του πρώτου και του τρίτου μέρους 
(βιβλίου) του ν. 1188/1981 (ΦΕΚ 204 Α'), ανά
λογα με την εργασιακή σχέση που κατέχει.

Προς τούτο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ε
γκατάσταση των αιρετών αρχών των νέων 
Ο.Τ.Α. εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του δη
μάρχου ή προέδρου της κοινότητας, με την ο
ποία διαπιστώνεται το ανωτέρω προσωπικό ως 
προσωπικό του νέου Ο.Τ.Α. με την ίδια σχέση 
εργασίας που κατέχει.

2. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημε
ρομηνία ανάληψης των καθηκόντων των νέων 
Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών (εγκατάστα
σης), καταρτίζονται οι Οργανισμοί Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) των νέων Ο.Τ.Α., που ε- 
γκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα της Περι
φέρειας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

3. Για τη σύσταση θέσεων προσωπικού, λαμ- 
βάνονται οπωσδήποτε υπόψη, ο αριθμός του 
προερχόμενου από τη συνένωση προσωπικού, 
η εδαφική έκταση του Ο.Τ.Α. που προήλθε από 
τη συνένωση, ο πληθυσμός του, η γεωγραφική 
του θέση, τα προσδοκώμενα έσοδα του, η έ
κταση του οδικού, ηλεκτρικού, υδρευτικού και 
αποχετευτικού δικτύου του, οι περιβαλλοντικές 
του υποχρεώσεις, ο αριθμός των δημοτικών

διαμερισμάτων, καθώς και κάθε άλλος παράγο
ντας που επηρεάζει την αναπτυξιακή και λει
τουργική δραστηριότητά του.

4. Οι θέσεις του Ο.Ε.Υ. καταλαμβάνονται από 
προσωπικό της παραγράφου 1, σύμφωνα με τα 
τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα. Το προ
σωπικό αυτό εξελίσσεται μισθολογικά και βαθ
μολογικά κατά τις διατάξεις του πρώτου μέρους 
(βιβλίου) του ν. 1188/1981, όπως ισχύει.

Ειδικά οι περιορισμένης διαβάθμισης υπάλ
ληλοι των καταργούμενων κοινοτήτων που υ
πάγονταν στο δεύτερο μέρος (βιβλίο) του ν. 
1188/1981 εξελίσσονται περαιτέρω κατά τρία 
μισθολογικά κλιμάκια. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζεται 
περαιτέρω μισθολογική εξέλιξή τους κλιμακωτά 
μέχρι και το καταληκτικό κλιμάκιο.

Το προσωπικό της παραγράφου 1, που υπά
γεται στο Α' μέρος (βιβλίο) του ν.1188/ 1981, 
κατατάσσεται στις οργανικές θέσεις του Ο.Ε.Υ. 
του νέου Ο.Τ.Α. και το προσωπικό που υπάγε
ται στο Β' μέρος (περιορισμένης διαβάθμισης) 
κατατάσσεται στις υπόλοιπες οργανικές θέσεις 
του Ο.Ε.Υ. του νέου Ο.Τ.Α. ύστερα από γνωμο
δότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Το υπόλοιπο'προσωπικό του Β’ μέρους κατα
τάσσεται σε προσωρινές προσωπαγείς θέσεις, 
που συνιστώνται αυτοδικαίως στον Ο.Ε.Υ. του 
νέου Ο.Τ.Α. και καταργούνται κατά την αποχώ
ρηση του υπαλλήλου.

Για την κατάταξη σε οργανικές ή προσωπο
παγείς θέσεις το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμ
βάνει υπόψη ως κριτήρια επιλογής τις υπηρε
σιακές ανάγκες, τα χρόνια υπηρεσίας, την ηλικί
α, τον τόπο κατοικίας, την οικογενειακή κατά
σταση κ.λπ..

Το προσωπικό της παραγράφου 1 δύναται 
μέσα σε έξι (6) μήνες από την έγκριση των 
Ο.Ε.Υ. των νέων Ο.Τ.Α. να υποβάλει αίτηση με
τάταξης σε άλλο Ο.Τ.Α. ή Νομαρχιακές Αυτο
διοικήσεις ή Περιφέρειες ή Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου.

Η απόφαση της μετάταξης εκδίδεται από το 
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από 
σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό 
οργάνου του Ο.ΤΑ. και του φορέα υποδοχής και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε
ως.

Αν ο μετατασσόμενος υπάλληλος κατέχει ορ
γανική θέση, τη θέση του αυτή καταλαμβάνει 
αυτός που έχει καταταγεί σε προσωρινή προ
σωποπαγή θέση του αυτού κλάδου και με τη 
σειρά εγγραφής στην Εφημερίδα της Κυβερνή
σεως.

Παρερχομένης της προθεσμίας των έξι (6) 
μηνών το προσωπικό του νέου Ο.Τ.Α., που έχει 
καταταγεί σε προσωρινές προσωποπαγείς θέ
σεις, μετατάσσεται υποχρεωτικά με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που 
εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρ-
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μόδιου προς διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α. και 
του φορέα υποδοχής. Η μετάταξη γίνεται σε άλ
λον Ο.Τ.Α. ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή δη
μόσια υπηρεσία ή υπηρεσία της Περιφέρειας ή 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εντός του 
νομού. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Ε
φημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το προσωπικό αυτό διατηρεί το ίδιο ασφαλι
στικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχε 
πριν τη μετάταξή του.

5. Οι περιορισμένης διαβάθμισης υπάλληλοι 
των κοινοτήτων εξελίσσονται σύμφωνα με τα α- 
ναφερόμενα στην παράγραφο 4 αυτού του άρ
θρου. Οι αποδοχές των υπαλλήλων των καταρ- 
γούμενων κοινοτήτων που ήταν ειδικής περιο
ρισμένης διαβάθμισης εξακολουθούν να κατα
βάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ
θρων 312, 313 και 314 του ανωτέρω νόμου, ό
πως ισχύουν κάθε φορά.

6. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρ
θρου 54 παρ. 4 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α’) 
ειδική επιτροπή αξιολόγησης για τους υπαλλή
λους των Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας και των νο
μαρχιακών αυτοδιοικήσεων συγκροτείται με α
πόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τα μέλη του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου που λειτουργεί: α) σε 
κάθε νομό ή νομαρχία για τους υπαλλήλους των 
Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού κάθε νομού ή νομαρχί
ας, β) σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή νο
μαρχιακό διαμέρισμα ή κεντρική υπηρεσία ε
νιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης για τους υ
παλλήλους τους και από έναν (1) υπάλληλο της 
Περιφέρειας του κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Η ανωτέρω επιτροπή κρίνει τις εκθέσεις αξιο
λόγησης ουσιαστικών προσόντων, εφόσον 
βαθμολογούνται με ένα ή περισσότερα κριτήρια 
αξιολόγησης με 9 ή 10 ή με 4 και κάτω, σύμφω
να με τα οριζόμενα στο π.δ. 318/1992 «Αξιο
λόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προ
σωπικού των δημόσιων υπηρεσιών πλην των 
εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - και των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου» (ΦΕΚ 161Α725. 
9.1992).

Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τους 
Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης 
στους οποίους λειτουργεί ίδιο Υπηρεσιακό Συμ
βούλιο, καθώς και για τους υπαλλήλους των 
Ο.Τ.Α πρώτης βαθμίδας της περιφέρειας της 
νομαρχίας Αθηνών όπου λειτουργούν τρία (3) 
υπηρεσιακά συμβούλια.

7. Στο άρθρο 83 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 
Α') και μετά τη φράση «ΔΕ35 δενδροανθοκη
πουρών - δενδροκόμων - κηπουρών - ανθοκό- 
μων» προστίθεται η φράση, «του κλάδου ΔΕ2 
εποπτών καθαριότητας, καθώς και του κλάδου 
ΔΕ32 μαγείρων».

8. Κενές ή κενούμενες οργανικές θέσεις μόνι
μου προσωπικού των υπηρεσιών ανταποδοτι
κού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας

καλύπτονται με προσωπικό που προσλαμβάνε
ται χωρίς την έγκριση της επιτροπής της παρ. 2 
του 6-1 2 της Π.Υ.Σ. 236/1994. Η πρόσληψη 
του προσωπικού αυτού γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 2190/1994.

9. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 18 του ν. 
2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’): α) η φράση «οι δήμοι, 
οι κοινότητες και τα συμβούλια περιοχής» αντι
καθίσταται με τη φράση «Οι Ο.Τ.Α. πρώτης 
βαθμίδας» και β) στο τέλος της παραγράφου 
αυτής προστίθενται τα εξής: «Στην περίπτωση 
που κάποιο δημοτικό ή κοινοτικό ίδρυμα ή νομι
κό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στερείται 
Ο.Ε.Υ., ο αριθμός των απασχολουμένων καθο
ρίζεται με απόφαση του Δ.Σ. αυτού που λαμβά- 
νεται πριν από την έναρξη κάθε νέου έτους.»

Άρθρο 19
• Κατάργηση επαρχιών

1. Οι επαρχίες ως μονάδες της διοικητικής 
διαίρεσης της χώρας καταργούνται από 1ης Ια
νουάριου 1999.

Η κατάργηση των επαρχιών δεν επιφέρει συ
νέπειες στην κατανομή, διάρθρωση και λειτουρ
γία των δημοσίων υπηρεσιών, των υπηρεσιών 
της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και των υπηρε
σιών των νομικών προσώπων δημοσίου και ι
διωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του 
π.δ/τος 30/1996 αντικαθίσταται ω εξής:

«1. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν υ
ποψήφιο Νομάρχη και υποψήφιους για μέλη 
του νομαρχιακού συμβουλίου. Ο αριθμός των 
υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι τουλά
χιστον ίσος με τον αριθμό των μελών του νο
μαρχιακού συμβουλίου. Ο αριθμός αυτός μπο
ρεί να αυξηθεί κατά τριάντα τοις εκατό (30%) το 
πολύ. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλο- 
ποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Κάθε 
συνδυασμός περιλαμβάνει έναν τουλάχιστον υ
ποψήφιο από κάθε νησιωτική πρώην επαρχία 
κατά την έννοια του μεθεπόμενου εδαφίου. Υ
ποψήφιος της πρώην επαρχίας μπορεί να είναι 
μόνο δημότης εκλογέας δήμου ή κοινότητας αυ
τής της πρώην επαρχίας.

Νησιωτική πρώην επαρχία, για την εφαρμογή 
των εκλογικών διατάξεων του παρόντος προε
δρικού διατάγματος, είναι η πρώην επαρχία που 
η εδαφική περιφέρειά της αποτελείται από ένα ή 
περισσότερα νησιά ενός νομού στα οποία δεν 
περιλαμβάνονται τα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, 
Ζάκυνθος, Σύρος, Χίος, Σάμος και Ρόδος.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 29 του π.δ/τος 30/1996 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου σημειώ
νεται το έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού 
που έχουν δηλωθεί και κάτω από αυτά το επώ
νυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψή
φιου νομάρχη και στη συνέχεια το επώνυμο, το 
όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων συμ-
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βούλων με αλφαβητική σειρά και η νησιωτική 
πρώην επαρχία ή το επαρχείο για την οποία ή 
το οποίο είναι υποψήφιος.»

4. Το άρθρο 34 του π.δ/τος 30/1996 αντικα
θίσταται ως εξής:

«Εκπροσώπηση νησιωτικών πρώην 
επαρχιών

Κάθε νησιωτική πρώην επαρχία εκπροσωπεί
ται στο νομαρχιακό συμβούλιο με έναν τουλάχι
στον σύμβουλο.

Σε περίπτωση που σύμφωνα με την ανωτέρω 
κατανομή εδρών, ορισμένες νησιωτικές πρώην 
επαρχίες δεν εκπροσωπούνται στο νομαρχιακό 
συμβούλιο, εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς 
προτίμησης υποψήφιος της νησιωτικής πρώην 
επαρχίας αυτής από τον επιτυχόντα συνδυασμό 
και αναπληρωματικός ο αμέσως επόμενος.

