BΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ΄ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

EKΘΕΣΗ

Της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών «Μεταρρύθµιση του θεσµικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της
Δηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση
της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ
[Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των ΦΟΔΣΑ – Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη,
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά
µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση –
Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης συνήλθε σε τέσσερις συνεδριάσεις, στις 6, 9 και 10 Ιουλίου 2018, υπό την προεδρία του
Προέδρου αυτής, κ. Αντώνιου Συρίγου, µε αντικείµενο
την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών «Μεταρρύθµιση του θεσµικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της
Δηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση
της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ
[Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των ΦΟΔΣΑ – Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη,
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά
µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση –
Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ».
Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρλέτης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτης Φάµελλος, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Στην πρωινή συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου 2018, παρέστη ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικόλαος
Βούτσης.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τον λόγο έλαβαν η
Εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Μαρία Θελερίτη, ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μαυρουδής (Μάκης)
Βορίδης, η Ειδική Αγορήτρια της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ., κυρία Παρασκευή (Εύη)
Χριστοφιλοπούλου, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή, κ. Γεώργιος Γερµενής, ο Ειδικός
Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ.
Εµµανουήλ Συντυχάκης, ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων – Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική
Συµµαχία, κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος, ο Ειδικός
Αγορητής του «Ποταµιού», κ. Γεώργιος Μαυρωτάς, ο Ειδικός Αγορητής της Ένωσης Κεντρώων, κ. Ιωάννης Σαρίδης, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ. Σπυρίδων Λάππας,
Κωνσταντίνος Κατσίκης, Ιωάννης Δελής, Συµεών Μπαλ-

λής, Μάξιµος Χαρακόπουλος, Ηλίας Καµατερός, Ανδρέας Ριζούλης, Ιωάννης Γκιόλας, Αναστάσιος Πρατσόλης,
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης,
Αντώνιος Συρίγος, Θεόδωρος Δρίτσας, Δηµήτριος Κυριαζίδης, Γεώργιος–Δηµήτριος Καρράς, Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Κωνσταντίνος Μορφίδης και Θεοδώρα Τζάκρη.
Κατά τις συνεδριάσεις της 9ης Ιουλίου 2018, Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας ήταν ο κ. Γεώργιος Γεωργαντάς.
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί
του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονισµού της Βουλής, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός,
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
(ΕΝΠΕ), Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Απόστολος
Κοιµήσης, Δήµαρχος Αµφιλοχίας και µέλος του Δ.Σ. της
Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Νικόλαος
Τράκας, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), Ελισσάβετ Πανουτσάκου, Πρόεδρος του Γενικού
Συµβουλίου της Οµοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος (ΟΣΥΑΠΕ), Γιωργής Μαρινάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Δηµοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης Αποχέτευσης και Δήµαρχος Ρεθύµνης, Ελευθέριος Κεχαγιόγλου, Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου
Μικρών Νησιών, Προκόπης Σινάνης, Πρόεδρος του Δικτύου Κοινοτήτων Λέσβου, Θεόδωρος Κάρδαρης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δικτύου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), Χαράλαµπος Τσοκανής, Συντονιστής του Δικτύου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), Νικόλαος Σταυρογιάννης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Δικτύου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδας και
Δήµαρχος Λαµιέων, Γεώργιος Βερνίκος, Πρόεδρος της
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), Γεώργιος
Στασινός, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και Γαβριήλ Ιωαννίδης, Πρόεδρος της
Οµοσπονδίας Συλλόγων Εργαζοµένων Αποκεντρωµένων Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ).
Η Εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ και ο Ειδικός Αγορητής των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων - Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόµου, ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, η Ειδική Αγορήτρια της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑ.ΣΟ.Κ.–ΔΗΜ.ΑΡ και ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας το καταψήφισαν, ενώ ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου–Χρυσή Αυγή, ο
Ειδικός Αγορητής του «Ποταµιού» και ο Ειδικός Αγορητής της Ένωσης Κεντρώων επιφυλάχθηκαν για την τελική τοποθέτησή τους κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου στη Βουλή.
Η Επιτροπή έκανε δεκτές τις τροπολογίες µε γενικό
και ειδικό αριθµό 1647/55 και 1648/56 που πρότεινε ο παριστάµενος Υπουργός Εσωτερικών, κ. Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρλέτης.
Τέλος, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις
των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και των
µελών της, προτείνει την αποδοχή, κατά πλειοψηφία,
του ως άνω σχεδίου νόµου, όπως διαµορφώθηκε από
τον παριστάµενο Υπουργό Εσωτερικών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό
του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Επέκταση του πεδίου εφαρµογής του Ευρωπαϊκού
Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας στους Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού
Το άρθρο δεύτερο του νόµου 1850/1989 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το πεδίο εφαρµογής του Χάρτη καταλαµβάνει τους
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΗΜΩΝ
Άρθρο 2
Κατηγορίες Δήµων
Στο ν. 3852/2010 (Α΄ 87), µετά το άρθρο 2, προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:
«Άρθρο 2Α
Κατηγορίες Δήµων
1. Οι δήµοι, µε βάση τον πληθυσµό τους, τα ιδιαίτερα
γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά τους, τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονοµικής δραστηριότητας εντός των
ορίων τους, το βαθµό αστικοποίησής τους, την ένταξή
τους ή µη σε ευρύτερα πολεοδοµικά συγκροτήµατα µητροπολιτικού χαρακτήρα και τη θέση τους στη διοικητική
διαίρεση της χώρας, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) Δήµοι Μητροπολιτικών Κέντρων. Στην κατηγορία
αυτή υπάγονται όλοι οι δήµοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τοµέα Αθηνών και της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της
Περιφέρειας Αττικής, καθώς και οι Δήµοι Θεσσαλονίκης,
Αµπελοκήπων – Μενεµένης, Καλαµαριάς, Κορδελιού –
Ευόσµου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά και Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
β) Μεγάλοι Ηπειρωτικοί Δήµοι και Δήµοι Πρωτεύουσες
Νοµών. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι ηπειρωτικοί δήµοι, καθώς και οι δήµοι της Περιφέρειας Κρήτης
και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, µε πληθυσµό

άνω των 25.000 κατοίκων, µε βάση τα στοιχεία µόνιµου
πληθυσµού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, καθώς και οι δήµοι που αποτελούν
πρωτεύουσα νοµού, περιλαµβανοµένων και των νησιωτικών νοµών.
γ) Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήµοι. Στην κατηγορία αυτοί υπάγονται όλοι οι ηπειρωτικοί δήµοι, καθώς και οι δήµοι
της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, µε πληθυσµό άνω των 10.000 και έως
25.000 κατοίκων, µε βάση τα στοιχεία µόνιµου πληθυσµού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
δ) Μικροί Ηπειρωτικοί και Μικροί Ορεινοί Δήµοι. Στην
κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι ηπειρωτικοί δήµοι, καθώς και οι δήµοι της Περιφέρειας Κρήτης µε πληθυσµό
κάτω των 10.000 κατοίκων, µε βάση τα στοιχεία µόνιµου
πληθυσµού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής.
ε) Μεγάλοι και Μεσαίοι Νησιωτικοί Δήµοι. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι νησιωτικοί δήµοι µε πληθυσµό άνω των 3.500 κατοίκων, µε βάση τα στοιχεία µόνιµου πληθυσµού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
στ) Μικροί Νησιωτικοί Δήµοι. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι νησιωτικοί δήµοι, µε πληθυσµό έως
3.500 κατοίκους, βάσει της τελευταίας απογραφής.
2. Οι κατηγορίες της παραγράφου 1 λαµβάνονται υπ’
όψη ιδίως για τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων των δήµων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για
την κατάρτιση των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας
των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, για την κατανοµή των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), καθώς και για την κατανοµή
και αξιοποίηση των πάσης φύσεως προγραµµάτων χρηµατοδότησης των δήµων από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς
πόρους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), οι κατηγορίες της παραγράφου 1 µπορεί να διακρίνονται περαιτέρω σε υποκατηγορίες, σύµφωνα µε τα
κριτήρια του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, προκειµένου να εξυπηρετηθούν ειδικότερες λειτουργικές,
οικονοµικές ή αναπτυξιακές ανάγκες των δήµων.»
Άρθρο 3
Ορεινοί δήµοι
Στο ν. 3852/2010 προστίθεται, µετά το άρθρο 2Α, άρθρο 2Β ως εξής:
«Άρθρο 2Β
Ορεινοί δήµοι
Με την επιφύλαξη του άρθρου 209 ως προς την έννοια
των ορεινών - µειονεκτικών δήµων, ως ορεινοί δήµοι νοούνται: α) Οι δήµοι που χαρακτηρίζονται ως ορεινοί στην
παράγραφο 2 του άρθρου 1 και β) οι δήµοι των οποίων
τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των κοινοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήµων,
Κοινοτήτων και Οικισµών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 4
Συγκρότηση δήµων - Αντικατάσταση του άρθρου 2
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 2 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Συγκρότηση δήµων
1. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήµου που συνιστάται µε τον παρόντα νόµο αποτελείται από τις εδαφικές
περιφέρειες των συνενούµενων Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες
αποτελούν τις δηµοτικές ενότητες του νέου δήµου και
φέρουν το όνοµα του δήµου ή της κοινότητας.
2. Τα τοπικά διαµερίσµατα που ορίζονται στο άρθρο 2
του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), µετονοµάζονται
σε κοινότητες, ανεξαρτήτως του πληθυσµού τους. Κοινότητες αποτελούν και οι δήµοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του π.δ. 410/1995 (Α΄ 231) ή συνενώνονται µε τον παρόντα νόµο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαµερίσµατα.
3. Κοινότητα συγκροτούν τα τοπικά διαµερίσµατα νησιών που έχουν πληθυσµό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων. Επίσης, συγκροτούν κοινότητα, ανεξαρτήτως πληθυσµού, πρώην κοινότητες ή τοπικά διαµερίσµατα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήµο, σύµφωνα µε το άρθρο 1.
4. Τα δηµοτικά διαµερίσµατα στα οποία διαιρούνται οι
δήµοι άνω των 100.000 κατοίκων µετονοµάζονται σε κοινότητες.»
Άρθρο 5
Κοινότητες – Όργανα διοίκησης κοινοτήτων –
Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 8 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Κοινότητες – Όργανα διοίκησης κοινοτήτων
1. Όργανα των κοινοτήτων µε µόνιµο πληθυσµό άνω
των τριακοσίων (300) κατοίκων, µε βάση τα στοιχεία µόνιµου πληθυσµού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είναι:
α) Το συµβούλιο της κοινότητας.
β) Ο πρόεδρος του συµβουλίου της κοινότητας.
2. Το συµβούλιο της κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) µέλη σε κοινότητες µε µόνιµο πληθυσµό από
τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους, από επτά (7) µέλη σε κοινότητες µε µόνιµο πληθυσµό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.00110.000) κατοίκους, από έντεκα (11) µέλη σε κοινότητες
µε µόνιµο πληθυσµό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους και από δεκαπέ-

ντε (15) µέλη σε κοινότητες µε µόνιµο πληθυσµό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους.
3. Όργανο των κοινοτήτων µε µόνιµο πληθυσµό έως
τριακοσίους (300) κατοίκους είναι ο πρόεδρος της κοινότητας.»
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Άρθρο 6
Διάρκεια δηµοτικής περιόδου – Αντικατάσταση
του άρθρου 9 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 9 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Διάρκεια δηµοτικής περιόδου
1. Ο δήµαρχος και οι δηµοτικοί σύµβουλοι, οι σύµβουλοι κοινοτήτων µε µόνιµο πληθυσµό άνω των τριακοσίων
(300) κατοίκων και οι πρόεδροι των κοινοτήτων µε µόνιµο πληθυσµό έως τριακοσίων (300) κατοίκων, εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία.
2. Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώµατα γίνεται τη δεύτερη Κυριακή του µηνός Οκτωβρίου, κάθε τέταρτο έτος.
Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών συνδυασµός, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 33 (Α΄
γύρος), η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή, στα ίδια εκλογικά τµήµατα, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων (Β΄
γύρος).
Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) µήνες πριν την ηµεροµηνία
των εκλογών.
3. Η εγκατάσταση των αρχών της παραγράφου 1 γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεµβρίου του τέταρτου έτους.
4. Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, ο πρώτος
γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώµατα της παραγράφου 1 θα διεξαχθεί την 13η Οκτωβρίου 2019 και η
εγκατάσταση των νέων αρχών θα γίνει την 1η Ιανουαρίου 2020. Η τρέχουσα δηµοτική περίοδος παρατείνεται
µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2019 και η θητεία των δηµοτικών αρχών λογίζεται πλήρης για όλες τις συνέπειες.»
Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3852/2010
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 3852/2010, µετά τη λέξη «δηµοτικές» προστίθενται οι
λέξεις «και κοινοτικές».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δικαίωµα να εκλέγουν τις δηµοτικές και κοινοτικές
αρχές έχουν επίσης οι πολίτες των κρατών – µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.»
3. Στην παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3852/2010, οι λέξεις «από την πρώτη (1η) Απριλίου» αντικαθίσταται από
τις λέξεις «από την πρώτη (1η) Αυγούστου.»
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Άρθρο 8
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3852/2010
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Δικαίωµα συµµετοχής στην ψηφοφορία για την εκλογή των µελών των συµβουλίων των κοινοτήτων µε µόνιµο πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και
των προέδρων των κοινοτήτων µε µόνιµο πληθυσµό έως
τριακοσίων (300) κατοίκων έχουν οι εκλογείς που είναι
εγγεγραµµένοι στους αντίστοιχους εκλογικούς καταλόγους.»
Άρθρο 9
Εκλογικοί κατάλογοι – Αντικατάσταση
του άρθρου 12 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 12 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Εκλογικοί κατάλογοι
Οι εκλογικοί κατάλογοι που ισχύουν για τις βουλευτικές εκλογές ισχύουν και για τις εκλογές των δηµοτικών
αρχών, των συµβουλίων των κοινοτήτων µε µόνιµο πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και των προέδρων των κοινοτήτων µε µόνιµο πληθυσµό έως τριακοσίων (300) κατοίκων. Ισχύουν επίσης, οι ειδικοί εκλογικοί
κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 133/1997.»
Άρθρο 10
Προσόντα εκλογιµότητας για την ανάδειξη των
δηµοτικών αρχών – Αντικατάσταση του άρθρου 13
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 13 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Προσόντα εκλογιµότητας για την ανάδειξη
των δηµοτικών αρχών
1. Δήµαρχος µπορεί να εκλεγεί:
α) ο δηµότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα διενέργειας των εκλογών και
β) ο πολίτης κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας
του κατά την ηµέρα των εκλογών και έχει την ικανότητα
να εκλέγει, σύµφωνα και µε τις ειδικότερες διατάξεις
της σχετικής νοµοθεσίας.
2. Δηµοτικός σύµβουλος, σύµβουλος κοινότητας µε
µόνιµο πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ή
πρόεδρος κοινότητας µε µόνιµο πληθυσµό έως τριακοσίων (300) κατοίκων µπορεί να εκλεγεί:
α) ο δηµότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα των εκλογών και
β) ο πολίτης κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του κατά την ηµέρα των εκλογών και έχει την ικανότητα
να εκλέγει, σύµφωνα και µε τις ειδικότερες διατάξεις
της σχετικής νοµοθεσίας.»

Άρθρο 11
Κωλύµατα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστα –
Αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 14 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Κωλύµατα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστα
1. Δεν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι κοινότητας µε µόνιµο
πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ή πρόεδροι κοινότητας µε µόνιµο πληθυσµό έως τριακοσίων
(300) κατοίκων:
α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας, θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών και µέλη Ανεξαρτήτων
Αρχών. Κατ’ εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας, εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων του δήµου
στον οποίο επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά
τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) µήνες πριν από τη
διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, µπορούν να
είναι υποψήφιοι υπό την προϋπόθεση να παραιτηθούν από τη θέση τους σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
30 του π.δ. 26/2012, πριν από την ηµεροµηνία ανακήρυξης των υποψηφίων. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν
την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων αυτών ή που περιορίζουν το δικαίωµα τους να παραιτηθούν ή την αρµοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί
την παραίτησή τους εξακολουθούν να ισχύουν.
β) Ο Δηµοτικός και Περιφερειακός Διαµεσολαβητής, εφόσον η χωρική του αρµοδιότητα αφορά ή καταλαµβάνει
το δήµο για τον οποίο θέτει υποψηφιότητα, για τέσσερα
(4) έτη από τη λήξη της θητείας του µε οποιονδήποτε
τρόπο.
γ) Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στο σύνολο των δήµων στους οποίους εκτείνεται η αρµοδιότητά του, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του µε οποιονδήποτε τρόπο.
δ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων
ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή
ως µέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νοµικών προσώπων των δήµων, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώµατα, στους δήµους στη χωρική περιφέρεια των οποίων εκτεινόταν η αρµοδιότητά τους, µέσα στο δεκαοκτάµηνο πριν από τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών.
ε) Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δηµοσίου, των
δήµων, των περιφερειών και των νοµικών προσώπων που
είναι ενταγµένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα µήνες πριν τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι άσκησαν καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή ανώτερου, µέσα στο δωδεκάµηνο
πριν από τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών,
στους δήµους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνονταν η αρµοδιότητα των ανωτέρω οργανικών µονάδων.
Στη ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου δεν υπάγονται
οι διευθυντές σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευ-
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τεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τµηµάτων, µονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ., ενώ εµπίπτουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάµενοι Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθυντές ιατροί που
προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος συντονιστής επιστηµονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας.
στ) Όποιοι συνδέονται µε τον οικείο δήµο, τα νοµικά
του πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία αυτός
συµµετέχει, µε σύµβαση προµήθειας, εκτέλεσης έργου,
παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας µε αντικείµενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως. Δεν αποτελεί κώλυµα ή ασυµβίβαστο η ιδιότητα του µέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δηµοσίων επιχειρήσεων και
οργανισµών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται µε τον οικείο δήµο , τα νοµικά του πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα
στα οποία αυτός συµµετέχει, µε σύµβαση που είναι σχετική µε το αντικείµενο της δραστηριότητάς τους. Δεν αποτελεί ασυµβίβαστο η σύναψη σύµβασης αγοράς, εκποίησης ή εκµίσθωσης δηµοτικών ακινήτων, εφόσον η
σχετική σύµβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική
δηµοπρασία.
ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύµβουλοι, πρόεδροι και µέλη διοικητικών συµβουλίων, διαχειριστές, µέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν
συµβληθεί µε τον οικείο δήµο, τα νοµικά του πρόσωπα ή
τα νοµικά πρόσωπα στα οποία αυτός συµµετέχει, εφόσον το ποσοστό συµµετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συµβληθεί
µε τον οικείο δήµο, τα νοµικά του πρόσωπα ή τα νοµικά
πρόσωπα στα οποία αυτός συµµετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης στ΄. Αν ο οικείος
δήµος συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση µε την οποία συµβάλλεται ο ίδιος, τα νοµικά του
πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία µετέχει, δεν
υπάρχει ασυµβίβαστο για τους αιρετούς του δήµου που
µετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.
2. Επιπλέον των οριζόµενων στην παράγραφο 1, δεν
µπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήµαρχοι, δηµοτικοί
σύµβουλοι ή πρόεδροι ή σύµβουλοι κοινότητας:
α) Γενικοί γραµµατείς δήµων και δικηγόροι µε έµµισθη
εντολή των δήµων, στους δήµους στους οποίους υπηρέτησαν κατά την προηγούµενη των εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο.
β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1, υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ίδιο δήµο
και τα πάσης φύσεως νοµικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία µετέχει ο δήµος.
Το κώλυµα αίρεται εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί παραιτηθούν από τη θέση τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω υπάλληλοι
µπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4257/2014.
3. Η ιδιότητα και το αξίωµα του δηµάρχου, δηµοτικού
συµβούλου ή του προέδρου ή του συµβούλου κοινότητας ή η κατοχή οποιουδήποτε άλλου αιρετού αξιώµατος