Δεν εκλέγεται ο τελευταίος σε σταυρούς προ
τίμησης υποψήφιος του ίδιου συνδυασμού που 
δεν είναι υποψήφιος νησιωτικής πρώην επαρχί
ας. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται διαδοχικά μέ
χρι τη συμπλήρωση ενός τουλάχιστο^ εκλεγό
μενου συμβούλου για κάθε νησιωτική πρώην ε
παρχία. Σε περίπτωση νησιωτικών πρώην ε
παρχιών που εκλέγουν ίσο αριθμό συμβούλων 
ενεργείται κλήρωση».

Αρθρο 20
Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων 

εστιατορίων κλπ.
Το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 

του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136 Α'), όπως αντικατα- 
στάθηκε με το εδάφιο β' του άρθρου 3 του ν. 
658/1977 (ΦΕΚ 214 Α') και την παράγραφο 6 
του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α'), α
ντικαθίσταται από 1.1.1998 ως εξής:

«Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτή
των στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύ
στημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της α
ξίας των ακινήτων, τέλος σε ποσοστό δύο τοις 
εκατό (2 %) στα ακαθάριστα έσοδα των: α) κάθε 
είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων 
στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός 
του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, 
καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και 
γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκ- 
δοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα 
εντός ή και εκτός του καταστήματος, β) ζυθο
πωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονο
μασίας και κατηγορίας, γ) καντινών.

Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα 
διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω 
περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενο
δοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορ
φής και κατηγορίας, καθώς και τα οργανωμένα 
τμήματα των SUPER MARKET, στα οποία πω- 
λούνται έτοιμα φαγητά.

Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες 
χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέα
μα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καμπαρέ, 
νάιτ κλάμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) και χο

ρευτικά κέντρα με μουσική, το ανωτέρω τέλος 
επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

Στους δήμους και στις κοινότητες στην περιο
χή των οποίων δεν ισχύει το σύστημα του αντι
κειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινή
των, το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται 
με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμ
βουλίου.

Αν σε τμήμα δήμου ή κοινότητας ισχύει το 
σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξί
ας των ακινήτων ειδικά και μόνο για το τμήμα 
αυτό εφαρμόζεται η διάταξη του πρώτου εδαφί
ου του παρόντος άρθρου.

Το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με 
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβου
λίου καί στις παρακάτω κατηγορίες καταστημά
των:

α. Τουριστικών ειδών, 
β. Ειδών λαϊκής τέχνης, 
γ. Ενθυμίων και δώρων, 
δ. Ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού 

χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανί
δων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία.

ε. Ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα 
από τους λουόμενους. 

στ. ειδών «σπορ», «σκι» και «ορειβασίας», 
ζ. Σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ. 
η. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων 

και ποδηλάτων.
Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται 

ξεχωριστά στα εκδιδόμενα κατά τις κείμενες δια
τάξεις στοιχεία, εισπράττεται δε από αυτόν που 
εκδίδει το λογαριασμό, ο οποίος υποχρεούται 
να το καταβάλλει στο οικείο δημόσιο ή δημοτικό 
ταμείο υπέρ του δικαιούχου δήμου ή κοινότη
τας.

Άρθρο 21
Διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων υπέρ των κα

τοίκων μικρών Ο.Τ.Α.
1. Διατηρούνται και μετά τη λειτουργία των 

νέων Ο.Τ.Α. του άρθρου 1 όλες οι ευνοϊκού χα
ρακτήρα ειδικές ρυθμίσεις, που ισχύουν κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου υπέρ των κα- 
ταργούμενων λόγω συνενώσεως δήμων, κοινο
τήτων ή συνοικισμών τους και των κατοίκων 
τους κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παρα
γράφους.

2. Δικαιώματα και διευκολύνσεις οικονομικής, 
φορολογικής, ασφαλιστικής φύσεως που απο
λάμβαναν οι κάτοικοι οικισμών κοινοτήτων που 
συνενώνονται εξακολουθούν να ισχύουν, ανε
ξάρτητα από τον πληθυσμό του δήμου ή κοινό
τητας στον οποίο ανήκουν.

3. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
του ν.δ/τος 4435/1964 (ΦΕΚ 217 Α'), όπως έχει 
αντί κατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρ
θρου μόνου του ν.δ/τος 4521/1966 (ΦΕΚ 135 
Α’) εξακολουθεί να ισχύει για τους επαγγελματί- 
ες και βιοτέχνες των οποίων η έναρξη επαγγέλ
ματος αρχίζει μετά την ένταξη κωμοπόλεων,
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χωρίων και οικισμών σε Ο.Τ.Α. που συνιστάται 
με τον παρόντα νόμο και του οποίου ο πληθυ
σμός είναι άνω των 2.000 κατοίκων, εφόσον αυ
τοί ασκούν την επαγγελματική δραστηριότητα 
σε κωμοπόλεις, χωριά και οικισμούς με λιγότε- 
ρους από 2.000 κατοίκους.

Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και για τους 
επαγγελματίες και βιοτέχνες που ασκούν την ε
παγγελματική δραστηριότητα σε κωμοπόλεις, 
χωριά και οικισμούς με λιγότερους από 2.000 
κατοίκους που εντάχθηκαν σε Ο.Τ.Α. προερχό
μενους από συνένωση που συντελέστηκε πριν 
από την ισχύ του παρόντος νόμου και των ο
ποίων ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερος από
2.000 κατοίκους.

4. Ο κατάλογος των ορεινών και μειονεκτικών 
περιοχών κατά την έννοια του Καν. (Ε.Ε.) 
950/97 άρθρο 21, όπως ισχύει κάθε φορά για 
την Ελλάδα εξακολουθεί να ισχύει στο πλαίσιο 
των Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων α
νεξαρτήτως της συνδρομής τους στη συγκρότη
ση Δήμων ή Κοινοτήτων στα πλαίσια εφαρμο
γής του παρόντος νόμου και τα ωφελήματα εξα
κολουθούν να επέρχονται αποκλειστικά για τις 
συγκεκριμένες εδαφικές περιοχές του καταλό
γου σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική και ε
θνική νομοθεσία.

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων:
α) της περιπτώσεως α' της παραγράφου 1 

του άρθρου 16 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’) 
για τον προσδιορισμό του τεκμηρίου δευτερεύ- 
ουσας κατοικίας,

β) της περιπτώσεως δ' της παραγράφου 16 
του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') 
για την εξαίρεση από την εφαρμογή των αντι
κειμενικών κριτηρίων για επιχειρήσεις και υπο
καταστήματα,

γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του α.ν. 
1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α'), όπως ισχύει, για την 
επίκληση του δικαιώματος χρησικτησίας και την 
απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης,

δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του 
ν.δ/τος 3783/1957 (ΦΕΚ 201 Α') για την απαλ
λαγή από τα τέλη χαρτοσήμου ή Ε.Φ.Τ.Ε. στε- 
γαστικών δανείων,

ε) του άρθρου 60 του ν. 1731/1987 (ΦΕΚ 161 
Α') για το φόρο για την ανάπτυξη της κινηματο
γραφικής τέχνης,

στ) της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του 
ν. 1882/1990 για τα τέλη βεβαιώσεως έναρξης 
δραστηριότητας,

ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 
1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α'), όπως ισχύει, για την 
απαλλαγή πρώτης κατοικίας από το φόρο κλη
ρονομιάς,

η) της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του ν. 
1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α'), όπως ισχύει, για την α
παλλαγή πρώτης κατοικίας από το φόρο γονι
κής παροχής,

θ) του άρθρου 1 του ν. 1086/1980 (ΦΕΚ 238 
Α'), όπως ισχύει, για την απαλλαγή πρώτης κα

τοικίας από το φόρο μεταβίβασης, 
ι) του ν. 478/1976 για την απαλλαγή από την 

καταβολή της εισφοράς του ΚΗ' ψηφίσματος, 
ια) του π.δ/τος 6/1982 (ΦΕΚ 588 Δ') και των 

π.δ/των από 24.4.1985 (ΦΕΚ 181 Δ'),
14.2.1987 (ΦΕΚ 133 Δ' ) και 25.4.1989 (ΦΕΚ 
293 Δ') για την πολεοδομική ανάπτυξη και. τους 
όρους και τους περιορισμούς δόμησης στους 
μικρούς οικισμούς,

ιβ) της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 29 
παρ. 1 ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 4)10 Α') εκδοθείσας 
υπουργικής απόφασης 60885/4983/1990 (ΦΕΚ 
656 Β') για τη χορήγηση αδειών από προέ
δρους κοινοτήτων, ως πληθυσμός πόλης, οικι
σμού ή περιοχής, εννοείται ο πληθυσμός που 
περιλαμβάνεται στις οικιστικές αυτές μονάδες α
νεξάρτητα από τον πληθυσμό δήμων ή κοινοτή
των, στους οποίους οι μονάδες αυτές περιλαμ
βάνονται. Όπου στις παραπάνω διατάξεις ανα- 
φέρεται πληθυσμός κοινότητας ή δήμου εννοεί
ται πλέον ο πληθυσμός του Δημοτικού ή Κοινο
τικού Διαμερίσματος, στο οποίο αντιστοιχεί ο 
καταργηθείς Ο.Τ.Α., ανεξάρτητα από τον πλη
θυσμό του δήμου στον οποίο συμπεριλαμβάνε- 
ται.

6. Στις περιπτώσεις που εντός της εδαφικής 
περιφέρειας δήμου ή κοινότητας που συνιστάται 
με τον παρόντα νόμο λειτουργεί Σταθμός Διοδί
ων, οι μόνιμοι κάτοικοι αυτού του νομού ή της 
κοινότητας δικαιούνται να εφοδιαστούν με Κάρ
τα Ελεύθερης Διάβασης. Η Κάρτα παρέχεται υ
ποχρεωτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας 
των παραπάνω νομών και κοινοτήτων. Γι* αυτό 
μεριμνούν από κοινού το Ταμείο Εθνικής Οδο
ποιίας και οι υφιστάμενοι και λειτουργούντες έ
ως την 31η Δεκεμβρίου 1998 δήμοι ή κοινότητες 
στην περιφέρεια των οποίων κατοικούν οι εν
διαφερόμενοι.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν 
εφαρμογή και στους κατά τις διατάξεις των νό
μων 1416/1984 και 1622/1986 καταργηθέντες, 
λόγω συνενώσεως, Ο.Τ.Α..

Άρθρο 22
Τηλεφωνικές αιτήσεις, αποστολή βεβαιώσεων 
χωρίς αίτηση πολίτη και αναζήτηση πιστοποιη

τικών από την υπηρεσία
1. Οι αιτήσεις των πολιτών για έκδοση: 
α) Αποσπάσματος ληξιαρχικών πράξεων γέν

νησης, γάμου, θανάτου, 
β) Πιστοποιητικού γέννησης, 
γ) Πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης 

(τύπου A Β)
δ) Πιστοποιητικού ποινικού μητρώου και 
ε) Αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας 

είναι δυνατόν να υποβάλλονται τηλεφωνικά μέ
σω Ο.Τ.Ε..

Η διαδικασία υποβολής και λοιπές λεπτομέ
ρειες ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υ
πουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινω
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νιών.
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικο
νομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υ
πουργού, το μέτρο της τηλεφωνικής υποβολής 
αιτήσεων μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες πε
ριπτώσεις.

Ο Ο.Τ.Ε. μεταβιβάζει τις τηλεφωνικές αιτήσεις 
στις αρμόδιες υπηρεσίες με οποιοδήττοτε πρό
σφορο μέσο και ιδιαίτερα την τηλεομοιοτυπία, 
τηλετυπία, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή την 
τηλεφωνία.