σε όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν αποτελεί λόγο ασυµβιβάστου ή αναστολής άσκησης του λειτουργήµατός τους για: α) τους δικηγόρους και συµβολαιογράφους, β) τα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.), τα µέλη Επιστηµονικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και το ειδικό
διδακτικό και επιστηµονικό προσωπικό τους.
4. Κώλυµα εκλογιµότητας συντρέχει για όσους έχουν
εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωµα τους, ύστερα από αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 236, καθώς και για όσους για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωµα τους, ύστερα από πειθαρχικό
παράπτωµα, σύµφωνα µε το άρθρο 233.
Τα κωλύµατα της παρούσας παραγράφου ισχύουν για
την επόµενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο.
5. Δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα
καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυµβίβαστο ή δεν
εξόφλησαν την οφειλή τους σύµφωνα µε το άρθρο 15 ή
αποκτούν δηµοτικότητα σε άλλο δήµο, εκπίπτουν από το
αξίωµα τους. Το κατά τόπο αρµόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο µε απόφαση του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυµβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωµα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα αναφερόµενα στο άρθρο
45, πρόσωπα. Κατά της απόφασης µε την οποία διαπιστώνεται το ασυµβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 50.
6. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά
αξιώµατα στον ίδιο ή σε άλλο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται. Υποψήφιος ο οποίος θέτει υποψηφιότητα κατά παράβαση του προηγούµενου εδαφίου,
δεν ανακηρύσσεται σε καµία από τις θέσεις για τις οποίες έχει θέσει υποψηφιότητα. Εφόσον, παρά τα ανωτέρω,
ανακηρυχθεί, η υποψηφιότητά του, ακυρώνεται για όλες
τις θέσεις µε την έκδοση δικαστικής απόφασης, ύστερα
από σχετική ένσταση, σύµφωνα µε τα άρθρα 45 και επόµενα.
7. Δεν επιτρέπεται η σύµπτωση στο ίδιο πρόσωπο της
ιδιότητας αιρετού και στους δύο βαθµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή δύο άµεσα αιρετών αυτοδιοικητικών αξιωµάτων. Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτωση και από τα δύο αξιώµατα, µε διαπιστωτική πράξη του
οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α..
8. Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, το κώλυµα
που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1
για τα µέλη των Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και στην
περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 παύει να υπάρχει, αν
τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει αυτό παραιτηθούν από
τη θέση τους, πριν από την ηµέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων.
9. Όσοι ασκούν καθήκοντα Δηµοτικού και Περιφερειακού Συµπαραστάτη µπορούν να είναι υποψήφιοι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας, στους δήµους όπου υπηρετούν, στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 13ης Οκτωβρίου 2019, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ηµέρα ανακήρυξης
των υποψηφίων.»
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Άρθρο 12
Ασυµβίβαστο εξαιτίας οφειλών – Αντικατάσταση
του άρθρου 15 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 15 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Ασυµβίβαστο εξαιτίας οφειλών
1. Δεν µπορούν να είναι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας εκείνοι που είναι,
από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του οικείου δήµου,
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτού, των
κοινωφελών επιχειρήσεών του καθώς και της δηµοτικής
επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης του (Δ.Ε.Υ.Α.),
εφόσον η συνολική οφειλή τους υπερβαίνει το ποσό των
πεντακοσίων (500) ευρώ.
2. Αν οφειλέτης του δήµου ή των νοµικών προσώπων
της παραγράφου 1 εκλεγεί δήµαρχος, δηµοτικός σύµβουλος ή σύµβουλος κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει
την οφειλή του, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των
πεντακοσίων (500) ευρώ, έως την ηµέρα εγκατάστασης
των νέων δηµοτικών αρχών.
3. Αν τα προαναφερόµενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες
του δήµου ή των ανωτέρω νοµικών προσώπων µετά την
εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους
µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή
σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων, αφότου
εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η εξόφληση
των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, εκτός από την περίπτωση διακανονισµού της οφειλής, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
εκπίπτουν από το αξίωµά τους.»
Άρθρο 13
Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής και έφοροι των
αντιπροσώπων – Αντικατάσταση του άρθρου 17
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 17 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής
και έφοροι των αντιπροσώπων
1. Για το διορισµό των εφόρων και των αντιπροσώπων
της δικαστικής αρχής εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57).
2. Οι δικηγόροι που είναι βουλευτές, αυτοί που έχουν
ανακηρυχθεί υποψήφιοι, καθώς και τα πρόσωπα της παρ.
4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 δεν διορίζονται αντιπρόσωποι.
3. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι
αυτών ψηφίζουν στις δηµοτικές εκλογές, µόνον αν είναι
γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο δήµου της οικείας
περιφέρειας, όπου ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά. Αν
δεν είναι εγγεγραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του
δήµου, στον οποίο ανήκει το εκλογικό τµήµα, στο οποίο
ασκούν τα καθήκοντά τους και είναι εγγεγραµµένοι στον
εκλογικό κατάλογο άλλου δήµου, υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήµος στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραµµένοι και
ψηφίζουν. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι

έφοροι αυτών ψηφίζουν στις εκλογές για την ανάδειξη
συµβούλων ή προέδρων κοινότητας, µόνο εφόσον είναι
εγγεγραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του οικείου δήµου.
4. Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις
της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. Αν η ψηφοφορία µαταιωθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων ή επαναληφθεί η ψηφοφορία,
σύµφωνα µε το άρθρο 33 του παρόντος, οι εκλογές διεξάγονται µε τα ίδια µέλη των εφορευτικών επιτροπών.
5. Η ηµερήσια αποζηµίωση, οι ηµέρες για τις οποίες
παρέχεται και τα οδοιπορικά έξοδα των αντιπροσώπων
ορίζονται και καταβάλλονται σύµφωνα µε τα άρθρα 108
και 131 του π.δ. 26/2012, όπως ισχύουν.»
Άρθρο 14
Υποψηφιότητες – κατάρτιση συνδυασµών –
Αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 18 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Υποψηφιότητες – Κατάρτιση συνδυασµών
1. Η εκλογή του δηµάρχου και των δηµοτικών συµβούλων γίνεται κατά συνδυασµούς. Υποψηφιότητες εκτός
συνδυασµών αποκλείονται.
Κάθε συνδυασµός περιλαµβάνει:
α) Τον υποψήφιο δήµαρχο και
β) Τους υποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους ανά εκλογική περιφέρεια, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως και 10.
2. Κανείς δεν επιτρέπεται να συµµετέχει σε περισσότερους συνδυασµούς.
3. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο για την εκλογή
του και ως δηµάρχου και ως µέλους δηµοτικού συµβουλίου ή µέλους συµβουλίου κοινότητας ή προέδρου κοινότητας δεν επιτρέπεται.
4. Ο συνδυασµός καταρτίζεται µε γραπτή δήλωση που
υπογράφει ο επικεφαλής του.
Στη δήλωση του συνδυασµού αναγράφονται κατά σειρά:
α) Το όνοµα, καθώς και το έµβληµα του συνδυασµού,
εφόσον αυτό υπάρχει.
β) Το επώνυµο, το κύριο όνοµα και το πατρώνυµο του
υποψήφιου δηµάρχου, µε την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνοµα του υποψήφιου δηµάρχου. Αν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος
υποψήφιος του συνδυασµού θεωρείται υποψήφιος δήµαρχος.
γ) Ακολουθεί η ονοµασία της εκλογικής περιφέρειας
και αναγράφεται µε αλφαβητική σειρά το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων αυτής. Οι εκλογικές περιφέρειες αναγράφονται
µε την αλφαβητική σειρά της ονοµασίας τους. Ο αριθµός
των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίσος µε τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας µε δυνατότητα προσαύξησης έως και
τριάντα τοις εκατό (30%). Τυχόν δεκαδικός αριθµός
στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω.
Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται λιγότεροι από πέντε (5) σύµβουλοι ο αριθµός των υποψήφιων δηµο-
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τικών συµβούλων µπορεί να προσαυξηθεί έως ακόµη έναν (1). Ο αριθµός των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις
εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθµού των
υποψηφίων του οικείου συνδυασµού.
5. Στη δήλωση επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο του
συνδυασµού:
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δηµοτολόγιο του δήµου, όπου είναι υποψήφιος.
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι αποδέχεται
την υποψηφιότητα για το συγκεκριµένο αξίωµα και στη
συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια και ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωµα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωµάτων αυτών ή θα έχει
λήξει την ηµέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύµατα εκλογιµότητας του άρθρου 14 του παρόντος. Στην υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή παράβολο από το
οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήµαρχος και κάθε υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος, έχει καταθέσει υπέρ
του δηµοσίου ποσό των διακοσίων (200) και πενήντα
(50) ευρώ αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονοµικών µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα ποσά αυτά.
6. Επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί πέραν του κυρίου ονόµατος του υποψηφίου ή του επωνύµου και υποκοριστικό ή ψευδώνυµο, καλλιτεχνικό ή άλλο, αυτού, εφόσον
µε αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή
το υποκοριστικό ακολουθεί το κύριο όνοµα ή το επώνυµο
και τίθεται σε παρένθεση. Δεν επιτρέπεται να τίθεται άλλο στοιχείο πέραν του υποκοριστικού ή ψευδωνύµου, όπως κάθε είδους επαγγελµατική, πολιτική ή άλλη ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, η αναγραφή θεωρείται µη γενόµενη και ο υποψήφιος ανακηρύσσεται από το δικαστήριο µόνο µε τα ονοµατεπωνυµικά του στοιχεία. Κάθε υποψήφιος, εφόσον είναι έγγαµος ή έγγαµη ή έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, µπορεί να προσθέσει, ανεξαρτήτως σειράς, και το επώνυµο του συζύγου ή συµβιούντος. Γυναίκες που είναι εγγεγραµµένες στην οικογενειακή τους µερίδα µε το επώνυµο του συζύγου τους, µπορούν να χρησιµοποιήσουν ως πρώτο επώνυµο είτε το
πατρικό είτε του συζύγου είτε µόνο ένα από αυτά. Αν γίνει χρήση µόνο του συζυγικού επωνύµου, αντί του πατρωνύµου τίθεται το όνοµα του συζύγου, µε την ένδειξη
«σύζυγος» ή, συντετµηµένα, «συζ.».
7. Στη δήλωση ορίζεται όνοµα και, δυνητικά, έµβληµα
συνδυασµού. Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιµοποιείται ως όνοµα ή ως έµβληµα του συνδυασµού σύµβολο θρησκευτικής λατρείας ή σηµαία ή άλλο παρόµοιο
σύµβολο κράτους ή σηµείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέµµα, όνοµα ή έµβληµα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιουδήποτε προσώπου, έµβληµα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόµη, καθώς και σύµβολα ή
εµβλήµατα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή σύµβολα ή εµβλήµατα µε ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόµενο, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του
ν. 927/1979 (Α΄ 139). Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις
µε το ίδιο όνοµα ή έµβληµα από υποψήφιους συνδυασµούς για την ανάδειξη δηµοτικών αρχών του ίδιου δήµου, δικαίωµα χρήσης έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος. Αν γίνει παράβαση των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου αυτής της παραγράφου και η παράβαση βεβαιωθεί από το αρµόδιο δικαστήριο, εφόσον η παράβαση α-

φορά το έµβληµα του συνδυασµού, αυτός ανακηρύσσεται µόνο µε το όνοµά του και χωρίς έµβληµα, ενώ εφόσον αφορά το όνοµα του συνδυασµού, η δήλωση είναι απαράδεκτη.
8. Αν µε τη δήλωση του συνδυασµού δεν προσκοµίζονται τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 5 δικαιολογητικά για κάποιον υποψήφιο, ο υποψήφιος αυτός δεν ανακηρύσσεται. Αντίθετα, απλά σφάλµατα στην αναγραφή
των ονοµατεπωνυµικών στοιχείων υποψηφίου, µπορούν
να διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφ’
όσον τα ορθά στοιχεία του προκύπτουν χωρίς αµφιβολία
από τα λοιπά προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά.
9. Αν η δήλωση του συνδυασµού δεν περιλαµβάνει τα
ελάχιστα στοιχεία της παραγράφου 4 του παρόντος ή
δεν περιλαµβάνει έγκυρο όνοµα συνδυασµού, σύµφωνα
µε την παράγραφο 7 ή υποβάλλεται εκπρόθεσµα ή περιλαµβάνει, εξαρχής ή κατόπιν εφαρµογής του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου, λιγότερους υποψήφιους από τα ελάχιστα όρια της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 4 ή δεν περιλαµβάνει υποψηφίους για το
σύνολο των εκλογικών περιφερειών ή δεν πληροί την
ποσόστωση φύλου της παραγράφου 4 και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη.
10. Η δήλωση του συνδυασµού επιδίδεται από τον υποψήφιο δήµαρχο ή µε δικαστικό επιµελητή, ύστερα από
παραγγελία του υποψήφιου δηµάρχου, στον πρόεδρο
του πολυµελούς πρωτοδικείου το αργότερο είκοσι (20)
ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας.
Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας, επιτρέπεται
µόνο να συµπληρωθεί ο συνδυασµός έως τον επιτρεπόµενο αριθµό των υποψήφιων συµβούλων µε συµπληρωµατική δήλωση του υποψήφιου δηµάρχου. Μετά τη λήξη
της ανωτέρω προθεσµίας καµιά µεταβολή της δήλωσης
δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύµφωνα µε το άρθρο 21. Στις ανωτέρω δηλώσεις επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η παράγραφος 5.»
Άρθρο 15
Κατάργηση του άρθρου 19 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 19 του ν. 3852/2010 καταργείται.
Άρθρο 16
Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων
Στο ν. 3852/2010, µετά το άρθρο 18, προστίθεται άρθρο 18Α ως εξής:
«Άρθρο 18Α
Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων – Υποψηφιότητες, κατάρτιση συνδυασµών
1. Η εκλογή των συµβούλων των κοινοτήτων µε µόνιµο πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται
µε χωριστή κάλπη και κατά συνδυασµούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασµών αποκλείονται.
2. Κάθε συνδυασµός περιλαµβάνει τον υποψήφιο πρόεδρο του συµβουλίου κοινότητας, ως επικεφαλής του
συνδυασµού και τους υποψήφιους συµβούλους της κοινότητας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 έως και 9.
3. Κανείς δεν επιτρέπεται να συµµετέχει σε περισσότερους συνδυασµούς ή να θέτει υποψηφιότητα σε περισ-
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σότερες της µίας κοινότητες ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώµατα.
4. Ο συνδυασµός καταρτίζεται µε γραπτή δήλωση που
υπογράφει ο επικεφαλής του συνδυασµού.
Στη δήλωση του συνδυασµού αναγράφονται κατά σειρά:
α) Το όνοµα και, αν υπάρχει, το έµβληµα του συνδυασµού.
β) Το επώνυµο, το κύριο όνοµα και το πατρώνυµο του
υποψηφίου προέδρου του συµβουλίου, µε την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το
όνοµα του υποψηφίου προέδρου. Εάν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασµού θεωρείται
υποψήφιος πρόεδρος του συµβουλίου.
β) Με αλφαβητική σειρά, το επώνυµο, το όνοµα και το
πατρώνυµο των υποψηφίων συµβούλων κοινότητας του
συνδυασµού. Για τον τρόπο αναγραφής των ονοµατεπωνυµικών στοιχείων των υποψηφίων εφαρµόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 18.
5. Ο αριθµός των υποψήφιων συµβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε τον αριθµό των εδρών του συµβουλίου της οικείας κοινότητας µε δυνατότητα προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%). Αν κατά τον υπολογισµό του πιο πάνω αριθµού προκύπτει δεκαδικός
αριθµός και το δεκαδικό κλάσµα του αριθµού αυτού είναι
ίσο ή µεγαλύτερο του 0,5, ο ακέραιος αριθµός αυξάνεται
κατά µία µονάδα. Κατ’ εξαίρεση, στις κοινότητες που εκλέγουν πενταµελή συµβούλια, ο αριθµός των υποψηφίων µπορεί να προσαυξάνεται κατά έναν (1) ακόµα υποψήφιο. Ο αριθµός των υποψήφιων συµβούλων από κάθε
φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%),
τουλάχιστον, του συνολικού αριθµού των υποψηφίων
συµβούλων του οικείου συνδυασµού.
6. Στη δήλωση επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο του
συνδυασµού:
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δηµοτολόγιο του δήµου, όπου είναι υποψήφιος.
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι αποδέχεται
την υποψηφιότητα για το συγκεκριµένο αξίωµα και ότι
δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωµάτων αυτών ή
θα έχει λήξει την ηµέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν
συντρέχουν τα κωλύµατα εκλογιµότητας του άρθρου 14.
Στην υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται η θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., ή παράβολο από το
οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος σύµβουλος κοινότητας έχει καταθέσει υπέρ του δηµοσίου, αντίστοιχα, το
ποσό των δέκα (10) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών µπορεί να γίνεται
αναπροσαρµογή του ποσού αυτού.
7. Ως προς το όνοµα και το έµβληµα του συνδυασµού
ισχύουν οι περιορισµοί και οι κανόνες των παραγράφων
6 και 7 του άρθρου 18. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να κατατεθούν συνδυασµοί µε το ίδιο όνοµα και έµβληµα σε
περισσότερες της µίας κοινότητες του ίδιου δήµου, εφ’
όσον αυτό ταυτίζεται µε το όνοµα και το έµβληµα συνδυασµού υποψηφίου δηµάρχου και δηµοτικών συµβούλων του ίδιου δήµου. Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση
της παραγράφου 4 υποβάλλεται υποχρεωτικά, για όλους
τους συνδυασµούς του προηγούµενου εδαφίου, από τον
υποψήφιο δήµαρχο επικεφαλής του συνδυασµού. H ακύ-