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικο
νομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υ
πουργού, καθορίζεται ο τρόπος παραλαβής ή 
αποστολής από τις υπηρεσίες των πιστοποιητι
κών ή βεβαιώσεων, ο τύπος αυτών και κάθε άλ
λη αναγκαία λεπτομέρεια.

Τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα τέλη χαρ
τοσήμου ή ένσημα υπέρ Δημοσίου ή τρίτων, με 
τα οποία επιβαρύνεται ο πολίτης για την έκδοση 
των πιστοποιητικών της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου, καθώς και των αντιγράφων τους, είτε 
εκδίδονται με τη. διαδικασία των τηλεφωνικών 
αιτήσεων είτε με τη συνήθη διαδικασία, καταρ- 
γούνται.

Επίσης, καταργούνται τα προβλεπόμενα τέλη 
χαρτοσήμου ή ένσημα υπέρ Δημόσιου ή τρίτων, 
με τα οποία επιβαρύνεται ο πολίτης, για την έκ
δοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, που θα 
καθορισθούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις, 
σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου 
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και 
των αντιγράφων τους είτε η σχετική αίτηση γίνε
ται τηλεφωνικά είτε με τη συνήθη διαδικασία.

Η ένταξη λειτουργίας των τηλεφωνικών αιτή
σεων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ
ντρωσης.

Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1943/1991 
(ΦΕΚ 50 Α’), όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή 
και στις περιπτώσεις διεκπεραίωσης των υπο
θέσεων των πολιτών, ύστερα από τηλεφωνική 
τους αίτηση.

Για τις περιπτώσεις του πιστοποιητικού ποινι
κού μητρώου και του αποδεικτικού φορολογικής 
ενημερότητας, ο πολίτης που θα υποβάλει την 
αντίστοιχη τηλεφωνική αίτηση, είναι υπεύθυνος 
για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει, ε- 
φαρμοζομένης ανάλογα της διάταξης της παρ. 6 
του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, εφόσον υπο
γράψει την ενσωματωμένη στα ανωτέρω, έγ
γραφα δήλωση, κατά τη χρήση τους.

Η άρνηση υπογραφής της ανωτέρω δήλωσης 
από τον πολίτη καθιστά ανίσχυρο το οικείο πι
στοποιητικό.

Οι υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται τα 
πιστοποιητικά ποινικού μητρώου και τα αποδει
κτικά φορολογικής ενημερότητας υποχρεώνο
νται να αποδεικνύουν στον πολίτη την υπογρα

φή της ενσωματωμένης σε αυτά υπεύθυνης δή
λωσης και να ελέγχουν την ακρίβεια των δηλω- 
θέντων στοιχείων από το δελτίο της αστυνομι
κής τους ταυτότητας.

2. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικο
νομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υ
πουργού, καθορίζονται:

α) Οι περιπτώσεις που η Υπηρεσία αποστέλ
λει ταχυδρομικά: βεβαιώσεις και πιστοποιητικά 
στον πολίτη ύστερα από διεκπεραίωση- υπόθε
σης του, χωρίς να απαιτείται σχετική αίτηση από 
μέρους του.

β) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα τέλη χαρ

τοσήμου ή ένσημα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων 
για τις κατά τον ανωτέρω τρόπο αποστελλόμε- 
νες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, καταβάλλο
νται, όχι κατά την έκδοση τους, αλλά κατά την 
πρώτη χρησιμοποίησή τους. Ως χρησιμοποίηση 
θεωρείται και η έκδοση αντιγράφου ή φωτοαντι
γράφου των ζωγράφων αυτών.

3. Τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα τέλη 
χαρτοσήμου ή ένσημα υπέρ Δημοσίου ή τρίτων 
για τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, που οι ί
διες οι υπηρεσίες, βάσει των κειμένων διατάξε
ων, αναζητούν, αντί του πολίτη, από άλλες υ
πηρεσίες, καταβάλλονται όχι κατά την έκδοση 
τους, αλλά πριν από την ολοκλήρωση της σχε
τικής διαδικασίας.

Το ύψος των οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου 
και της υπέρ Ο.Γ.Α. εισφοράς ή ενσήμων υπέρ 
Δημοσίου ή τρίτων για τα αναφερόμενα στις 
παραγράφους 2 και 3 έγγραφα, σημειώνεται α
πό την εκδίδουσα Υπηρεσία, με ειδική ένδειξη 
πάνω στα έγγραφα αυτά.

Άρθρο 23
Συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας

1. Δήμος μπορεί να συνάπτει με όμορους δή
μους και κοινότητες συμβάσεις με τις οποίες α
ναλαμβάνει την άσκηση αρμοδιότητας για λογα
ριασμό τους ή την υποστήριξη της άσκησης της. 
Οι συμβάσεις αυτές καλούνται «συμβάσεις δια
δημοτικής συνεργασίας». Σε αυτές μπορεί να 
συμμετέχει και νομικό πρόσωπο δημοσίου δι
καίου του αναλαμβάνοντος δήμου.

2. Στις συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας 
ορίζεται ο τρόπος άσκησης της ανατιθέμενης 
αρμοδιότητας ή υποστήριξης της άσκησης της 
και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων με
ρών, ιδίως δε:

α) ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβασης.
β) η απασχόληση προσωπικού των συμβαλ- 

λομένων ή η σύσταση πρόσθετων θέσεων 
προσωπικού στον οργανισμό εσωτερικής υπη
ρεσίας του αναλαμβάνοντος δήμου,

γ) η διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, ο
χημάτων και άλλων τεχνικών μέσων ή ακινήτων 
και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του 
σκοπού της σύμβασης,
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δ) τα ποσά χρηματοδότησης των επτνδϊτπκών 
καί των λειτουργικών δαπανών για την εφαρμο
γή της σύμβασης τα οποία μπορούν να προέρ
χονται και από τους ΚΑΠ, τη ΣΑΤΑ, τέλη, δικαι
ώματα και εισφορές ή το Ε.Π.Τ.Α.,

ε) το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της σύμβα
σης,

στ) το όργανο παρακολούθησης της εφαρμο
γής της σύμβασης.