ρωση του συνδυασµού σε µία ή περισσότερες κοινότητες δεν επιφέρει ακυρότητα ολόκληρου του συνδυασµού.
8. Η δήλωση του συνδυασµού επιδίδεται από τον υποψήφιο πρόεδρο του συµβουλίου κοινότητας ή µε δικαστικό επιµελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψηφίου
προέδρου του συµβουλίου κοινότητας, στον πρόεδρο
του πολυµελούς πρωτοδικείου το αργότερο είκοσι (20)
ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας.
Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας, επιτρέπεται
µόνο να συµπληρωθεί ο συνδυασµός έως τον επιτρεπόµενο αριθµό των υποψήφιων συµβούλων µε συµπληρωµατική δήλωση οποιουδήποτε υποψηφίου. Μετά τη λήξη
της ανωτέρω προθεσµίας καµιά µεταβολή της δήλωσης
δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύµφωνα µε το άρθρο 21. Στις ανωτέρω δηλώσεις επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 6.
9. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 18.»
Άρθρο 17
Εκλογές κοινοτήτων έως τριακοσίων (300) κατοίκων
Στο ν. 3852/2010, µετά το άρθρο 18Α, προστίθεται άρθρο 18Β ως εξής:
«Άρθρο 18Β
Εκλογές κοινοτήτων έως τριακοσίων (300) κατοίκων –
Υποψηφιότητες σε ενιαίο ψηφοδέλτιο
1. Η εκλογή προέδρων των κοινοτήτων µε µόνιµο πληθυσµό έως τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται µε χωριστή κάλπη και µε ενιαίο ψηφοδέλτιο, όλων των µεµονωµένων υποψηφίων. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται µε
γραπτή δήλωση κάθε υποψήφιου, στην οποία αναγράφεται η κοινότητα για την οποία κατατίθεται υποψηφιότητα
και το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο του υποψηφίου. Τα ονόµατα των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο τίθενται µε αλφαβητική σειρά. Για τον τρόπο αναγραφής των
ονοµατεπωνυµικών στοιχείων των υποψηφίων εφαρµόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 18.
2. Στη δήλωση επισυνάπτονται :
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δηµοτολόγιο του δήµου, όπου είναι υποψήφιος.
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωµάτων αυτών ή θα έχει λήξει
την ηµέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν
τα κωλύµατα εκλογιµότητας του άρθρου 14. Στην υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής του δηλούντος.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., ή παράβολο από το
οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος έχει καταθέσει υπέρ του δηµοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των δέκα (10) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών µπορεί να γίνεται αναπροσαρµογή του ποσού αυτού.
3. Αν µε τη δήλωση υποψηφιότητας δεν προσκοµίζονται τα προβλεπόµενα στην προηγούµενη παράγραφο
δικαιολογητικά ή η δήλωση υποψηφιότητας δεν περιλαµβάνει τα ελάχιστα στοιχεία της παραγράφου 1 ή υπο-
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βάλλεται εκπρόθεσµα και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη και ο υποψήφιος αυτός δεν ανακηρύσσεται. Αντίθετα, απλά σφάλµατα στην
αναγραφή των ονοµατεπωνυµικών στοιχείων υποψηφίου, µπορούν να διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον τα ορθά στοιχεία του προκύπτουν χωρίς αµφιβολία από τα λοιπά προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά.
4. Η δήλωση υποψηφιότητας επιδίδεται από τον υποψήφιο ή µε δικαστικό επιµελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψηφίου, στον πρόεδρο του πολυµελούς πρωτοδικείου το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες πριν από την
ηµέρα της ψηφοφορίας.
5. Κανείς δεν επιτρέπεται να θέτει υποψηφιότητα σε
περισσότερες της µίας κοινότητες ή για περισσότερα
του ενός αυτοδιοικητικά αξιώµατα.»
Άρθρο 18
‘Ενωση κοινότητας σε περίπτωση
µη υποβολής υποψηφιοτήτων
Στο ν. 3852/2010, µετά το άρθρο 18Β, προστίθεται άρθρο 18Γ ως εξής:
«Άρθρο 18Γ
Ένωση κοινότητας µε όµορη, σε περίπτωση µη
υποβολής δήλωσης συνδυασµού ή µεµονωµένων
υποψηφιοτήτων σε ενιαίο ψηφοδέλτιο
1. Αν σε µία κοινότητα µαταιωθεί η εκλογή συµβούλων, επειδή δεν έχει υποβληθεί δήλωση συνδυασµού υποψηφίων ή, σε κοινότητα έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, δήλωση υποψηφιότητας µεµονωµένων υποψηφίων, ο δήµαρχος εκδίδει αµελλητί πρόγραµµα για την επανάληψη της εκλογής.
2. Αν και κατά τη νέα εκλογή δεν δηλωθεί συνδυασµός
υποψηφίων ή µεµονωµένες υποψηφιότητες, η κοινότητα
αυτή ενώνεται µε όµορη αυτής κοινότητα του ίδιου δήµου. Η ένωση γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και γνώµη
του οικείου δηµοτικού συµβουλίου.»
Άρθρο 19
Ανακήρυξη – κοινοποίηση υποψηφιοτήτων –
Αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 20 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασµών ή
µεµονωµένων υποψηφίων ενιαίου ψηφοδελτίου
1. Τη δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα πριν από την ψηφοφορία το πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε δηµόσια συνεδρίαση τους συνδυασµούς, καθώς και τους υποψηφίους
ενιαίου ψηφοδελτίου κοινοτήτων έως και τριακοσίων
(300) κατοίκων, που έχουν δηλωθεί νόµιµα.
2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου κοινοποιεί αµέσως
στον περιφερειάρχη τις σχετικές αποφάσεις.
3. Ο περιφερειάρχης θεωρεί και αποστέλλει αµέσως
σε κάθε δήµο πίνακα των συνδυασµών και υποψηφίων
που έχουν ανακηρυχθεί.»

Άρθρο 20
Αντικατάσταση υποψηφίων – Αντικατάσταση
του άρθρου 21 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 21 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
Αντικατάσταση υποψηφίων
που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν
1. Ο υποψήφιος δήµαρχος ή πρόεδρος συµβουλίου
κοινότητας µε µόνιµο πληθυσµό άνω των τριακοσίων
(300) κατοίκων µπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται µε γραπτή δήλωσή του, η
οποία επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή ή παραδίδεται
µε απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου την όγδοη
(8η) ηµέρα, το αργότερο, πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του υποψήφιου δηµάρχου ή του υποψηφίου προέδρου συµβουλίου
κοινότητας µε πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, τη θέση του στο συνδυασµό καταλαµβάνει είτε
νέος υποψήφιος είτε ένας από τους υποψήφιους συµβούλους του συνδυασµού, ύστερα από δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων που επιδίδεται µε απόδειξη
στον πρόεδρο του πρωτοδικείου, δύο (2) ηµέρες το αργότερο πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζονται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 18. Το αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει τον υποψήφιο που αντικαθιστά εκείνον που
παραιτήθηκε ή απεβίωσε µέχρι και την παραµονή της
διενέργειας των εκλογών. Αν δεν έγινε αντικατάσταση,
τη θέση του δηµάρχου καταλαµβάνει ο δηµοτικός σύµβουλος του συνδυασµού που θα λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης στο δήµο. Αν δεν έγινε αντικατάσταση του υποψηφίου προέδρου συµβουλίου κοινότητας µε πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων,
υποψήφιος για τη θέση του προέδρου του συµβουλίου,
σύµφωνα µε το άρθρο 79, εφόσον ο συνδυασµός βρίσκεται µεταξύ των δύο συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, είναι ο σύµβουλος του συνδυασµού
που θα λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης
στην κοινότητα.
3. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης υποψήφιου δηµοτικού συµβούλου ή υποψήφιου συµβούλου κοινότητας, αυτός δεν αναπληρώνεται, εκτός και αν ο θάνατος ή
η παραίτηση λάβει χώρα πριν από την πάροδο της προθεσµίας κατάθεσης της δήλωσης συνδυασµού, σύµφωνα
µε τα άρθρα 18 και 18Α, οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις περί συµπληρωµατικής δήλωσης.
4. Θεωρείται νόµιµος συνδυασµός, που περιέχει αριθµό υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων ή συµβούλων κοινότητας µικρότερο από το ελάχιστο όριο που ορίζουν οι
σχετικές διατάξεις, περιλαµβανοµένων και των ποσοστών από κάθε φύλο, εξαιτίας παραίτησης ή θανάτου υποψηφίων του, µετά το πέρας της προθεσµίας κατάθεσης της δήλωσης συνδυασµού.»
Άρθρο 21
Δικαιώµατα συνδυασµών και υποψηφίων –
Αντικατάσταση του άρθρου 22 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 22 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 22
Δικαιώµατα συνδυασµών και υποψηφίων

«Άρθρο 24Α
Εκτύπωση και διανοµή των ψηφοδελτίων

1. Κάθε συνδυασµός και κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα να διορίσει έναν αντιπρόσωπο και έως δύο αναπληρωτές του σε κάθε εκλογικό τµήµα, µε γραπτή δήλωση
του υποψήφιου δηµάρχου. Με την ίδια δήλωση µπορεί
να ορισθεί και γενικός αντιπρόσωπος και έως δύο αναπληρωτές του για συγκεκριµένο αριθµό εκλογικών τµηµάτων.
2. Επίσης, κάθε συνδυασµός έχει δικαίωµα να διορίζει
πληρεξούσιο µε συµβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου δηµάρχου. Ο πληρεξούσιος ενεργεί για λογαριασµό του συνδυασµού οτιδήποτε µπορεί να ενεργήσει,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για την εκλογή βουλευτών, ο
υποψήφιος δήµαρχος, κατά τη διεξαγωγή της εκλογής.
3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δήµαρχος έχει αποβιώσει ή παραιτηθεί, χωρίς να έχει αντικατασταθεί, ο
διορισµός των αντιπροσώπων και του πληρεξουσίου γίνεται µε δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων του οικείου συνδυασµού που έχουν ανακηρυχθεί.
4. Οι υποψήφιοι, οι γενικοί αντιπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι των συνδυασµών και οι αναπληρωτές τους έχουν
δικαίωµα να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια όλης της
διαδικασίας της εκλογής, ώσπου να σφραγιστούν οι σάκοι και να υποβάλλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις.
5. Δεν µπορούν να διοριστούν γενικοί αντιπρόσωποι ή
αντιπρόσωποι, αναπληρωτές τους ή πληρεξούσιοι συνδυασµών οι εν ενεργεία δήµαρχοι, αντιδήµαρχοι, καθώς
και όποιοι δεν έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν και όλοι
όσοι δεν µπορούν να εκλεγούν.»

1. Τα ψηφοδέλτια των συνδυασµών υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων και τα ψηφοδέλτια των συνδυασµών
υποψηφίων συµβούλων κοινότητας άνω των τριακοσίων
(300) κατοίκων εκτυπώνονται µε µέριµνα του οικείου
συνδυασµού. Οι συνδυασµοί οφείλουν να τυπώσουν τα
ψηφοδέλτια και να παραδώσουν, µε απόδειξη, στο δήµαρχο του οικείου δήµου για τις δηµοτικές εκλογές και
τις εκλογές των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων, οκτώ (8) τουλάχιστον µέρες πριν από την ψηφοφορία, ψηφοδέλτια σε αριθµό επαρκή για τις ανάγκες
των εκλογικών τµηµάτων του οικείου δήµου, ο οποίος
δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τον αριθµό των αντίστοιχων εκλογέων, προσαυξηµένος κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών τα
ψηφοδέλτια παραδίδονται τρεις (3) ηµέρες πριν από την
ηµέρα της ψηφοφορίας.
2. Τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές των κοινοτήτων έως
και τριακοσίων (300) κατοίκων, καταρτίζονται και εκτυπώνονται µε ευθύνη του οικείου δηµάρχου και µε πιστώσεις του δήµου.
3. Ο οικείος δήµαρχος οφείλει να εφοδιάσει τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων της περιφέρειάς του µε ψηφοδέλτια κάθε συνδυασµού και µε ενιαία ψηφοδέλτια µεµονωµένων υποψηφίων για τις κοινότητες έως τριακοσίων (300) κατοίκων, σε επαρκή αριθµό.»

Άρθρο 22
Πρόγραµµα εκλογής – Αντικατάσταση του άρθρου 23
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 23 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23
Πρόγραµµα της εκλογής
1. Ο δήµαρχος εκδίδει και δηµοσιεύει, µε τοιχοκόλληση, σε όλες τις συνοικίες, σε όλα τα χωριά και τους οικισµούς του δήµου και αναρτά στην ιστοσελίδα του δήµου, τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία, πρόγραµµα που αναφέρει ακριβώς την ηµέρα της
ψηφοφορίας, τις ώρες που αρχίζει και τελειώνει, τον τόπο και το κατάστηµα της ψηφοφορίας, τις έδρες για τις
οποίες γίνεται η εκλογή και τους συνδυασµούς µαζί µε
τα ονόµατα των υποψηφίων, που συγκροτούν κάθε συνδυασµό ή τα ενιαία ψηφοδέλτια µεµονωµένων υποψηφιοτήτων κοινοτήτων µε µόνιµο πληθυσµό έως τριακοσίων (300) κατοίκων, όπως έχουν ανακηρυχθεί από το οικείο δικαστήριο.
2. Το πρόγραµµα της πρώτης εκλογής σε νέο δήµο εκδίδεται και δηµοσιεύεται από τον περιφερειάρχη.»
Άρθρο 23
Εκτύπωση και διανοµή ψηφοδελτίων
Στο ν. 3852/2010, µετά το άρθρο 24, προστίθεται άρθρο 24Α ως εξής:

Άρθρο 24
Περιεχόµενο ψηφοδελτίων – Αντικατάσταση
του άρθρου 26 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 26 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 26
Περιεχόµενο των ψηφοδελτίων για τις δηµοτικές
εκλογές και τις εκλογές των κοινοτήτων
1. Στο επάνω µέρος του ψηφοδελτίου σηµειώνονται το
όνοµα και το τυχόν έµβληµα του συνδυασµού, όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης.
2. Για τις δηµοτικές εκλογές :
α) Σε δήµους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, στο ψηφοδέλτιο µετά την ονοµασία του συνδυασµού αναγράφονται, κατά σειρά, όπως αναφέρονται
στην απόφαση ανακήρυξης:
αα. το επώνυµο, το κύριο όνοµα και το πατρώνυµο του
υποψήφιου δηµάρχου, µε την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνοµα του υποψήφιου δηµάρχου.
ββ. το επώνυµο, το κύριο όνοµα και το πατρώνυµο των
υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων, µε αλφαβητική σειρά.
β) Σε δήµους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, στο ψηφοδέλτιο, µετά την ονοµασία του συνδυασµού, αναγράφονται κατά σειρά, όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης:
αα. το επώνυµο, το κύριο όνοµα και το πατρώνυµο του
υποψήφιου δηµάρχου, µε την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνοµα του υποψήφιου δηµάρχου.
ββ. το επώνυµο, το κύριο όνοµα και το πατρώνυµο των
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υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, µε αλφαβητική σειρά,
γγ. το επώνυµο, το κύριο όνοµα και το πατρώνυµο των
υποψηφίων, µε αλφαβητική σειρά, όλων των υπόλοιπων
εκλογικών περιφερειών και, εντός παρενθέσεως, η εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιοι.
3. Για τις εκλογές των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων
(300) κατοίκων, στο ψηφοδέλτιο, µετά την ονοµασία του
συνδυασµού αναγράφονται, κατά σειρά, όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης:
α. το επώνυµο, το κύριο όνοµα και το πατρώνυµο του
υποψήφιου προέδρου του συµβουλίου, µε την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το
όνοµα του υποψήφιου προέδρου.
β. το επώνυµο, το κύριο όνοµα και το πατρώνυµο των
υποψηφίων συµβούλων της κοινότητας, µε αλφαβητική
σειρά.
3. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων φέρει τον τίτλο «Υποψήφιοι Πρόεδροι της Κοινότητας … του Δήµου...», όπου τίθεται το
όνοµα της οικείας κοινότητας και του οικείου δήµου και
ακολουθούν µε αλφαβητική σειρά τα ονόµατα των υποψηφίων της κοινότητας αυτής που έχουν ανακηρυχθεί από το αρµόδιο δικαστήριο, το οποίο και γνωστοποιεί αµελλητί στον οικείο Δήµαρχο τους ανακηρυχθέντες υποψηφίους.
4. Σε όσες περιπτώσεις επαναληφθεί η ψηφοφορία για
την εκλογή των δηµοτικών αρχών, σύµφωνα µε το άρθρο
33, χρησιµοποιούνται τα ίδια ψηφοδέλτια.»
Άρθρο 25
Σταυροί προτίµησης – Αντικατάσταση του άρθρου 27
του ν. 3852/2010

πενταµελή Συµβούλια και έως δύο (2) υποψηφίων συµβούλων κοινότητας στις κοινότητες που εκλέγουν επταµελή, εντεκαµελή ή δεκαπενταµελή Συµβούλια.
4. Για την εκλογή προέδρων συµβουλίων κοινότητας
έως τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας µπορεί να
εκφράσει την προτίµησή του υπέρ ενός (1) υποψήφιου.
5. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόµενους σταυρούς προτίµησης, είναι έγκυρο και
προσµετράται υπέρ του συνδυασµού, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης. Εξαιρούνται τα
ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων συµβουλίων
κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων, όπου, ψηφοδέλτιο το οποίο δεν φέρει κανέναν σταυρό ή φέρει περισσότερους του ενός (1) σταυρούς, θεωρείται άκυρο.
6. Ο σταυρός προτίµησης σηµειώνεται µε στυλογράφο
µαύρης ή κυανής απόχρωσης.
7. Για τον υποψήφιο δήµαρχο και τον υποψήφιο πρόεδρο συµβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων, δεν απαιτείται σταυρός προτίµησης και αν σηµειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
8. Σε όσες περιπτώσεις επαναληφθεί η ψηφοφορία για
την εκλογή των δηµοτικών αρχών, σύµφωνα µε το άρθρο
το άρθρου 33, δεν απαιτείται σταυρός προτίµησης και αν
σηµειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.»
Άρθρο 26
Άκυρα ψηφοδέλτια – Αντικατάσταση του άρθρου 28
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 28 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 28
Άκυρα ψηφοδέλτια

Το άρθρο 27 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 27
Σταυροί προτίµησης για την εκλογή δηµοτικών αρχών
1. Ο εκλογέας εκφράζει την προτίµηση του σε υποψήφιο συνδυασµού, σηµειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό
παραπλεύρως του ονόµατός του.
2. Για την εκλογή δηµοτικών συµβούλων, σε δήµους
που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, ο εκλογέας
µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του υπέρ ενός ή δύο
ή τριών υποψηφίων. Για την εκλογή δηµοτικών συµβούλων σε δήµους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει
την προτίµησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων
της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραµµένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε µία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήµου. Στις µονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές
εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει
την προτίµησή του µόνον υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους
της οποίας είναι γραµµένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε
µία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήµου.
3. Για την εκλογή συµβουλίων κοινότητας άνω των
τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµηση του υπέρ ενός (1) υποψηφίου
συµβούλου κοινότητας στις κοινότητες που εκλέγουν

1. Tο ψηφοδέλτιο είναι άκυρο όταν:
α) έχει σηµειωθεί σταυρός προτίµησης µε χρώµα διαφορετικό από τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 27,
β) έχει σχήµα, διαστάσεις ή µορφή που διαφέρουν, κατά τρόπο εµφανή, από αυτά που ορίζει η υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 24,
γ) έχει τυπωθεί σε χαρτί ή µε µελάνι που το χρώµα του
διαφέρει, κατά τρόπο εµφανή, από αυτό που ορίζεται
στο άρθρο 24,
δ) έχουν σηµειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραµµίσεις, στίγµατα ή άλλα σηµεία,
εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω αποτελούν διακριτικά
γνωρίσµατα, που παραβιάζουν µε τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.
2. Το ψηφοδέλτιο είναι επίσης αυτοδικαίως άκυρο και
στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Αν βρεθεί στο φάκελο µε ένα ή περισσότερα άλλα
έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια, του ίδιου ή διαφορετικού
συνδυασµού ή µε λευκά.
β) Αν βρεθεί µέσα σε φάκελο, που δεν είναι σύµφωνος
µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 46 του Κ.Δ.Κ..
γ) Αν φέρει εγγραφές και διαγραφές, εκτός της περίπτωσης στην οποία κατά τις διατάξεις της εκλογικής νοµοθεσίας (π.δ. 26/2012) και σύµφωνα µε τις εκεί προβλεπόµενες προϋποθέσεις επιτρέπεται η χρήση λευκών ψηφοδελτίων λόγω µη επάρκειας των εντύπων.»
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Άρθρο 27
Διατάξεις εκλογικής νοµοθεσίας – Αντικατάσταση
άρθρου 29 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 29 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 29
Εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας
για την εκλογή βουλευτών
1. Οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρµόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των
δηµοτικών εκλογών για όσα θέµατα δεν υφίσταται ειδική
πρόβλεψη στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου και του
Κ.Δ.Κ..
2. Κατά την ψηφοφορία για τις δηµοτικές εκλογές και
για την εκλογή συµβούλων ή προέδρων κοινότητας, χρησιµοποιούνται διαφορετικές κάλπες, που φέρουν κατάλληλο διακριτικό γνώρισµα. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών καθορίζονται το διακριτικό γνώρισµα, το µέγεθος, το σχήµα της κάλπης που χρησιµοποιείται στις
δηµοτικές εκλογές και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.»
Άρθρο 28
Εκλογικό σύστηµα – κατανοµή εδρών δηµοτικού
συµβουλίου – Αντικατάσταση του άρθρου 32
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 32 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 32
Εκλογικό σύστηµα - Κατανοµή των εδρών
του δηµοτικού συµβουλίου
1. Το σύνολο των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου
κατανέµεται στους συνδυασµούς που έλαβαν µέρος στις
εκλογές, ανάλογα µε τον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον Α΄ γύρο.
2. Η αναλογική κατανοµή των εδρών γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε
όλα τα εκλογικά τµήµατα δήµου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασµοί που συµµετείχαν στις εκλογές διαιρείται µε τον
αριθµό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δηµοτικό
συµβούλιο και το πηλίκο αυξηµένο κατά µία µονάδα, παραλειποµένου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και
καθένας τους καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί που
συµµετέχουν στην κατανοµή µε την προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες αποµένουν κατανέµονται ανά µία µεταξύ όλων των συνδυασµών, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούµενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά τους.
Αν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο.
Αν µετά την κατανοµή των εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, κατανέµονται ανά µία, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασµού.
Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων

δύο ή και περισσότερων συνδυασµών, διενεργείται µεταξύ τους κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο.
3. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός υποψηφίων, ο δήµαρχος εκλέγεται από το µοναδικό συνδυασµό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίµησης, και
εωσότου συµπληρωθεί ο αριθµός των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι.»
Άρθρο 29
Επανάληψη ψηφοφορίας – Αντικατάσταση
του άρθρου 33 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 33 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 33
Επανάληψη της ψηφοφορίας για την εκλογή
δηµοτικών αρχών
1. Αν κανένας συνδυασµός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των έγκυρων
ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή (Β΄ γύρος), ανάµεσα µόνο στους υποψήφιους δηµάρχους των δύο συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήµαρχος και ο συνδυασµός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων.
Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασµοί
ισοψηφήσουν, το αρµόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού.
2. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την
αρχική ψηφοφορία (Α΄ γύρος) δύο ή περισσότερων συνδυασµών, στην επαναληπτική ψηφοφορία µετέχουν οι υποψήφιοι δήµαρχοι όλων των συνδυασµών που ισοψήφησαν στην πρώτη θέση. Η παράγραφος αυτή εφαρµόζεται και αν στην αρχική ψηφοφορία (Α΄ γύρος) µετείχαν µόνο δύο συνδυασµοί που ισοψήφισαν.
3. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση κατά
την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασµών, στην επαναληπτική µετέχουν ο υποψήφιος δήµαρχος του πρώτου σε αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασµού και οι υποψήφιοι δήµαρχοι των συνδυασµών
που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήµαρχος και ο συνδυασµός
του που έλαβαν στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία.
Αν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι δήµαρχοι, το αρµόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση
για την ανάδειξη του επιτυχόντος δηµάρχου και του
συνδυασµού του.
5. Όλοι οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι εκλέγονται µε βάση την πρώτη ψηφοφορία (Α΄ γύρος),
σύµφωνα µε τους σταυρούς προτίµησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή, όπως ορίζεται στα επόµενα άρθρα.
6. Η επαναληπτική ψηφοφορία (Β΄ γύρος) γίνεται στα
ίδια εκλογικά τµήµατα, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.»
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Άρθρο 30
Κατανοµή εδρών δηµοτικού συµβουλίου ανά εκλογική
περιφέρεια – Αντικατάσταση του άρθρου 34
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 34 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 34
Κατανοµή των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου
ανά εκλογική περιφέρεια
Οι έδρες του δηµοτικού συµβουλίου που δικαιούται να
καταλάβει κάθε συνδυασµός, σύµφωνα µε το άρθρο 32,
στους δήµους που έχουν περισσότερες από µία εκλογικές περιφέρειες, κατανέµονται ανά εκλογική περιφέρεια
ως εξής:
1. Η κατανοµή ξεκινά από τις τυχόν µονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες του δήµου. Η έδρα κάθε µονοεδρικής
εκλογικής περιφέρειας αποδίδεται στον συνδυασµό που
έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους στη συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια, εφόσον αυτός δικαιούται να
καταλάβει έδρα σύµφωνα µε το άρθρο 32.
2. Αν, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1, κάποιος
συνδυασµός λάβει περισσότερες έδρες από αυτές που
δικαιούται σύµφωνα µε το άρθρο 32, αυτές του αφαιρούνται ανά µία ξεκινώντας από τη µονοεδρική εκλογική περιφέρεια στις οποίες ο συνδυασµός έλαβε τις λιγότερες
ψήφους.
3. Έδρες µονοεδρικών εκλογικών περιφερειών, οι οποίες µετά την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου παραµένουν αδιάθετες, απονέµονται στον δεύτερο
σε εκλογική δύναµη συνδυασµό στη συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια. Αν κάποιος από τους συνδυασµούς
λαµβάνει, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύµφωνα µε το
άρθρο 32, εφαρµόζεται η παράγραφος 2.
4. Η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 εφαρµόζεται,
εφόσον απαιτηθεί, και µε τους επόµενους κατά σειρά εκλογικής δύναµης στην οικεία εκλογική περιφέρεια συνδυασµούς, µέχρι να κατανεµηθούν όλες οι έδρες των
µονοεδρικών περιφερειών.
5. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το εκλογικό µέτρο για
κάθε συνδυασµό, ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασµού στο σύνολο του δήµου προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει σύµφωνα µε το άρθρο
32. Το πηλίκο, µετά την παράλειψη του κλάσµατος, προσαυξάνεται κατά µία µονάδα. Ο αριθµός των έγκυρων
ψηφοδελτίων του κάθε συνδυασµού διαιρείται σε κάθε
εκλογική περιφέρεια µε το εκλογικό του µέτρο και ο
συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιµες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασµός, τις καταλαµβάνει όλες και ο αριθµός
τους αφαιρείται από τις διαθέσιµες της περιφέρειας. Αν
δεν υπάρχει επαρκής αριθµός, στο συνδυασµό κατακυρώνονται µόνον οι διαθέσιµες έδρες.
6. Αν, µετά και τη διαδικασία της παραγράφου 5, κάποιος συνδυασµός έχει λάβει συνολικά περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύµφωνα µε το άρθρο 32,
αυτές του αφαιρούνται ανά µία ξεκινώντας από την εκλογική περιφέρεια, εξαιρουµένων των µονοεδρικών,
στην οποία ο συνδυασµός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
7. Αν, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 1 έως και 6, υπάρχουν αδιάθετες έδρες και

συνδυασµοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύµφωνα µε το άρθρο 32, ξεκινώντας από τον µικρότερο σε
εκλογική δύναµη στο σύνολο του δήµου συνδυασµό που
δικαιούται να καταλάβει έδρα, διατίθενται οι διαθέσιµες
έδρες ανά µία από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου αυτός διατηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαµβάνεται για όλους τους συνδυασµούς που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναµης.
8. Αν, µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της παραγράφου 7, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες µε αδιάθετες έδρες και συνδυασµοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύµφωνα µε το άρθρο 32, ξεκινώντας από την
µεγαλύτερη σε αριθµό εδρών εκλογική περιφέρεια και επί όµοιων από εκείνη που έχει τις περισσότερες έγκυρες
ψήφους και συνεχίζοντας µε φθίνουσα σειρά, απονέµεται ανά µία αδιάθετη έδρα στο συνδυασµό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαµβάνεται όσες φορές χρειαστεί, µέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιµες έδρες ή οι συνδυασµοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύµφωνα
µε το άρθρο 32. Έδρες που µετά την εξάντληση των δικαιούµενων να καταλάβουν έδρα συνδυασµών παραµένουν αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά παραµένουν κενές.
9. Οι έδρες που κατανέµονται σε κάθε στάδιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως και 8, αφαιρούνται από τις
διαθέσιµες της εκλογικής περιφέρειας.»
Άρθρο 31
Παραίτηση ή θάνατος υποψηφίου δηµάρχου
σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 3852/2010
1. Η παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αν εκείνος που έχει επιλεγεί ως υποψήφιος δήµαρχος είναι υποψήφιος σύµβουλος του συνδυασµού, τότε
αφαιρείται από τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων συµβούλων του συνδυασµού βάσει των σταυρών που έλαβαν και εφαρµόζεται, εφ’ όσον δεν εκλεγεί δήµαρχος, το
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 38.»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 3852/2010 καταργείται.
Άρθρο 32
Κατάργηση του άρθρου 36 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 36 του ν. 3852/2010 καταργείται.
Άρθρο 33
Κατανοµή εδρών συµβούλων κοινότητας –
Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 37 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 37
Κατανοµή εδρών συµβούλων της κοινότητας
άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
1. Στις εκλογές των συµβουλίων κοινότητας µε µόνιµο
πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, η κατα-
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νοµή των εδρών γίνεται αναλογικά, µεταξύ όλων των
συνδυασµών που συµµετείχαν στις εκλογές για το συµβούλιο της κοινότητας, µε τον ακόλουθο τρόπο:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν
στην κοινότητα όλοι µαζί οι συνδυασµοί που συµµετείχαν στις εκλογές διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών
του συµβουλίου κοινότητας. Το πηλίκο που προκύπτει
αυξηµένο κατά µία µονάδα, παραλειποµένου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο.
Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και
κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες, όσο και το
ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.
Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί που
συµµετέχουν στην κατανοµή µε την προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία µεταξύ όλων
των συνδυασµών, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούµενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα που έχουν.
Αν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση.
Αν και µετά τη διανοµή των εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, αυτές
κατανέµονται ανά µία, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό
των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός. Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε
το εκλογικό µέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασµό που έχει το µικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων
ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασµών, ενεργείται µεταξύ αυτών κλήρωση από το αρµόδιο πρωτοδικείο.
2. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός για το
συµβούλιο της κοινότητας, οι σύµβουλοι της κοινότητας
εκλέγονται από το µοναδικό αυτό συνδυασµό. Οι πρώτοι
κατά σειρά σε σταυρούς προτίµησης, µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των εδρών του συµβουλίου της κοινότητας εκλέγονται τακτικοί σύµβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωµατικοί.
3. Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν,
το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.»
Άρθρο 34
Εκλογή προέδρου κοινότητας κάτω των
τριακοσίων (300) κατοίκων
Στο ν. 3852/2010, µετά το άρθρο 37, προστίθεται άρθρο 37Α ως εξής:
«Άρθρο 37Α
Εκλογή προέδρου κοινότητας κάτω των
τριακοσίων (300) κατοίκων
Στις κοινότητες έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, όπου η εκλογή του προέδρου του συµβουλίου διενεργείται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά το άρθρο 18Β, πρόεδρος
της κοινότητας εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει
τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης. Οι υπόλοιποι, κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν, λογίζονται
ως αναπληρωµατικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.»

Άρθρο 35
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τακτικοί δηµοτικοί σύµβουλοι εκλέγονται, από
τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασµούς του
άρθρου 31, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης, στην οικεία εκλογική περιφέρεια».
Άρθρο 36
Κατάργηση του άρθρου 39 του ν. 852/2010
Το άρθρο 39 του ν. 3852/2010 καταργείται.
Άρθρο 37
Τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κοινότητας –
Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 40 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 40
Τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κοινότητας
άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων- Ισοψηφία
1. Τακτικοί σύµβουλοι του συµβουλίου κοινότητας µε
µόνιµο πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγονται, από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασµούς, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης.
2. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασµών είναι αναπληρωµατικοί των τακτικών συµβούλων του συµβουλίου της
κοινότητας, µε τη σειρά των σταυρών προτίµησης.
3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.
4. Οι υποψήφιοι πρόεδροι του συµβουλίου κοινότητας
των συνδυασµών που καταλαµβάνουν µία ή περισσότερες έδρες στο συµβούλιο, λογίζονται ως οι πρώτοι σε
σταυρούς σύµβουλοι των συνδυασµών τους.»
Άρθρο 38
Κατάργηση του άρθρου 41 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 41 του ν. 3852/2010 καταργείται.
Άρθρο 39
Επικύρωση εκλογής – Αντικατάσταση του άρθρου 44
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 44 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 44
Επικύρωση της εκλογής
1. Το πολυµελές πρωτοδικείο µετά από τη λήξη του
πενθηµέρου της παραγράφου 2 του άρθρου ανακηρύσσει µε χωριστή πράξη:
α) τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς,
τον δήµαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους κάθε συνδυασµού, τους τακτικούς
και αναπληρωµατικούς συµβούλους των κοινοτήτων κάθε συνδυασµού, τους προέδρους των κοινοτήτων έως
τριακοσίων (300) κατοίκων µε τους αναπληρωµατικούς
τους.
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β) τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς συµβούλους
της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασµού, και
γ) τους τακτικούς συµβούλους κάθε συνδυασµού, σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών προτίµησης που έχουν
λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήµου.
Οι σύµβουλοι των κοινοτήτων κατατάσσονται µε τη
σειρά της εκλογής τους, σύµφωνα µε τον αριθµό των
σταυρών προτίµησης που έχουν λάβει και, αν δεν υπάρχουν σταυροί, µε αλφαβητική σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστηµα του δικαστηρίου επί τρεις (3) συνεχείς ηµέρες και αποστέλλει αντίγραφό τους στον περιφερειάρχη και στο Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Αντίγραφο των αποφάσεων αποστέλλει ο αρµόδιος Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης σε
κάθε δήµο που ανήκει στη χωρική αρµοδιότητα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
Άρθρο 40
Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 3852/2010
Στην παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3852/2010, οι λέξεις
«οι σύµβουλοι του συµβουλίου της δηµοτικής ή τοπικής
κοινότητας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «οι σύµβουλοι κοινότητας» και οι λέξεις «οι τοπικοί εκπρόσωποι
κοινοτήτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «οι πρόεδροι των κοινοτήτων».
Άρθρο 41
Παραίτηση αιρετών – Αντικατάσταση του άρθρου 54
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 54 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 54
Παραίτηση αιρετών
1. Η παραίτηση του δηµάρχου υποβάλλεται εγγράφως
στον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και γίνεται οριστική την εποµένη της κατάθεσης της σχετικής
δήλωσης στο πρωτόκολλο.
2. Η παραίτηση των δηµοτικών συµβούλων, των συµβούλων κοινοτήτων και των προέδρων κοινοτήτων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο δήµαρχο. Η παραίτηση
γίνεται οριστική την εποµένη της κατάθεσης της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η παραίτηση των αιρετών
των δήµων από τις θέσεις που κατέχουν, λόγω της ιδιότητάς τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα οποία
τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν και γίνεται οριστική την
εποµένη της κατάθεσής της στο πρωτόκολλο της οικείας
υπηρεσίας.
4. Η εκλογή ή ο ορισµός αντικαταστατών τους γίνεται
για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της περιόδου, κατά
την οποία οι παραιτηθέντες ασκούσαν καθήκοντα. Ειδικές διατάξεις που ρυθµίζουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολής ή αποδοχής παραίτησης, καθώς και αντικατάστασης των παραιτουµένων εξακολουθούν να ισχύουν.»