3. Οι προβλεπόμενες στη σύμβαση δαπάνες 
εγγράφονται ως υποχρεωτικές στους προϋπο
λογισμούς των συμβαλλόμενων Ο.Τ.Α. και α
ποδίδονται στον αναλαμβάνοντα την αρμοδιό
τητα δήμο.

4. Οι πρόσθετες θέσεις προσωπικού τής παρ. 
2β’ του παρόντος, καλύπτονται με πρόσληψη 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, ίσου με τη διάρκεια 
της σύμβασης. Το προσωπικό αυτό προσλαμ
βάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 
2190/1994, εάν η διάρκεια της σύμβασης δεν 
υπερβαίνει τη δημοτική περίοδο ή των άρθρων 
15 έως και 19 του ίδιου νόμου, εάν υπ<ερβόίίί® 
τη δημοτική περίοδο.

5. Τα χρησιμοποιούμενα τεχνικά μέσα και ε
γκαταστάσεις μπορεί να φέρουν ως διακριτικό
τον τίτλο «Διαδημοτική Συνεργασία......... » που .
συμπληρώνεται με τα ονόματα των συμβαλλό
μενων Ο.Τ Α. ή με άλλο όνομα δηλψτικό της 
γεωγραφικής, ινότητας των Ο.Τ.Α. αυτών.

6. Ο» σποφάσιιζ τών δημοτικών και κοινοτι
κών συμβουλίων για τη σύναψη συμβάσεων 
διαδημοτικής συνεργασίας λαμβάνονται με την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών ε- 
κάστου.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί 
να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 24
Προσαρμογή διατάξεων του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 

124 Α)
1. Όπου στο ν. 2508/1997 αναφέρεται «συμ

βούλιο περιοχής», νοείται ο νέος δήμος ή κοινό
τητα που προκύπτει από τη συνένωση δήμων ή 
κοινοτήτων κατά το άρθρο 1 του παρόντος νό
μου.

2. α) Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) 
περιλαμβάνει την εδαφική περιφέρεια του νέου 
δήμου ή κοινότητας που συνιστάται με το άρθρο 
1 του παρόντος νόμου, στην οποία περιλαμβά
νεται ένας τουλάχιστον οικισμός με πληθυσμό 
άνω των 2.000 κατοίκων, σύμφωνα με την εκά- 
στοτε τελευταία απογραφή.

Κατ' εξαίρεση σε περίπτωση κατά την οποία 
το σύνολο των αστικών και περιαστικών χώρων 
του ενός ή περισσότερων οικισμών άνω των
2.000 κατοίκων δεν καλύπτει ολόκληρη την ε
δαφική περιφέρεια του κατά τα ανωτέρω νέου 
Ο.Τ.Α., λόγω ιδίως του μεγάλου αριθμού των

σμνεΥωθέΫτων δήμωνΤκαι κοινοτήτων που υπά
γονται στο νέο Ο.Τ.Α., της απόστασης μεταξύ 
τους και των συγκοινωνιακών συνθηκών, συ- 
ντάσσονται ένα ή περισσότερα Γ.Π.Σ. για τους 
οικισμούς αυτούς οι οποίοι περιλαμβάνουν τους 
αστικούς και περιαστικούς χώρους. Στην περί
πτωση αυτήν το σχέδιο εκτείνεται σε ολόκληρη 
την περιοχή των συνενωθέντων δήμων και κοι
νοτήτων που περιλαμβάνονται στο τμήμα της ε
δαφικής περιφέρειας του νέου Ο.Τ.Α..

Για το τυχόν υπόλοιπο τμήμα του νέου 
Ο.Τ.Α., εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 5 του ν. 2508/1997, συντάσσεται 
ΣΧΟΟΑΠ.

Γία την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται αι
τιολογημένη μελέτη με αναφορά σε συγκεκριμέ
να .στοιχεία.

β) Οι δήμοι ή κοινότητες στους οποίους δεν 
επέρχεται μεταβολή, σύμφωνα με το άρθρο 1 
του παρόντος νόμου, μπορεί να περιλαμβάνο
νται σε Γ:Π.Σ. ή ΣΧΟΟΑΠ παρακείμενου τμήμα
τος ή συνόλου νέου Ο.Τ.Α. που συνιστάται 
σΐΐρφω^α με το άρθρο 1 του παρόντος, εφόσον 
αυτό προκύπτει από τη σχετική μελέτη. Σε δια
φορετική περίπτωση εκπονείται Γ.Π.Σ. ή 
ΣΧΟΟΑΠ μόνο για την εδαφική περιφέρεια των 
δήμων ή κοινοτήτων τίου δεν επέρχεται μεταβο
λή.

ιΛ Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 
2508/4997, καθώς και το τέταρτο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, 
καταργούνται.

3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 του ν. 2508/1997 οι λέξεις «των συμ
βουλίων περιοχής του αστικού συγκροτήματος 
της περιοχής, εφόσον έχουν συσταθεί», δια
γράφονται.

4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν.
*-2508/4997 στην πέμπτη σειρά οι λέξεις «και τα

συμβούλια περιοχής» διαγράφονται.
5. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ίδιου 

ν. 2508/1997 οι λέξεις «αντί των συμβουλίων 
περιοχής» διαγράφονται.

6. Στην παράγραφο 3 t o u  άρθρου 9 του ως 
άνω νόμου οι λέξεις «και στο οικείο συμβούλιο 
περιοχής» διαγράφονται.

7. α) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του 
άρθρου 10 του ν. 2508/1997, οι λέξεις «το οι
κείο συμβούλιο περιοχής ή μέχρι τη συγκρότη
σή του» διαγράφονται.

β) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 οι λέξεις 
«περιέρχονται στον οικείο οργανισμό τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή στο οικείο συμβούλιο περιοχής 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «περιέρχονται στον 
οικείο Ο.Τ.Α. που προκύπτει από συνένωση 
άλλων δήμων και κοινοτήτων».