Άρθρο 42
Αντικατάσταση – αναπλήρωση µελών – Αντικατάσταση
του άρθρου 55 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 55 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 55
Αντικατάσταση και αναπλήρωση µελών
1. Τις έδρες των δηµοτικών συµβούλων και των συµβούλων των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, που, για οποιονδήποτε λόγο, µένουν κενές, καταλαµβάνουν οι αναπληρωµατικοί του ίδιου συνδυασµού
της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.
2. Τη θέση άµεσα εκλεγόµενου προέδρου κοινότητας
έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, που, για οποιονδήποτε λόγο, µένει κενή, καταλαµβάνει, ο επόµενος, κατά
σειρά σταυρών προτίµησης, υποψήφιος πρόεδρος της
κοινότητας.
3. Ο δήµαρχος καλεί αµέσως τους αναπληρωµατικούς,
µε τη σειρά της εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωµοσία µέσα σε πέντε (5) ηµέρες αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Η ορκωµοσία γίνεται ενώπιον του δηµάρχου. Αν δεν εµφανισθούν στην
προθεσµία αυτή, αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα
του αναπληρωµατικού.
4. Αν εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών:
α) δηµοτικών συµβούλων του συνδυασµού αυτού,
στην ίδια εκλογική περιφέρεια, ή
β) συµβούλων των κοινοτήτων του συνδυασµού αυτού στην ίδια κοινότητα,
καλούνται, αντίστοιχα να καταλάβουν τις θέσεις που
έµειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο,
αα) αναπληρωµατικοί δηµοτικοί σύµβουλοι από άλλους επιλαχόντες συνδυασµούς της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, µε τη σειρά της εκλογικής τους δύναµης και
µε τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί ή
ββ) αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κοινότητας από άλλους επιλαχόντες συνδυασµούς, µε τη σειρά της εκλογικής τους δύναµης και µε τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί στην ίδια κοινότητα.
5. Στην περίπτωση θέσης σε αργία µελών δηµοτικών ή
συµβουλίων κοινοτήτων, εάν ο αριθµός των µελών που
αποµένουν είναι µικρότερος από τον αριθµό των µελών
που απαιτείται για την απαρτία, ο δήµαρχος, για τον µέχρι τη λήξη της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωµατικούς
συµβούλους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας ή της ίδιας
κοινότητας από το συνδυασµό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία µε τη σειρά της εκλογής
τους. Σε περίπτωση θέσης σε αργία προέδρων συµβουλίων κοινοτήτων, ο δήµαρχος για το µέχρι λήξης της αργίας χρόνο καλεί τους αναπληρωµατικούς τους.
6. Αν µείνουν κενές έδρες δηµοτικών συµβούλων των
συνδυασµών και δεν υπάρχουν αναπληρωµατικοί κανενός συνδυασµού, ο Περιφερειάρχης προκηρύσσει, σε
δύο (2) µήνες το αργότερο, την εκλογή τόσων συµβούλων όσες είναι οι κενές έδρες και ισάριθµων αναπληρωµατικών.
7. Στην αναπληρωµατική εκλογή εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόµου που αφο-
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ρούν την υποβολή υποψηφιότητας και την κατάρτιση
συνδυασµών για τις δηµοτικές εκλογές. Οι κενές θέσεις
κατανέµονται ανάµεσα στους συνδυασµούς, αναλόγως
µε την εκλογική δύναµη του καθενός από αυτούς.
8. Στο τελευταίο, όµως, έτος της δηµοτικής περιόδου
γίνεται εκλογή, µόνον αν οι σύµβουλοι που έχουν αποµείνει δεν αρκούν για την ύπαρξη απαρτίας.
9. Τα δηµοτικά συµβούλια και τα συµβούλια κοινοτήτων λειτουργούν νόµιµα, έστω και µε ελλιπή σύνθεση
που δεν µπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθµό των µελών που απαιτείται για την απαρτία, αν µέλη
δηµοτικού συµβουλίου ή συµβουλίου κοινότητας αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες µείνουν κενές για
οποιονδήποτε άλλο λόγο και µέχρι οι κενές θέσεις να
συµπληρωθούν µε αναπλήρωση ή µε εκλογές ή µε τη λήξη του χρόνου της αργίας.
10. Για τη λήψη αποφάσεων των δηµοτικών συµβουλίων και συµβουλίων κοινότητας, η απαρτία και οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται µε βάση τον αριθµό των δηµοτικών συµβούλων που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 52
και 9.
11. Όταν το δηµοτικό συµβούλιο ή το συµβούλιο κοινότητας δεν µπορεί να λειτουργήσει νόµιµα, επειδή υπάρχει έλλειψη µελών του, αναστέλλονται κάθε είδους
προθεσµίες, των οποίων η τήρηση εξαρτάται από απόφαση του συµβουλίου, µέχρι να καταστεί δυνατή η νόµιµη λειτουργία του.»
Άρθρο 43
Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συµβουλίων –
Αντικατάσταση του άρθρου 56 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 56 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 56
Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συµβουλίων
1. Αν ένα δηµοτικό συµβούλιο διαλυθεί σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 237, ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης προκηρύσσει εκλογές, ένα
(1) µήνα το αργότερο από τη διάλυση. Κατά την εκλογή
αυτή εκλέγονται και αναπληρωµατικοί.
2. Η διάλυση δηµοτικού συµβουλίου σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο, επιφέρει διάλυση και των οικείων συµβουλίων κοινότητας, καθώς και παύση των
προέδρων των οικείων κοινοτήτων. Όταν προκηρυχθεί η
εκλογή νέου δηµοτικού συµβουλίου, τότε, κατά την εκλογή αυτή, εκλέγονται και τα µέλη των συµβουλίων
των κοινοτήτων και οι πρόεδροι των κοινοτήτων έως
τριακοσίων (300) κατοίκων.
3. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης αναλαµβάνει τα σχετικά µε τη διεξαγωγή της εκλογής και
δύναται να αναθέτει σε υψηλόβαθµο δηµόσιο υπάλληλο
τα καθήκοντα του δηµάρχου που σχετίζονται µε τη διεκπεραίωση των επειγουσών υπηρεσιακών υποθέσεων.
4. Η διαδικασία της παραγράφου 1 ακολουθείται και
στην περίπτωση διάλυσης συµβουλίου κοινότητας. Στην
περίπτωση αυτή, µέχρι τη νέα εκλογή, οι αρµοδιότητες
του συµβουλίου ασκούνται από το δηµοτικό συµβούλιο
και οι αρµοδιότητες του προέδρου του συµβουλίου ασκούνται από τον δήµαρχο.»

ΤΜΗΜΑ Γ΄
Άρθρο 44
Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄
1. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες ή πρόεδροι και σύµβουλοι δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, νοούνται οι κοινότητες
και οι σύµβουλοι κοινοτήτων του άρθρου 3 του παρόντος
νόµου. Όπου αναφέρονται εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας νοείται ο πρόεδρος της κοινότητας έως τριακοσίων
(300) κατοίκων.
2. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ ισχύουν από την
πρώτη, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δηµοτική
περίοδο.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως και 39 του παρόντος
νόµου ισχύουν και για τις εκλογές για την ανάδειξη δηµοτικών αρχών της 13ης και 20ης Οκτωβρίου 2019.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 113 του ν. 3852/2010
Η παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αντιπεριφερειάρχες είναι κατ’ ελάχιστο ίσοι σε αριθµό µε τις περιφερειακές ενότητες και ο µέγιστος αριθµός τους µπορεί να προσαυξάνεται έως κατά έξι (6),
µε απόφαση του περιφερειάρχη που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικά στις περιφέρειες
Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων ο ελάχιστος αριθµός των αντιπεριφερειαρχών είναι ίσος µε τον
αριθµό των νοµών της οικείας περιφέρεια.»
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Άρθρο 46
Διάρκεια περιφερειακής περιόδου –
Αντικατάσταση του άρθρου 114 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 114 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 114
Διάρκεια περιφερειακής περιόδου
1. Ο περιφερειάρχης και οι περιφερειακοί σύµβουλοι
εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) έτη, µε άµεση, καθολική
και µυστική ψηφοφορία.
2. Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώµατα γίνεται τη δεύτερη Κυριακή του µηνός Οκτωβρίου, κάθε τέταρτο έτος.
3. Αν δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών συνδυασµός, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 139 (Α΄ γύρος), η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή, στα ίδια εκλογικά τµήµατα, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής
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και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων (Β΄ γύρος).
4. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) µήνες πριν την ηµεροµηνία των εκλογών.
5. Η εγκατάσταση των αρχών της παραγράφου 1 γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους λήγει στις 31 Δεκεµβρίου του τέταρτου έτους.
6. Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, ο πρώτος
γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώµατα της παρ.
1 του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 διεξάγεται στις 13 Οκτωβρίου 2019 και η εγκατάσταση των νέων αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρίου 2020. Η τρέχουσα περιφερειακή
περίοδος παρατείνεται µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2019 και
η θητεία των περιφερειακών αρχών λογίζεται πλήρης για
όλες τις συνέπειες.»
Άρθρο 47
Κατάργηση του άρθρου 115 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 115 του ν. 3852/2010 καταργείται.
Άρθρο 48
Εκλογικό δικαίωµα – Αντικατάσταση
του άρθρου 116 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 116 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 116
Εκλογικό δικαίωµα – Εκλογείς - Εκλόγιµοι
1. Δικαίωµα να εκλέγουν τις περιφερειακές αρχές έχουν όλοι οι δηµότες εκλογείς των δήµων της οικείας
περιφέρειας, καθώς και οι πολίτες των κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των δήµων αυτών. Οι διατάξεις
του π.δ. 133/1997 (Α΄ 121) για τη συµµετοχή των πολιτών των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκλογή των δηµοτικών αρχών, εφαρµόζονται αναλόγως,
µε την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων του παρόντος
νόµου, και για την εκλογή των περιφερειακών αρχών.
2. Ως προς το όριο ηλικίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος εφαρµόζονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. Η πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους θεωρείται ηµεροµηνία γέννησης εκείνων
που έχουν γεννηθεί κατά το έτος αυτό.
3. Περιφερειάρχης µπορεί να εκλεγεί δηµότης δήµου
της οικείας περιφέρειας, που έχει την ικανότητα του εκλέγειν και έχει συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας
του, κατά την ηµέρα των εκλογών.
4. Μέλος του περιφερειακού συµβουλίου µπορεί να εκλεγεί:
α) ο δηµότης δήµου της οικείας περιφέρειας, που έχει
την ικανότητα του εκλέγειν και έχει συµπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας του, κατά την ηµέρα των εκλογών και
β) ο πολίτης κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του κατά την ηµέρα των εκλογών και έχει την ικανότητα
να εκλέγει, σύµφωνα και µε τις ειδικότερες διατάξεις
της σχετικής νοµοθεσίας.
5. Οι περιπτώσεις στέρησης του εκλογικού δικαιώµα-

τος που προβλέπει η νοµοθεσία για την εκλογή βουλευτών ισχύουν και για την εκλογή των περιφερειακών αρχών.
6. Ειδικά για την υποβολή υποψηφιότητας, επιτρέπεται η µεταδηµότευση σε δήµο της οικείας περιφέρειας,
χωρίς τη συνδροµή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας, της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί από την πρώτη (1η) Αυγούστου του έτους διενέργειας των εκλογών, µέχρι την προηγούµενη µέρα της κατάθεσης στο αρµόδιο δικαστήριο της δήλωσης κατάρτισης
των συνδυασµών. Η απόφαση µεταδηµότευσης εκδίδεται υποχρεωτικά µέσα στην ίδια προθεσµία και είναι αµέσως εκτελεστή. Η απόφαση µεταδηµότευσης παύει να ισχύει µετά την παρέλευση τριών (3) µηνών από την ανακήρυξη των συνδυασµών, εφόσον αυτός που µεταδηµότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος.
7. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι υποχρεωτική. Κατ` εξαίρεση η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος δεν είναι υποχρεωτική για τους κατοίκους του εξωτερικού, για όσους έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους, καθώς και για όσους βρίσκονται την ηµέρα της
ψηφοφορίας σε απόσταση µεγαλύτερη από 200 χιλιόµετρα από το εκλογικό τµήµα όπου ψηφίζουν.
8. Στους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους,
στους δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, στους στρατιωτικούς που υπηρετούν µε οποιαδήποτε ιδιότητα στις
ένοπλες δυνάµεις ή στην ελληνική αστυνοµία ή στο λιµενικό σώµα ή στο πυροσβεστικό σώµα, καθώς και τους
υπαλλήλους οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, τραπεζών, δηµόσιων
οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, οι οποίοι την ηµέρα της ψηφοφορίας δεν διαµένουν στο δήµο
όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα, χορηγείται, εφόσον δεν παρεµποδίζεται η οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών, ειδική άδεια για να µεταβούν στο δήµο όπου δικαιούνται να ψηφίσουν. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και για το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα, ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»
Άρθρο 49
Εκλογικοί κατάλογοι
Στο ν. 3852/2010, µετά το άρθρο 116, προστίθεται άρθρο 116Α ως εξής:
«Άρθρο 116Α
Εκλογικοί κατάλογοι
Οι εκλογικοί κατάλογοι που ισχύουν για τις βουλευτικές εκλογές ισχύουν και για τις εκλογές των περιφερειακών αρχών. Ισχύουν επίσης, οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλόγως
προς τις διατάξεις του π.δ. 133/1997, όπως ισχύουν.»
Άρθρο 50
Κωλύµατα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστα –
Αντικατάσταση άρθρου 117 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 117 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 117
Κωλύµατα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστα
1. Δεν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύµβουλοι:
α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί
λειτουργοί των γνωστών θρησκειών, καθώς και µέλη Ανεξαρτήτων Αρχών. Κατ’ εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί
και αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας, εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων της περιφέρειας στην οποία επιθυµούν να θέσουν
υποψηφιότητα κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις
(24) µήνες πριν από τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών
εκλογών, µπορούν να είναι υποψήφιοι υπό την προϋπόθεση να παραιτηθούν από τη θέση τους σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των
προσώπων αυτών ή που περιορίζουν το δικαίωµα τους
να παραιτηθούν ή την αρµοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους εξακολουθούν να ισχύουν.
β) Ο Δηµοτικός και Περιφερειακός Διαµεσολαβητής, εφόσον η χωρική του αρµοδιότητα αφορά ή καταλαµβάνει
την περιφέρεια για την οποίο θέτει υποψηφιότητα, για
τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του µε οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στο σύνολο των περιφερειών
στις οποίες εκτείνεται η αρµοδιότητά του, για τέσσερα
(4) έτη από τη λήξη της θητείας του µε οποιονδήποτε
τρόπο.
δ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων
ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή
ως µέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νοµικών προσώπων της περιφέρειας, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της
τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώµατα, στις περιφέρειες στα διοικητικά όρια των
οποίων εκτεινόταν η αρµοδιότητά τους, µέσα στο δεκαοκτάµηνο πριν από τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών.
ε) Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δηµοσίων υπηρεσιών, των δήµων, των περιφερειών και των νοµικών προσώπων που είναι ενταγµένα στο Μητρώο Φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα µήνες πριν τη διενέργεια των εκλογών, οι
οποίοι άσκησαν καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή ανώτερου, µέσα στο δωδεκάµηνο πριν από τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, στις περιφέρειες στη χωρική περιφέρεια των οποίων εκτείνονταν η αρµοδιότητα των ανωτέρω οργανικών µονάδων. Στη ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου
δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και οι
διευθυντές τµηµάτων, µονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ., ενώ εµπίπτουν οι
Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάµενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και
των Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος συντονι-

στής επιστηµονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας.
στ) Όποιοι συνδέονται µε την οικεία περιφέρεια, τα
νοµικά της πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία αυτή συµµετέχει, µε σύµβαση προµήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας µε αντικείµενο αξίας
πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως. Δεν αποτελεί κώλυµα ή ασυµβίβαστο η ιδιότητα του µέλους
της διοίκησης ή του υπαλλήλου δηµοσίων επιχειρήσεων
και οργανισµών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται µε
την οικεία περιφέρεια, τα νοµικά της πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία αυτή συµµετέχει, µε σύµβαση
που είναι σχετική µε το αντικείµενο της δραστηριότητας
τους. Δεν αποτελεί ασυµβίβαστο η σύναψη σύµβασης αγοράς, εκποίησης ή εκµίσθωσης ακινήτων της περιφέρειας, εφόσον η σχετική σύµβαση έχει συναφθεί ύστερα
από πλειοδοτική δηµοπρασία.
ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύµβουλοι, πρόεδροι και µέλη διοικητικών συµβουλίων, διαχειριστές, µέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν
συµβληθεί µε την οικεία περιφέρεια, τα νοµικά της πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία αυτή συµµετέχει,
εφόσον το ποσοστό συµµετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συµβληθεί µε την οικεία περιφέρεια, τα νοµικά της πρόσωπα
ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία αυτή συµµετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης στ΄.
Αν η οικεία περιφέρεια συµµετέχει µε οποιονδήποτε
τρόπο στην επιχείρηση µε την οποία συµβάλλεται η ίδια,
τα νοµικά της πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία
µετέχει, δεν υπάρχει ασυµβίβαστο για τους αιρετούς της
περιφέρειας που µετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης
αυτής.
2. Επιπλέον των οριζόµενων στην προηγούµενη παράγραφο, δεν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύµβουλοι:
α) Εκτελεστικοί γραµµατείς περιφερειών και δικηγόροι
µε έµµισθη εντολή των περιφερειών, στις περιφέρειες
στις οποίες υπηρέτησαν κατά την προηγούµενη των εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο.
β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1, υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ίδια περιφέρεια και τα πάσης φύσεως νοµικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία µετέχει η περιφέρεια. Το κώλυµα αίρεται εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί παραιτηθούν από
τη θέση τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30
του π.δ. 26/2012, πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων.
Στην περίπτωση αυτή, οι υπάλληλοι µπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32
του ν. 4257/2014.
3. Η ιδιότητα και το αξίωµα του περιφερειακού συµβούλου δεν αποτελεί λόγο ασυµβιβάστου ή αναστολής
άσκησης του λειτουργήµατός τους για: α) τους δικηγόρους και συµβολαιογράφους, β) τα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), τα µέλη Επιστηµονικού
Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και το ειδικό διδακτικό και επιστηµονικό προσωπικό τους.
4. Κώλυµα εκλογιµότητας συντρέχει για όσους έχουν
εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωµα τους, ύστερα α-
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πό αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύµφωνα µε το
εδάφιο γ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 236, καθώς και
για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωµα τους, ύστερα από πειθαρχικό παράπτωµα, σύµφωνα µε το άρθρο 173.
Τα κωλύµατα της παρούσας παραγράφου ισχύουν για
την επόµενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο.
5. Περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύµβουλοι που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα
που συνιστούν ασυµβίβαστο ή δεν εξόφλησαν την οφειλή τους σύµφωνα µε το άρθρο 118 ή αποκτούν δηµοτικότητα σε δήµο εκτός των ορίων της οικείας περιφέρειας, εκπίπτουν από το αξίωµα τους. Το κατά τόπον αρµόδιο Διοικητικό Εφετείο µε απόφαση του διαπιστώνει την
ύπαρξη του ασυµβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωµα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα αναφερόµενα στο άρθρο 147, πρόσωπα. Κατά της απόφασης
µε την οποία διαπιστώνεται το ασυµβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 152.
6. Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, το κώλυµα
που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1
για τα µέλη των Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και στην
περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 παύει να υπάρχει, αν
τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει αυτό παραιτηθούν από
τη θέση τους, πριν από την ηµέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων.
7. Όσοι ασκούν καθήκοντα Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης µπορούν να είναι
υποψήφιοι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύµβουλοι,
στις περιφέρειες όπου υπηρετούν, στις αυτοδιοικητικές
εκλογές της 13ης Οκτωβρίου 2019, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ηµέρα ανακήρυξης
των υποψηφίων.»
Άρθρο 51
Υποψηφιότητες – Συνδυασµοί – Αντικατάσταση
του άρθρου 120 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 120 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 120
Υποψηφιότητες – κατάρτιση συνδυασµών
στις περιφερειακές εκλογές
1. Η εκλογή του περιφερειάρχη και των περιφερειακών συµβούλων γίνεται κατά συνδυασµούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασµών αποκλείονται.
2. Κάθε συνδυασµός περιλαµβάνει:
α) Έναν υποψήφιο περιφερειάρχη.
β) Υποψήφιους περιφερειακούς συµβούλους ανά εκλογική περιφέρεια σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 έως
και 9.
3. Κανείς δεν επιτρέπεται να συµµετέχει σε περισσότερους συνδυασµούς.
4. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο για την εκλογή
του και ως περιφερειάρχη και ως µέλους περιφερειακού
συµβουλίου δεν επιτρέπεται.
5. Ο συνδυασµός καταρτίζεται µε γραπτή δήλωση που
υπογράφει ο επικεφαλής του.
Στη δήλωση του συνδυασµού αναγράφονται κατά σειρά:

α) Το όνοµα και, αν υπάρχει, το έµβληµα του συνδυασµού.
β) Το επώνυµο, το κύριο όνοµα και το πατρώνυµο του
υποψήφιου περιφερειάρχη, µε την αντίστοιχη ένδειξη, η
οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνοµα του υποψήφιου περιφερειάρχη. Εάν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο
πρώτος υποψήφιος του συνδυασµού θεωρείται υποψήφιος περιφερειάρχης.
γ) Ακολουθεί η ονοµασία της εκλογικής περιφέρειας
και αναγράφεται µε αλφαβητική σειρά το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο των υποψηφίων περιφερειακών
συµβούλων αυτής. Για τον τρόπο αναγραφής των ονοµατεπωνυµικών στοιχείων των υποψηφίων εφαρµόζεται η
παράγραφος 6 του άρθρου 18. Οι εκλογικές περιφέρειες
αναγράφονται επίσης µε την αλφαβητική σειρά της ονοµασίας τους. Ο αριθµός των υποψήφιων περιφερειακών
συµβούλων πρέπει να είναι ίσος, τουλάχιστον, µε τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας µε δυνατότητα προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%).
Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω. Στις εκλογικές περιφέρειες που
εκλέγονται λιγότεροι από πέντε (5) σύµβουλοι ο αριθµός
των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων µπορεί να προσαυξηθεί έως ακόµη έναν (1). Ο αριθµός των υποψήφιων
περιφερειακών συµβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε
ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του
συνολικού αριθµού των υποψηφίων του οικείου συνδυασµού.
6. Στη δήλωση επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο του
συνδυασµού:
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δηµοτολόγιο δήµου
της περιφέρειας.
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι αποδέχεται
την υποψηφιότητα για το συγκεκριµένο αξίωµα και στη
συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωµάτων αυτών ή θα έχει λήξει
την ηµέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν
τα κωλύµατα εκλογιµότητας του άρθρου117. Στην υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής του δηλούντος.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., ή παράβολο από το
οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος περιφερειάρχης και
κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύµβουλος, έχει καταθέσει υπέρ του δηµοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των διακοσίων (200) και πενήντα (50) ευρώ αντίστοιχα. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών
µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα ποσά αυτά.
7. Η δήλωση του συνδυασµού επιδίδεται από τον υποψήφιο περιφερειάρχη ή µε δικαστικό επιµελητή, ύστερα
από παραγγελία του υποψήφιου περιφερειάρχη, στον
πρόεδρο του πολυµελούς πρωτοδικείου το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας.
Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας, επιτρέπεται
µόνο να συµπληρωθεί ο συνδυασµός έως τον επιτρεπόµενο αριθµό των υποψήφιων συµβούλων µε συµπληρωµατική δήλωση του υποψηφίου περιφερειάρχη. Μετά τη
λήξη της ανωτέρω προθεσµίας καµιά µεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση
προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύµφωνα µε
το άρθρο 123. Στις ανωτέρω δηλώσεις επισυνάπτονται
τα στοιχεία που προβλέπει η παράγραφος 5.
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8. Το πολυµελές πρωτοδικείο της έδρας της περιφέρειας και το Πρωτοδικείο Αθηνών στην Περιφέρεια Αττικής είναι αρµόδια και για τις ενέργειες που ορίζονται
στα άρθρα 122, 123, 138, 141, 142, 143, 144, 145 και
146.
9. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 6 έως και 9 του άρθρου 18.»
Άρθρο 52
Κατάργηση του άρθρου 121 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 121 του ν. 3852/2010 καταργείται.
Άρθρο 53
Περιεχόµενο ψηφοδελτίων στις περιφερειακές εκλογές
– Αντικατάσταση του άρθρου 129 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 129 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 129
Περιεχόµενο των ψηφοδελτίων
για τις περιφερειακές εκλογές
1. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια ο συνδυασµός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο, στο επάνω µέρος του οποίου σηµειώνεται το όνοµα και, εφόσον υπάρχει, το έµβληµα του συνδυασµού και ακολουθεί το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο του υποψήφιου περιφερειάρχη
µε την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνοµα του υποψηφίου και:
α. στο πρώτο µέρος του ψηφοδελτίου τίθενται µε αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύµβουλοι
της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας,
β. στο δεύτερο µέρος του ψηφοδελτίου, ακολουθούν
µε αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύµβουλοι των υπολοίπων εκλογικών περιφερειών, µε σηµείωση, παραπλεύρως και µέσα σε παρένθεση, της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιοι.
2. Σε όσες περιπτώσεις επαναληφθεί η ψηφοφορία για
την εκλογή των περιφερειακών αρχών, σύµφωνα µε το
άρθρο 139, χρησιµοποιούνται τα ίδια ψηφοδέλτια.»
Άρθρο 54
Σταυροί προτίµησης
Στο ν. 3852/2010 προστίθεται άρθρο 129Α ως εξής:
«Άρθρο 129Α
Σταυροί προτίµησης για την εκλογή
περιφερειακών αρχών
1. Η προτίµηση του εκλογέα εκφράζεται µε σταυρό,
που σηµειώνεται µε στυλογράφο µαύρης ή κυανής απόχρωσης δίπλα στο ονοµατεπώνυµο κάθε υποψηφίου.
2. Σταυρός προτίµησης που σηµειώνεται µε διαφορετικό τρόπο, θεωρείται ότι δεν είναι γραµµένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ερευνάται, σύµφωνα µε το άρθρο 130.
3. Ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του
υπέρ:
α) ενός (1) υποψηφίου σε εκλογικές περιφέρειες που

εκλέγουν έως τρεις (3) περιφερειακούς συµβούλους,
β) ενός (1) ή δύο (2) υποψηφίων σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από τέσσερις (4) έως επτά (7) περιφερειακούς συµβούλους,
γ) ενός (1) ή δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από οκτώ (8) έως και δώδεκα (12) περιφερειακούς συµβούλους και
δ) ενός (1) ή δύο (2) ή τριών (3) ή τεσσάρων (4) υποψηφίων σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν περισσότερους από δώδεκα (12) περιφερειακούς συµβούλους.
4. Ψηφοδέλτιο συνδυασµού µε περισσότερους σταυρούς προτίµησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόµενους είναι έγκυρο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη
κανένας σταυρός προτίµησης.
5. Για τον υποψήφιο περιφερειάρχη δεν χρειάζεται
σταυρός προτίµησης. Αν σηµειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
6. Σε όσες περιπτώσεις επαναληφθεί η ψηφοφορία για
την εκλογή των περιφερειακών αρχών, σύµφωνα µε το
άρθρο 139, δεν απαιτείται σταυρός προτίµησης και, αν
σηµειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.»
Άρθρο 55
Άκυρα ψηφοδέλτια – Αντικατάσταση του άρθρου 130
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 130 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 130
Άκυρα ψηφοδέλτια
1. Tο ψηφοδέλτιο είναι άκυρο αν:
α) έχει σηµειωθεί σταυρός προτίµησης µε χρώµα διαφορετικό από εκείνα που ορίζονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 129Α,
β) έχει σχήµα, διαστάσεις ή µορφή που διαφέρουν, κατά τρόπο εµφανή, από αυτά που ορίζει η παράγραφος 2
του άρθρου 127 και η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο,
γ) έχει τυπωθεί σε χαρτί ή µε µελάνι που το χρώµα του
διαφέρει, κατά τρόπο εµφανή, από αυτό που ορίζεται
στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 127,
δ) έχουν σηµειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραµµίσεις, στίγµατα ή άλλα σηµεία,
εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω αποτελούν διακριτικά
γνωρίσµατα, που παραβιάζουν µε τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.
2. Το ψηφοδέλτιο είναι επίσης αυτοδικαίως άκυρο και
στις εξής περιπτώσεις :
α) Αν βρεθεί στο φάκελο µε ένα ή περισσότερα άλλα
έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια, του ίδιου ή διαφορετικού
συνδυασµού ή µε λευκά.
β) Αν βρεθεί µέσα σε φάκελο, που δεν είναι σύµφωνος
µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 131.
γ) Αν φέρει εγγραφές και διαγραφές, εκτός της περίπτωσης στην οποία κατά τις διατάξεις της εκλογικής νοµοθεσίας (π.δ. 26/2012) και σύµφωνα µε τις εκεί προβλεπόµενες προϋποθέσεις επιτρέπεται η χρήση λευκών ψηφοδελτίων λόγω µη επάρκειας των εντύπων.»

21
Άρθρο 56
Εκλογικό σύστηµα – Κατανοµή εδρών περιφερειακού
συµβουλίου – Αντικατάσταση του άρθρου 138
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 138 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 138
Εκλογικό σύστηµα - Κατανοµή των εδρών
του περιφερειακού συµβουλίου
1. Το σύνολο των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου κατανέµονται στους συνδυασµούς που µετείχαν στις
εκλογές, ανάλογα µε τον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν.
2. Η αναλογική κατανοµή των εδρών γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στο
σύνολο της περιφέρειας όλοι µαζί οι συνδυασµοί που
συµµετείχαν στις εκλογές διαιρείται µε τον αριθµό των
εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε περιφερειακό συµβούλιο και το πηλίκο αυξηµένο κατά µία µονάδα, παραλειποµένου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και καθένας
τους καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί που
συµµετέχουν στην κατανοµή µε την προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες αποµένουν κατανέµονται ανά µία µεταξύ όλων των συνδυασµών, ανεξαρτήτως εάν έλαβαν ή όχι έδρα κατά τη διαδικασία των προηγούµενων εδαφίων, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα τους.
Αν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση.
Αν µετά την κατανοµή των εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, αυτές
κατανέµονται ανά µία, σε όλους τους συνδυασµούς, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασµού.
Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων
δύο ή και περισσότερων συνδυασµών, ενεργείται µεταξύ
τους κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο.
3. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός υποψηφίων, ο περιφερειάρχης εκλέγεται από το µοναδικό συνδυασµό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίµησης,
και εωσότου συµπληρωθεί ο αριθµός των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι.»
Άρθρο 57
Επανάληψη της ψηφοφορίας – Αντικατάσταση
του άρθρου 139 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 139 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 139
Επανάληψη της ψηφοφορίας
1. Αν κανένας συνδυασµός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των έγκυρων

ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή (Β΄ γύρος) ανάµεσα µόνο στους υποψήφιους περιφερειάρχες των δύο συνδυασµών που έλαβαν
τις περισσότερες ψήφους.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος περιφερειάρχης και
ο συνδυασµός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική
ψηφοφορία (Β΄ γύρο) την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων.
Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία (Β΄ γύρο) οι δύο
συνδυασµοί ισοψηφήσουν, το οικείο πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού.
2. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την
πρώτη ψηφοφορία (Α΄ γύρο), δύο ή περισσότερων συνδυασµών, στην επαναληπτική ψηφοφορία (Β΄ γύρο) µετέχουν µόνο οι υποψήφιοι περιφερειάρχες όλων των
συνδυασµών που ισοψήφησαν στην πρώτη θέση. Η παράγραφος αυτή εφαρµόζεται και αν στην αρχική ψηφοφορία (Α΄ γύρος) µετείχαν µόνο δύο συνδυασµοί που ισοψήφισαν.
3. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση, κατά
την αρχική ψηφοφορία (Α΄ γύρο) δύο ή περισσότερων
συνδυασµών, στην επαναληπτική µετέχουν ο υποψήφιος
περιφερειάρχης του πρώτου σε αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασµού και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες
των συνδυασµών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος περιφερειάρχης και ο συνδυασµός του που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία
τη σχετική πλειοψηφία.
Αν στην ψηφοφορία αυτή (Β΄ γύρο) ισοψηφήσουν δύο
ή περισσότεροι υποψήφιοι περιφερειάρχες στην πρώτη
θέση, το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος περιφερειάρχη και του συνδυασµού
του.
5. Οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι εκλέγονται µε βάση την πρώτη ψηφοφορία (Α΄ γύρο) σύµφωνα
µε τους σταυρούς προτίµησης που έλαβε καθένας στην
ψηφοφορία αυτή.
6. Η επαναληπτική ψηφοφορία (Β΄ γύρος) γίνεται στα
ίδια εκλογικά τµήµατα, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.»
Άρθρο 58
Κατανοµή εδρών ανά εκλογική περιφέρεια –
Αντικατάσταση του άρθρου 140 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 140 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 140
Κατανοµή των εδρών του περιφερειακού
συµβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια
Οι έδρες του περιφερειακού συµβουλίου που δικαιούται να καταλάβει κάθε συνδυασµός, σύµφωνα µε το άρθρο 138, κατανέµονται ανά εκλογική περιφέρεια ως εξής:
1. Η κατανοµή ξεκινά από τις τυχόν µονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες της περιφέρειας. Η έδρα κάθε µονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδίδεται στον συνδυασµό που έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους στη
συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια, εφόσον αυτός δικαι-
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ούται να καταλάβει έδρα σύµφωνα µε το άρθρο 138.
2. Αν κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 κάποιος
συνδυασµός λάβει περισσότερες έδρες από αυτές που
δικαιούται σύµφωνα µε το άρθρο 138, αυτές του αφαιρούνται ανά µία ξεκινώντας από τη µονοεδρική εκλογική
περιφέρεια στις οποίες ο συνδυασµός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
3. Έδρες µονοεδρικών εκλογικών περιφερειών, οι οποίες µετά την εφαρµογή της παραγράφου 2 παραµένουν αδιάθετες, απονέµονται στον δεύτερο σε εκλογική
δύναµη συνδυασµό στη συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια. Αν κάποιος από τους συνδυασµούς λαµβάνει, βάσει του προηγούµενου εδαφίου, περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύµφωνα µε το άρθρο 138, εφαρµόζεται η παράγραφος 2.
4. Η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 εφαρµόζεται,
εφ’ όσον απαιτηθεί, και µε τους επόµενους κατά σειρά εκλογικής δύναµης στην οικεία εκλογική περιφέρεια συνδυασµούς, µέχρι να κατανεµηθούν όλες οι έδρες των
µονοεδρικών περιφερειών.
5. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το εκλογικό µέτρο για
κάθε συνδυασµό, ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασµού στο σύνολο της περιφέρειας προς
τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει σύµφωνα µε το
άρθρο 138. Το πηλίκο, µετά την παράλειψη του κλάσµατος, προσαυξάνεται κατά µία µονάδα. Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων του κάθε συνδυασµού διαιρείται
σε κάθε εκλογική περιφέρεια µε το εκλογικό του µέτρο
και ο συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι
το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αν σε κάθε εκλογική
περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιµες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασµός, τις καταλαµβάνει όλες και ο αριθµός τους αφαιρείται από τις διαθέσιµες της περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός, στο συνδυασµό
κατακυρώνονται µόνον οι διαθέσιµες έδρες.
6. Αν, µετά και τη διαδικασία της παραγράφου 5, κάποιος συνδυασµός έχει λάβει συνολικά περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύµφωνα µε το άρθρο
138, αυτές του αφαιρούνται ανά µία ξεκινώντας από την
εκλογική περιφέρεια, εξαιρουµένων των µονοεδρικών,
στην οποία ο συνδυασµός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
7. Αν, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 1 έως και 6 υπάρχουν αδιάθετες έδρες και
συνδυασµοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύµφωνα µε το άρθρο 138, ξεκινώντας από τον µικρότερο
σε εκλογική δύναµη στο σύνολο της περιφέρειας συνδυασµό που δικαιούται να καταλάβει έδρα, διατίθενται οι
διαθέσιµες έδρες ανά µία από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου αυτός διατηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Η διαδικασία
της παρούσας παραγράφου επαναλαµβάνεται για όλους
τους συνδυασµούς που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναµης.
8. Αν, µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της παραγράφου 7, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες µε αδιάθετες έδρες και συνδυασµοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύµφωνα µε το άρθρο 138, ξεκινώντας από
την µεγαλύτερη σε αριθµό εδρών εκλογική περιφέρεια
και επί όµοιων από εκείνη που έχει συνολικά τις περισσότερες έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας µε φθίνουσα
σειρά, απονέµεται ανά µία αδιάθετη έδρα στο συνδυασµό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει
τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαµβάνεται όσες