8. α) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 
του άρθρου 19 του ν. 2508/1997, οι λέξεις 
«στον πρόεδρο του οικείου συμβουλίου της πε- 
ριοχής» αντικαθίστανται με τις λέξεις «στο δή
μαρχο ή πρόεδρο του Ο.Τ.Α. που προκύπτει α
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πό συνένωση άλλων Ο.Τ.Α.».
β) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του ί

διου ως ανωτέρω άρθρου οι λέξεις «του προέ
δρου του συμβουλίου της περιοχής» αντικαθί
στανται με τις λέξεις «του δημάρχου ή προέ
δρου του Ο.Τ.Α. που προκύπτει από συνένωση 
άλλων Ο.Τ.Α.».

Άρθρο 25 
Τελικές διατάξεις

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται 
με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημό
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να 
κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο για κάθε κα
τηγορία οι διατάξεις των νόμων που αναφέρο- 
νται:

α. στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα,
β. στον Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 

όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται, χωρίς να 

αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, 
νέα διάρθρωση, όπως διάσπαση ή συγχώνευση 
άρθρων, προσθήκη νέων και νέα κατάστρωση 
αυτών ή απάλειψη διατάξεων που έχουν καταρ- 
γηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και διορθώσεις 
στη φραστική διατύπωση.

2. Όλοι οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί τοπικής 
αυτοδιοίκησης, όπως αυτοί προκύπτουν από τις 
συνενώσεις του άρθρου 1, καθώς και εκείνοι 
στους οποίους δεν επέρχεται καμία μεταβολή 
περιλαμβάνονται κατά Νομούς και Περιφέρειες 
σε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δη
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- 
ως. Στην απόφαση αυτή αναγράφεται και ο συ
νολικός πληθυσμός του καθενός Ο.Τ.Α., καθώς 
και αναλυτικά ο πληθυσμός των δήμων, κοινο
τήτων και συνοικισμών από τη συνένωση των 
οποίων προέκυψε ο νέος Ο.Τ.Α..

Όλα τα πληθυσμιακά μεγέθη καταχωρούνται 
στην υπουργική απόφαση του παρόντος άρ
θρου με βάση τα επίσημα αποτελέσματα της γε
νικής απογραφής πληθυσμού του έτους 1991, 
όπως κυρώθηκαν με την 24197/Γ3812/ 
24.11.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Ε
θνικής Οικονομίας και Εσωτερικών (ΦΕΚ 882 
Β').

3. Οι συνιστώμενοι με το άρθρο 1 νέοι δήμοι 
και οι Κοινότητες δύνανται να επιβάλλουν με α
πόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλί
ου ανταποδοτικά τέλη διαφοροποιούμενα ανά 
δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα ανάλογα με το 
λειτουργικό κόστος παροχής των αντίστοιχων ε
ξυπηρετήσεων στους κατοίκους αυτών.

Τα ανωτέρω μπορούν να εφαρμόζονται ανά
λογα και για όσους κάνουν χρήση δημοτικών ή 
κοινοτικών κτημάτων.

4. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 11 του ν. 
2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α') οι φράσεις «της παρα
γράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1832/1989 (ΦΕΚ 
54 Α')» αντικαθίστανται με τη φράση «της πα
ραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 1832/1989

(ΦΕΚ 54 Α).
5. Η προθεσμία που προβλέπεται από την 

παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 2130/ 1993 
(ΦΕΚ· 62 Α') όπως επανήλθε σε ισχύ με την πα
ράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107 Α) παρατείνετα/μέχρι 31.12.1997.

6. Η προθεσμία που προβλέπεται από την 
παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107 Α) παρατείνεται μέχρι 31.12.1997.

7. Στην περίπτωση δ' της παρ 6 του άρθρου 8 
του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α ) προστίθεται ε
δάφιο ως εξής:

«Στο Τμήμα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων 
της ίδιας Διεύθυνσης υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών.

8. Στην περίπτωση ε της παρ. 6 του άρθρου 8 
του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α') προστίθεται ε
δάφιο ως εξής:

«Στο Τμήμα Εξοπλισμού και Διαχείρισης της 
ίδιας Διεύθυνσης υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών.»

9. Οι περιπτώσεις θ' και ί της παρ. 6 του άρ
θρου 8 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α') αντικα
θίστανται ως εξής:

«θ. Στα Τμήματα:
- Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού
- Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού
- Αποκέντρωσης
- Γραμματείας
- Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων
της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέ

ντρωσης στα τρία πρώτα, υπάλληλοι του κλά
δου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητι
κού - Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Το
πικής Αυτοδιοίκησης, στο τέταρτο υπάλληλοι 
του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ 
Διοικητικών Γραμματέων και στο τελευταίο υ
πάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τε
χνολογικών Εφαρμογών.

ι. Στα Τμήματα:
- Διοίκησης Προσωπικού
- Οικονομικής Διοίκησης
- Γ ραμματείας
- Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης
της Διεύθυνσης Διοίκησης προίστανται στα 

δύο (2) πρώτα, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοι
κητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογι
στικού, στο τρίτο υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ 
Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων και στο τέταρτο υπάλληλοι του 
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.

ια. Στο αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Ε
ξυπηρέτησης Πολιτών προίστανται υπάλληλοι 
του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων».

10. Οι περιπτώσεις θ' της παρ. 3 του άρθρου 
5 και θ' της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 
2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α') αντικαθίστανται ως ε
ξής·

«θ. Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης.»
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«θ. Στη Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέ
ντρωσης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
- Οικονομικού.»

11. Υπάλληλοι των Διευθύνσεων Εσωτερικών 
των Νομαρχιών, οι οποίοι μετά την κατάργηση 
των υπηρεσιών αυτών με τις διατάξεις των νό
μων 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α) και 2240/1994 
(ΦΕΚ 153 A ) δεν διαπιστώθηκαν στις νομαρ
χιακές αυτοδιοικήσεις και εξακολούθησαν να υ
πηρετούν μέχρι και τη δημοσίευση του ν. 
2503/1997 στις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρ
θρου 4 του ν. 2240/1994 όπως αντικαταστάθη- 
κε με την παρ. 1α του άρθρου 12 του ν. 2307/ 
1995 (ΦΕΚ 113 Α), εντάσσονται και κατατάσσο
νται με αντίστοιχη μεταφορά των θέσεων τους 
στην περιφέρεια. Για την ένταξη και κατάταξή 
τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου και 
τέταρτου εδαφίου της παρ 3 του άρθρου 2 και 
της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν 2503/1997.

12. Δημιουργείται Μητρώο Επιχειρήσεων της 
Αυτοδιοίκησης (Μ.Ε.Α.) με στοιχεία που αφο
ρούν την ίδρυση, τη λειτουργία και τη δραστη
ριότητα των Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. του άρθρου 
291 παράγραφος 1 του π.δ/τος 410/ 1995 και 
των Επιχειρήσεων των Ν.Α. των άρθρων 76, 
78, 79 και 80 του π.δ/τος 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α'). 
Το Μ.Ε.Α. τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στο ο
ποίο οι Επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφί
ου υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία που 
απαιτούνται για τη δημιουργία και τη συνεχή 
συντήρησή του. Με απόφσση του Υπουργού Ε
σωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ
ντρωσης, ορίζονται τα διοικητικά, οικονομικά, 
τεχνικά και άλλα στοιχεία που παρέχουν οι Επι
χειρήσεις αυτές για το Μ.Ε.Α., η διαδικασία δη
μιουργίας και συντήρησής του και κάθε ανα- 
γκσία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατά
ξεων της παραγράφου αυτής.

13. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των 
καθ' ύλην αρμόδιων υπουργών, μπορεί να α- 
πλουστεύεται ή να τροποποιείται διοικητική δια
δικασία, καθώς και να συντέμνεται προθεσμία 
διοικητικής ενέργειας.

14. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ανα
γκαία υποδομή στον οικισμό, που ορίζεται κατά 
το άρθρο 1 ως έδρα του νέου Ο.Τ.Α. για την ε
γκατάσταση και λειτουργία των υπηρεσιών και 
των συλλογικών οργάνων του και μέχρι την ε
ξασφάλιση των αναγκαίων εγκαταστάσεων, οι 
υπηρεσίες και τα όργανα αυτά λειτουργούν και 
εξυπηρετούνται στο πρώην δημοτικό ή κοινοτι
κό και κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας 
του οποίου ο οικισμός ορίστηκε έδρα του νέου 
Ο.Τ.Α..

15. Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της πα
ραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 2503/1997 α
ντικαθίσταται ως εξής:

«Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού 
η θητεία των μελών του συμβουλίου λήγει στις 
31 Δεκεμβρίου 1998».

16. Η πρόβλεπόμενη στο τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 6 (1) του· άρθρου 10 του ν. 
2503/1997 προθεσμία παρατείνεται μέχρι 28 
Φεβρουάριου 1998.

17. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 14 του άρ
θρου 15 του ν. 2503/1997 προστίθενται τα εξής:

«σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου 
χρόνου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σε 
προσωρινές προσωπαγείς θέσεις ιδιωτικού δι
καίου αορίστου χρόνου που συνιστώνται με την 
απόφαση μετάταξης.»

18. Η προθεσμία της παραγράφου 40 του 
άρθρου 15 του ν. 2503/1997 για τη χορήγηση 
του επιδόματος θέσης προϊσταμένου τμήματος 
ή διεύθυνσης των νομαρχιακών αυτοδιοικήσε
ων, που ορίζεται με απόφαση του νομάρχη και 
όχι του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, πα- 
ρατείνεται για δεκαοκτώ (18) μήνες ακόμη από 
τη λήξη της.

19. Αρμόδιος Υπουργός για την έκδοση των 
αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατά
ξεις του ν. 2346/1995 για τους υπαλλήλους των 
Περιφερειών είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

20. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του 
ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α') οι αποσπώμενοι 
στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.

Αρθρο 26
Τρόπος κάλυψης δαπανών

Από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται 
δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι
σμού, των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. και 
Τ.Ε.Ο., καθώς και του Λογαριασμού Πληρωμής 
Αποδοχών κοινοτικών υπαλλήλων και του Λο
γαριασμού του άρθρου 67 του ν.δ/τος 3033/ 
1954, οι οποίες αναμένεται να καλυφθούν για 
μια πενταετία από την εξοικονόμηση δαπάνης 
που θα προκύψει λόγω της σημαντικής μείωσης 
του αριθμού των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α, από τη 
μεταφορά πόρων από λογαριασμούς εκτός 
Κρατικού Προϋπολογισμού προς χρηματοδότη
ση στο Ε.Π.Τ.Α. και από την αναμενόμενη αύ
ξηση των εσόδων του Δημοσίου με τη λήψη άλ
λων μέτρων.

Άρθρο 27
Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ν. 2503/ 

1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Πε
ριφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» τροποποιείται 
στο εδάφιο (α) ως εξής:

«α) Στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυ
ξης υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων 
ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανι
κών.
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Επίσης στο εδάφιο (α) της παραγράφου 6 του 
ίδιου άρθρου μετά τη φράση «στα τρία (3) πρώ
τα υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Οικονομολόγων 
ή ΠΕ Διοικητικού και Οικονομικού» τίθεται «ή 
ΠΕ Μηχανικών».

Άρθρο 28
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 298 του προ

εδρικού διατάγματος 410/11995 προστίθεται ε
δάφιο που έχει ως εξής:

«Από 1.1.1999 η προβλεπόμενη στο προη
γούμενο εδάφιο ειδική άδεια χορηγείται σε δη
μάρχους δήμων που έχουν πληθυσμό από δύο 
χιλιάδες (2.000) κατοίκους και άνω.

Άρθρο 29
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου 

αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετι
κά στις επί μέρους διατάξεις τού.