φορές χρειαστεί, µέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιµες έδρες ή οι συνδυασµοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύµφωνα µε το άρθρο 138. Έδρες που µετά την εξάντληση των δικαιούµενων να καταλάβουν έδρα συνδυασµών παραµένουν αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά παραµένουν κενές.
9. Οι έδρες που κατανέµονται σε κάθε στάδιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως και 8, αφαιρούνται από τις
διαθέσιµες της εκλογικής περιφέρειας.»
Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 141 του ν. 3852/2010
1. Η παρ. 3 του άρθρου 141 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αν εκείνος που έχει επιλεγεί ως υποψήφιος περιφερειάρχης είναι υποψήφιος σύµβουλος του συνδυασµού, τότε αφαιρείται από τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων συµβούλων του συνδυασµού βάσει των σταυρών που έλαβαν και εφαρµόζεται, εφόσον δεν εκλεγεί
περιφερειάρχης, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2
του άρθρου 142.»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 3852/2010 καταργείται.
Άρθρο 60
Τροποποίηση του άρθρου 142 του ν. 3852/2010
Η παρ. 3 του άρθρου 142 του ν. 3852/2010 καταργείται.
Άρθρο 61
Κατάργηση του άρθρου 143 του ν. 3852/2010\
Το άρθρο 143 του ν. 3852/2010 καταργείται.
Άρθρο 62
Τροποποίηση του άρθρου 146 του ν. 3852/2010
Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 146 του ν. 3852/2010, διαγράφονται οι λέξεις
«τους αντιπεριφερειάρχες».
Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 154 του ν. 3852/2010
Στην παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 3852/2010, οι λέξεις «οι αντιπεριφερειάρχες περιφερειακών ενοτήτων»
διαγράφονται.
Άρθρο 64
Τροποποίηση του άρθρου 155 του ν. 3852/2010
Στην παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 3852/2010, οι λέξεις «ή αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής ενότητας»
διαγράφονται.
Άρθρο 65
Παραίτηση αιρετών – Αντικατάσταση του άρθρου 156
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 156 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 156
Παραίτηση αιρετών

«Άρθρο 59
Αντιδήµαρχοι

1. Η παραίτηση του περιφερειάρχη υποβάλλεται εγγράφως στον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και γίνεται οριστική την εποµένη της κατάθεσης της
σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.
2. Η παραίτηση των περιφερειακών συµβούλων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο περιφερειάρχη. Η παραίτηση γίνεται οριστική την εποµένη της κατάθεσης της
σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση η παραίτηση των αιρετών
των περιφερειών από τις θέσεις που κατέχουν, λόγω της
ιδιότητάς τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα οποία τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν. Η παραίτηση γίνεται οριστική την εποµένη της κατάθεσής της στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας.
4. Η εκλογή ή ο ορισµός αντικαταστατών τους γίνεται
για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της περιόδου, κατά
την οποία οι παραιτηθέντες ασκούσαν καθήκοντα. Ειδικές διατάξεις που ρυθµίζουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολής ή αποδοχής παραίτησης, καθώς και αντικατάστασης των παραιτουµένων εξακολουθούν να ισχύουν.»

1. Το δήµαρχο επικουρούν οι αντιδήµαρχοι. Αντιδήµαρχοι είναι οι σύµβουλοι που ορίζει ο δήµαρχος και
στους οποίους µεταβιβάζει την άσκηση αρµοδιοτήτων
καθ` ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρµοδιότητες ασκούνται στα όρια µιας ή περισσότερων δηµοτικών ενοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 2. Αντιδήµαρχος
δεν µπορεί να οριστεί σύµβουλος που ανήκει σε διαφορετική δηµοτική παράταξη από αυτή του δηµάρχου, εάν
ο ορισµός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των συµβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει ο σύµβουλος αυτός.
2. Ο αριθµός των αντιδηµάρχων ορίζεται ως εξής: Σε
δήµους µε πληθυσµό έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) αντιδήµαρχοι, ενώ σε δήµους
µε πληθυσµό πάνω από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) και
έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται έως
τέσσερις (4). Σε δήµους που έχουν πληθυσµό από είκοσι
χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000)
κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήµαρχοι, ενώ σε
δήµους από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) έως εκατό
χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζονται έως έξι (6) αντιδήµαρχοι. Σε δήµους από εκατό χιλιάδες έναν (100.001)
κατοίκους και άνω ορίζονται έως οκτώ (8) αντιδήµαρχοι.
Σε δήµους που προήλθαν από συνένωση, ο αριθµός των
αντιδηµάρχων αυξάνεται κατά έναν (1), εάν ο αριθµός
των δηµοτικών ενοτήτων που συνενώθηκαν είναι από
πέντε (5) έως και επτά (7), κατά δύο (2) εάν ο αριθµός
των δηµοτικών ενοτήτων είναι από οκτώ (8) έως και εννέα (9) και κατά τρεις (3) εάν ο αριθµός των δηµοτικών ενοτήτων είναι δέκα (10) και ανώτερος. Αν, στους νησιωτικούς δήµους, ο αριθµός των αντιδηµάρχων που ορίζεται βάσει του πληθυσµού είναι µικρότερος από τον αριθµό των δηµοτικών ενοτήτων, αυτός προσαυξάνεται ισάριθµα, αφού ληφθεί υπόψη η παράγραφος 1 του άρθρου
207. Στους µικρούς νησιωτικούς δήµους, κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
2Α, µπορεί να ορίζεται ένας αντιδήµαρχος επιπλέον των
οριζόµενων σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια.
3. Στους αντιδηµάρχους, εκτός των καθ’ ύλην αρµοδιοτήτων, ο δήµαρχος µπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητες που αφορούν τη δηµοτική ενότητα και ιδίως:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και
των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.
γ) Τη µέριµνα για τη διατήρηση του εξοπλισµού, που
βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής
λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου,
βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες
που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων
για την επίλυση των προβληµάτων τους.
4. Η θητεία των αντιδηµάρχων δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δύο ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας
τους, οι αντιδήµαρχοι δεν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι µέλη του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου. Η

Άρθρο 66
Τροποποίηση του άρθρου 158 του ν. 3852/2010
Η παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης αναλαµβάνει τα σχετικά µε τη διεξαγωγή της εκλογής και
δύναται να αναθέτει σε υψηλόβαθµο δηµόσιο υπάλληλο
τα καθήκοντα του περιφερειάρχη που σχετίζονται µε τη
διεκπεραίωση των επειγουσών υπηρεσιακών υποθέσεων.»
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Άρθρο 67
Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄
1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ ισχύουν από την περιφερειακή περίοδο που αρχίζει µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 46 έως και 61 ισχύουν και
για τις εκλογές για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών
της 13ης και 20ης Οκτωβρίου 2019.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
Άρθρο 68
Αντιδήµαρχοι – Αντικατάσταση του άρθρου 59
και τροποποίηση του άρθρου 207 του ν. 3852/2010
1. Το άρθρο 59 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
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ανάκληση του αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας
του είναι δυνατή µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του
δηµάρχου.
5. Η απόφαση του δηµάρχου µε την οποία ορίζονται οι
αντιδήµαρχοι και τους µεταβιβάζονται αρµοδιότητες, κατά την παράγραφο 1, δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα και, αν δεν υπάρχει ηµερήσια, σε µία εβδοµαδιαία
εφηµερίδα της πρωτεύουσας του νοµού και αναρτάται
και στην ιστοσελίδα του δήµου.
6. Αν ο αντιδήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρµοδιότητες του ασκεί άλλος αντιδήµαρχος που ορίζεται από τον δήµαρχο ή, αν δεν έχει οριστεί τέτοιος, ο ίδιος ο
δήµαρχος.»
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 207 του
ν. 3852/2010 οι λέξεις «της πλειοψηφίας» διαγράφονται.

περιέλευση της ακυρωτικής απόφασης στο δήµο.
5. Αν αυτός που έχει εκλεγεί δήµαρχος αποποιηθεί
την εκλογή του, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του στο
διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την εγκατάσταση των αρχών του δήµου, µετά την εγκατάσταση τους και µέχρι να
εκλεγεί νέος δήµαρχος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 1 έως και 4, τα καθήκοντά του εκτελεί, ο
σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού, που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση. Η προθεσµία της παραγράφου 1 για την εκλογή νέου δηµάρχου αρχίζει από
την ηµεροµηνία εγκατάστασης των αρχών του δήµου. Σε
όλες τις προαναφερόµενες περιπτώσεις της παρούσας
παραγράφου ο Επόπτης Ο.Τ.Α. εκδίδει διαπιστωτική
πράξη.»

Άρθρο 69
Εκλογή νέου δηµάρχου – Αντικατάσταση του άρθρου
60 του ν. 3852/2010

Άρθρο 70
Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 60 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 69
Εκλογή νέου δηµάρχου
1. Αν η θέση του δηµάρχου κενωθεί για οποιονδήποτε
λόγο, το δηµοτικό συµβούλιο εκλέγει νέο δήµαρχο, µεταξύ των συµβούλων που έχουν εκλεγεί µε τον πρώτο
ή δεύτερο σε ψήφους συνδυασµό. Προς τούτο, το δηµοτικό συµβούλιο συνεδριάζει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κένωση της θέσης, ύστερα από πρόσκληση
του Προέδρου του. Η πρόσκληση αυτή επιδίδεται µε οποιοδήποτε δηµόσιο όργανο ή όργανο του δήµου, έως
την παραµονή της ηµέρας της συνεδρίασης. Η εκλογή
του νέου δηµάρχου γίνεται µε µυστική ψηφοφορία. Δήµαρχος αναδεικνύεται ο σύµβουλος που συγκεντρώνει
την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου.
2. Αν κατά την ψηφοφορία δεν αναδειχθεί δήµαρχος,
διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Αν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία κανένας σύµβουλος δεν συγκεντρώσει
την πλειοψηφία που απαιτείται στην παράγραφο 1, διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία δήµαρχος εκλέγεται ο σύµβουλος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του
δηµοτικού συµβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση µεταξύ των συµβούλων που ισοψήφησαν και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
3. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή
αν η συνεδρίαση µαταιωθεί, η διαδικασία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή και εφαρµόζονται όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2.
4. Η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για εκλογή
δηµάρχου αποστέλλεται στον Επόπτη Ο.Τ.Α., το αργότερο δύο µέρες µετά την έκδοσή της. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται για τη νοµιµότητα της απόφασης αυτής, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δηµότη και υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή του µέσα σε πέντε
(5) ηµέρες από την περιέλευση της απόφασης εκλογής
δηµάρχου σ΄ αυτόν. Αν ο Επόπτης ακυρώσει την εκλογή
του δηµάρχου, το δηµοτικό συµβούλιο συνέρχεται πάλι
για να εκλέξει τον δήµαρχο πέντε (5) ηµέρες µετά την

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 62 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις συνεδριάσεις καλούνται υποχρεωτικώς οι πρόεδροι των συµβουλίων κοινοτήτων άνω των τριακοσίων
(300) κατοίκων ή ο και οι πρόεδροι των κοινοτήτων έως
τριακοσίων (300) κατοίκων, όταν συζητούνται θέµατα
που αφορούν ειδικώς την κοινότητά τους, καθώς και οι
πρόεδροι των νοµικών προσώπων του δήµου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.»
Άρθρο 71
Εκλογή προεδρείου δηµοτικού συµβουλίου –
Αντικατάσταση του άρθρου 64 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 64 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 64
Εκλογή προεδρείου δηµοτικού συµβουλίου
1. Το προεδρείο του δηµοτικού συµβουλίου εκλέγεται
για διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος της δηµοτικής περιόδου. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δηµοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το δηµοτικό συµβούλιο συνέρχεται προς τούτο, ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού
που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύµβουλος που συγκάλεσε
το συµβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραµµατέα του συµβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήµου.
2. Το προεδρείο του δηµοτικού συµβουλίου συγκροτείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραµµατέα, ως εξής :
α) Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος δηµάρχου, είτε αναδείχθηκε πρώτη είτε δεύτερη σε εκλογική δύναµη.
β) Ο αντιπρόεδρος προέρχεται από την παράταξη που
αναδείχθηκε, αντίστοιχα, δεύτερη ή πρώτη σε εκλογική
δύναµη, αλλά δεν ανέδειξε τον δήµαρχο.
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γ) Ο γραµµατέας προέρχεται από την τρίτη σε εκλογική δύναµη παράταξη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
άλλες παρατάξεις, πλην αυτών των περιπτώσεων α΄και
β΄, ο γραµµατέας προέρχεται από την παράταξη της περίπτωσης α΄.
3. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραµµατέας του
δηµοτικού συµβουλίου εκλέγοντα κατά τη συνεδρίαση
της παραγράφου 1, χωριστά και µε µυστική ψηφοφορία,
σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία :
α) Πρώτα καλούνται οι δηµοτικοί σύµβουλοι που ανήκουν στην παράταξη του δηµάρχου και εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως προτεινόµενο για το
αξίωµα του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωµα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της παράταξης. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόµενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η
ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη
αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της παράταξης ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία µεταξύ
των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική
πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων
σύµβουλος.
β) Έπειτα καλούνται οι δηµοτικοί σύµβουλοι που ανήκουν στην παράταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως προτεινόµενο για το αξίωµα του αντιπροέδρου
του δηµοτικού συµβουλίου, µε την ίδια διαδικασία.
γ) Εν συνεχεία καλούνται οι δηµοτικοί σύµβουλοι που
ανήκουν στην παράταξη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 και εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία έναν εξ
αυτών ως προτεινόµενο για το αξίωµα του γραµµατέα
του δηµοτικού συµβουλίου, µε την ίδια διαδικασία.
Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω
θέσεις δεν υπάρξει υποψηφιότητα προερχόµενη από την
αντίστοιχη παράταξη, τότε καλείται το σύνολο του σώµατος, προκειµένου να εκλέξει µεταξύ του συνόλου των
δηµοτικών συµβούλων τον προτεινόµενο για το αξίωµα
για το οποίο ελλείπει υποψήφιος, µε την διαδικασία της
περίπτωσης Α΄.
δ) Μετά την εκλογή του προτεινόµενου υποψηφίου για
καθένα από τα αξιώµατα του προεδρείου του δηµοτικού
συµβουλίου, το δηµοτικό συµβούλιο καλείται να επικυρώσει µε ψηφοφορία την εκλογή του υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε αξίωµα.
Ο υποδειχθείς υποψήφιος για κάθε αξίωµα θεωρείται
ότι εκλέχθηκε, αν δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση ή
εάν καµία από τις διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, κατά τη µυστική ψηφοφορία που διεξάγεται και στην οποία µετέχει
και ο αρχικώς υποδειχθείς υποψήφιος, δεν καταφέρει να
συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθµού
των µελών του δηµοτικού συµβουλίου.
4. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συµβούλιο δεν συγκληθεί, όπως ορίζει η παράγραφος 1, συνέρχεται χωρίς
πρόσκληση, για την πρώτη θητεία του Προέδρου δηµοτικού συµβουλίου, την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του
έτους έναρξης της δηµοτικής περιόδου, στις 10:00 π.µ.,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου

και, για τη δεύτερη θητεία του Προέδρου δηµοτικού συµβουλίου, την πρώτη Κυριακή του µηνός Ιανουαρίου του
τρίτου έτους αυτής, στις 10:00 π.µ., στη αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου. Αν ο σύµβουλος
του επιτυχόντος συνδυασµού που πλειοψήφησε απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένας σύµβουλος του ίδιου συνδυασµού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου.
5. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή
η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
προηγούµενων παραγράφων. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται, ανάλογα µε την περίπτωση, οι σύµβουλοι που
έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης, σύµφωνα µε τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε, από την αντίστοιχη παράταξη σύµφωνα µε
την παράγραφο 2. Αν δεν υπάρχουν σύµβουλοι των παρατάξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, οι θέσεις καταλαµβάνονται από τους συµβούλους της παράταξης του δηµάρχου, που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης, σύµφωνα µε την ίδια
δικαστική απόφαση.
6. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος, αυτεπαγγέλτως ή
ύστερα από προσφυγή δηµότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, µέσα
σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα
πρακτικά, για τη νοµιµότητα της εκλογής.
7. Αν ακυρωθεί οποιαδήποτε εκλογή για τα ανωτέρω
αξιώµατα, επαναλαµβάνεται την πρώτη Κυριακή, µετά
την παραλαβή της ακυρωτικής απόφασης.
8. Η παραίτηση από το αξίωµα του προέδρου, αντιπροέδρου και του γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση. Ο παραιτούµενος παραµένει σύµβουλος.
Στην ίδια συνεδρίαση, η οποία πραγµατοποιείται την
πρώτη Κυριακή µετά την υποβολή της παραίτησης, µε τη
διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων, το συµβούλιο προβαίνει, κατά περίπτωση, στην εκλογή νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή γραµµατέα.
9. Η εκλογή στη θέση του αντιπροέδρου και του γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου δεν συνεπάγεται κώλυµα συµµετοχής στις επιτροπές του δηµοτικού συµβουλίου.»
Άρθρο 72
Αρµοδιότητες δηµοτικού συµβουλίου – Τροποποίηση
του άρθρου 65 του ν. 3852/2010
Η παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να
µεταβιβάζει στην οικονοµική επιτροπή και στην επιτροπή
ποιότητας ζωής αρµοδιότητές του σχετικές µε το αντικείµενό τους.»
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Άρθρο 73
Δηµοτικές παρατάξεις – Αντικατάσταση
του άρθρου 66 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 66 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 66
Δηµοτικές παρατάξεις
1. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωµα της γνώµης και της ψήφου κατά συνείδηση.
2. Τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου ανήκουν σε δηµοτικές παρατάξεις, ανάλογα µε το συνδυασµό µε τον οποίο έχουν εκλεγεί.
3. Επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης είναι ο σύµβουλος που ήταν υποψήφιος δήµαρχος και, στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ανεξαρτητοποίησης, διαγραφής ή αδυναµίας του, ο σύµβουλος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των δηµοτικών συµβούλων που ανήκουν στην παράταξη.
4. Μέλος του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί µε γραπτή
δήλωση του προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη δηµοτική παράταξη, µε την οποία έχει εκλεγεί.
5. Εάν η δηµοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3)
µέλη, µε αιτιολογηµένη απόφαση και µε πλειοψηφία των
δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύµβουλος, ο οποίος είναι µέλος της.
6. Μέλος του δηµοτικού συµβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξη του, µπορεί
να ενταχθεί σε άλλη, µε γραπτή δήλωση που υποβάλλεται στο προεδρείο του δηµοτικού συµβουλίου και υπογράφεται από τον ίδιο και τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον
των µελών της παράταξης στην οποία προσχωρεί, εφόσον αυτή έχει τουλάχιστον τρία (3) µέλη, ή από όλα τα
µέλη της παράταξης στην οποία προσχωρεί, εφόσον αυτή έχει λιγότερα από τρία (3) µέλη.
7. Υφιστάµενες παρατάξεις µπορούν να συνενωθούν
σχηµατίζοντας νέα παράταξη, µε γραπτή δήλωση προς
το προεδρείο του δηµοτικού συµβουλίου, την οποία υπογράφει το σύνολο των µελών των συνενούµενων παρατάξεων.
8. Το µέλος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 7, δεν µπορεί να εξακολουθήσει να είναι µέλος του προεδρείου, όπου εκλέχτηκε ως µέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Είναι δυνατή, όµως, η επανένταξη του στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε,
εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των µελών, προκειµένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) µέλη και από όλα τα µέλη, προκειµένου για
παρατάξεις µε λιγότερα από τρία (3) µέλη.
9. Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δηµοτικών
παρατάξεων η δηµοτική αρχή οφείλει να παραχωρεί σε
αυτές κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο, καθώς και γραµµατειακή υποστήριξη.»
Άρθρο 74
Σύγκληση δηµοτικού συµβουλίου – Αντικατάσταση
του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 67
Σύγκληση του δηµοτικού συµβουλίου
1. Το δηµοτικό συµβούλιο συνεδριάζει ύστερα από
πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον µία φορά το µήνα. Η συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου είναι δηµόσια, εκτός αν ληφθεί απόφαση µε πλειοψηφία των τριών
πέµπτων (3/5) του συνολικού αριθµού των µελών του, η
οποία αιτιολογείται ειδικά και απαγγέλλεται σε δηµόσια
συνεδρίαση, ότι η συνεδρίαση πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισµένων των θυρών.
2. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συµβούλιο σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται
τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο
δήµαρχος ή η οικονοµική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή
το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού
των µελών του συµβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση
απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα
θέµατα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση δεν
µπορεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, πριν
παρέλθουν δύο (2) µήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική
απόφαση του συµβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση
νεότερων στοιχείων.
Αν κατά τον υπολογισµό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθµός, τότε ο αριθµός αυτός στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα εφόσον
πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεως (0,5).
Αν το συµβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο µέχρι
την έκτη ηµέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την
αίτηση και αποφασίζει για τα θέµατα, για τα οποία είχε
ζητηθεί η σύγκληση του.
3. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συµβούλιο, µπορεί να τεθεί
σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωµα του προέδρου µε απόφαση
του Επόπτη Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος.
4. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται αυθηµερόν στην ιστοσελίδα του δήµου και κοινοποιείται στους συµβούλους, µε
κάθε πρόσφορο µέσο, τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι αµέσως µετά την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών οφείλουν να δηλώσουν στον
πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας τους και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τους. Αν δεν κατοικούν στην περιφέρεια του δήµου, οφείλουν επίσης να ορίσουν µε την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα του δήµου, στον οποίο επιδίδονται οι
προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, καθώς και να ορίσουν µε την ίδια δήλωση οποιοδήποτε, κατά την επιλογή τους, πρόσφορο µέσο για τη
γνωστοποίηση των ανωτέρω προσκλήσεων. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου και
οι εισηγήσεις των θεµάτων, γνωστοποιούνται έγκυρα µε
οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.
5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή
µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο
λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χα-
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ρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συµβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.
6. Στις συνεδριάσεις του συµβουλίου προσκαλείται ο
δήµαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο δήµαρχος µετέχει στις συζητήσεις του συµβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει το δικαίωµα να εκφράζει τις απόψεις του κατά
προτεραιότητα. Όταν ο δήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νοµίµως. Στην περίπτωση όµως αυτή
ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώµατος της ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων από το συµβούλιο. Στις
συνεδριάσεις των δηµοτικών συµβουλίων λαµβάνουν το
λόγο, εκτός του δηµάρχου και του αρµόδιου αντιδηµάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέµα, που ορίζονται από τις παρατάξεις µε σχετική γραπτή δήλωση τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο µπορούν να εγγραφούν ως οµιλητές και δηµοτικοί σύµβουλοι που επιθυµούν να τοποθετηθούν ανά θέµα. Με τον κανονισµό
λειτουργίας του δηµοτικού συµβουλίου, επιβάλλονται
πάντως αντίστοιχοι χρονικοί περιορισµοί για τις αγορεύσεις και τις συζητήσεις στο δηµοτικό συµβούλιο, για τον
δήµαρχο, τους αντιδηµάρχους, τους επικεφαλής των παρατάξεων, τους ειδικούς αγορητές και τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου.
7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην
ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα
τα θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονοµική επιτροπή και η επιτροπή
ποιότητας ζωής. Το δηµοτικό συµβούλιο έχει δικαίωµα
να αποφασίζει, µετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του
προέδρου ή του δηµάρχου ή συµβούλου επικεφαλής δηµοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, µε την πλειοψηφία των παρόντων µελών του, ότι ένα θέµα το οποίο δεν
είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον,
να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι` αυτό πριν από
την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα µετά τον δήµαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των
παρατάξεων, σύµφωνα µε τη σειρά εκλογής.
8. Στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, όταν
συζητούνται θέµατα που αφορούν κοινότητα ή κοινότητες του δήµου, προσκαλούνται και οι πρόεδροι των συµβουλίων ή οι πρόεδροι των αντίστοιχων κοινοτήτων, οι οποίοι, στην περίπτωση αυτή, µετέχουν στη συζήτηση µε
δικαίωµα ψήφου.
9. Με απόφασή του, η οποία λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών του, το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί να επιτρέπει να λάβουν το λόγο εκπρόσωποι
φορέων ή πολίτες που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση,
εφόσον το ζητήσουν.
10. Αν κάποιο µέλος του δηµοτικού συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά
τη συνεδρίαση, µόνο για το σχηµατισµό της απαρτίας.
Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταµέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων. Τα µέλη του συµβουλίου που ήταν παρόντα κατά
την έναρξη της συνεδρίασης και µε την παρουσία τους
υπήρξε απαρτία, ακόµα και αν αποχωρήσουν, λογίζονται
ως παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς
την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυ-

τή, για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριµένο θέµα,
η απαιτούµενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των
πραγµατικά παρόντων µελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά
βάσει του αριθµού των µελών που απαιτούνται για την απαρτία. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα
από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας, εκδίδεται πρότυπος κανονισµός λειτουργίας του δηµοτικού συµβουλίου, ο οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
12. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το δηµοτικό συµβούλιο
µπορεί να συνεδριάζει, εκτός της έδρας του, στην έδρα
οποιασδήποτε κοινότητας του δήµου, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των µελών του.»
Άρθρο 75
Επιτροπές του δηµοτικού συµβουλίου – Αντικατάσταση
του άρθρου 70 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 70 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 70
Επιτροπές του δηµοτικού συµβουλίου
1. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, κατόπιν εισήγησης
του προέδρου του, να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και την εισήγηση ενώπιόν του θεµάτων της αρµοδιότητάς του.
2. Στις επιτροπές προεδρεύει δηµοτικός σύµβουλος
που ορίζεται µε την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές µετέχουν σύµβουλοι που προτείνονται από όλες τις
δηµοτικές παρατάξεις του δηµοτικού συµβουλίου, υπάλληλοι της αρµόδιας διεύθυνσης του δήµου, καθώς και ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα θέµατα της επιτροπής και
εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.
3. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του, είναι δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης, σε ιδιώτες µέλη επιτροπών, που συγκροτούνται από το συµβούλιο, για µετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής µε το έργο
τους. Το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης για τις µετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης
και τα έξοδα κίνησης στο εξωτερικό καθορίζονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
4. Θέµατα που έχουν εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη, ύστερα από πρόταση του δηµάρχου ή του ενός πέµπτου (1/5) των µελών του δηµοτικού συµβουλίου, µπορούν να παραπεµφθούν σε επιτροπή µε απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία καθορίζεται και
προθεσµία για την υποβολή σχετικής µελέτης ή εισηγήσεως. Θέµατα που εισάγει προς συζήτηση η οικονοµική
επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής, παραπέµπονται
σε επιτροπή µόνο αν τη σχετική απόφαση λάβει η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του
δηµοτικού συµβουλίου.
Πλην των ανωτέρω θεµάτων, ο πρόεδρος δύναται να
παραπέµπει σε επιτροπή οποιοδήποτε άλλο θέµα και
πριν από την εγγραφή του στην ηµερήσια διάταξη.»
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Άρθρο 76
Συγκρότηση – Εκλογή Οικονοµικής Επιτροπής
και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντικατάσταση
του άρθρου 74 του ν 3852/2010
Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 74
Συγκρότηση και Εκλογή Οικονοµικής Επιτροπής
και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1. Η οικονοµική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον δήµαρχο ή τον οριζόµενο από
αυτόν αντιδήµαρχο ως πρόεδρο, από δύο ακόµη αντιδηµάρχους ως µέλη οριζόµενα από το δήµαρχο και από έξι
(6) µέλη, αν το συµβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27)
µέλη, οκτώ (8) µέλη, αν το συµβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε (45) µέλη και δέκα (10) µέλη, αν το συµβούλιο
έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) µέλη.
2. Η θητεία της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι διετής. Το δηµοτικό συµβούλιο, µετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ηµεροµηνίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 64 και
κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει µεταξύ
των µελών του µε µυστική ψηφοφορία τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, µε
τη διαδικασία των επόµενων παραγράφων.
3. Οι δηµοτικές παρατάξεις καταρτίζουν ψηφοδέλτια
µε τους υποψήφιους για κάθε επιτροπή συµβούλους που
ανήκουν στη δύναµή τους. Σύµβουλοι που δεν ανήκουν
σε καµία παράταξη µπορούν να υποβάλουν επίσης την υποψηφιότητά τους σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Κάθε σύµβουλος µπορεί να επιλέγει θέτοντας σταυρό προτίµησης
για κάθε επιτροπή, από το ψηφοδέλτιο της επιλογής του,
τους υποψηφίους της προτίµησής του και µέχρι του συνολικού αριθµού των µελών της επιτροπής, χωρίς να
λαµβάνονται υπ’ όψη ο δήµαρχος και οι οριζόµενοι από
αυτόν αντιδήµαρχοι. Ψηφοδέλτιο στο οποίο έχουν σηµειωθεί περισσότεροι σταυροί προτίµησης από τους
προβλεπόµενους στο προηγούµενο εδάφιο θεωρείται έγκυρο, χωρίς να λαµβάνεται υπ’ όψη κανένας σταυρός
προτίµησης.
4. Οι έδρες των επιτροπών κατανέµονται µεταξύ των
παρατάξεων και των µεµονωµένων συµβούλων ανάλογα
µε τον αριθµό των ψήφων που λαµβάνουν. Το σύνολο
των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον συνολικό αριθµό των εδρών των εκλεγόµενων µελών της κάθε επιτροπής, χωρίς να λαµβάνονται υπ’ όψη ο δήµαρχος και
οι οριζόµενοι από αυτόν αντιδήµαρχοι και το πηλίκο της
διαίρεσης παραλειποµένου του κλάσµατος αποτελεί το
εκλογικό µέτρο. Κάθε παράταξη καταλαµβάνει τόσες έδρες σε κάθε επιτροπή όσες φορές χωρεί το εκλογικό
µέτρο στον αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεµονωµένος σύµβουλος που έλαβε τον ίδιο ή µεγαλύτερο αριθµό ψήφων από το εκλογικό µέτρο καταλαµβάνει µία έδρα στην επιτροπή για την οποία ήταν υποψήφιος. Παράταξη στο ψηφοδέλτιο της οποίας περιλαµβάνονται υποψήφιοι λιγότεροι από τις έδρες των εκλεγόµενων µελών της επιτροπής, καταλαµβάνει τόσες µόνο
έδρες στην επιτροπή όσοι είναι και οι υποψήφιοί της. Οι
έδρες που µένουν αδιάθετες κατανέµονται ανά µία µεταξύ όλων των παρατάξεων και των µεµονωµένων υποψηφίων είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούµενο εδάφιο

είτε όχι, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητά υπόλοιπά τους.
Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος του δηµοτικού
συµβουλίου διενεργεί κλήρωση.
5. Μέλη της επιτροπής εκλέγονται, από κάθε παράταξη που κατέλαβε έδρα σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου διενεργεί κλήρωση. Οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, αποτελούν, κατά σειρά σταυρών προτίµησης, τα αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής.
6. Τα αναπληρωµατικά µέλη, µε τη σειρά της εκλογής
τους, καταλαµβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων µε το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών µελών που µένουν κενές κατά
τη διάρκεια της διετίας. Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών µελών ή σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε τρόπο εκλείψει µεµονωµένος σύµβουλος που έχει εκλεγεί µέλος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη των
κενών εδρών της επιτροπής, µε τη διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων. Όταν τα µέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του δηµάρχου,
παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση τους καταλαµβάνουν
τα µέλη της παράταξης του δηµάρχου.
7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί µέλος της οικονοµικής ή
της επιτροπής ποιότητας ζωής ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου.
8. Η διαδικασία εκλογής των παραγράφων 1 έως και 6
διενεργείται πρώτα για την εκλογή των µελών της οικονοµικής επιτροπής και στη συνέχεια για την εκλογή των
µελών της επιτροπής ποιότητας ζωής.
9. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή
η συνεδρίαση µαταιωθεί επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή και εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και
4.
Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή
ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν
τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης, σύµφωνα µε
τη δικαστική απόφαση ανακήρυξης ανάλογα µε τον αριθµό εδρών που δικαιούται κάθε παράταξη σύµφωνα µε
την παράγραφο 4.
10. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δηµότη ενώπιον του, η
οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε
(5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται,
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νοµιµότητα της εκλογής.
11. Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση µετά την εκλογή τους εκλέγουν µεταξύ των µελών τους, µε φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωµα ψήφου στην
περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.
12. Όταν τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής παύουν για οποιονδήποτε λόγο
να είναι µέλη των αντίστοιχων δηµοτικών παρατάξεων,
εκπίπτουν αυτοδικαίως από την οικονοµική επιτροπή ή
την επιτροπή ποιότητας ζωής και αντικαθίστανται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου αυτού.»
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Άρθρο 77
Λειτουργία Οικονοµικής Επιτροπής – Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής – Αντικατάσταση του άρθρου 75
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 75
Λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1. Οι επιτροπές έχουν απαρτία, εφόσον τα µέλη που
είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Οι επιτροπές συνεδριάζουν δηµόσια και αποφασίζουν µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν
σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία, αρµόδιο να λάβει απόφαση
είναι το δηµοτικό συµβούλιο.
2. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του αντιπροέδρου, το µέλος της επιτροπής το οποίο έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά µέλη, καλούνται τα αναπληρωµατικά µε τη σειρά της εκλογής τους.
3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην
ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα
τα θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί
να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι` αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
4. Αν ένα µέλος της επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις,
το δηµοτικό συµβούλιο µε πράξη του το αντικαθιστά.
5. Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήµαρχος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση
δεν µπορεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα,
πριν παρέλθει δίµηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισµό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθµός, τότε ο αριθµός
αυτός στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεως (0,5). Αν η επιτροπή δεν συγκληθεί το
αργότερο έξι (6) ηµέρες µετά την υποβολή της αίτησης,
συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέµατα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση της.
Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου για δύο συνεχείς φορές να καλέσει την οικονοµική ή την επιτροπή
ποιότητας ζωής αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα.
6. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζε-

ται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η
πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί
την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να
αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.
7. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών είναι δηµόσιες και
γίνονται στο δηµοτικό κατάστηµα. Η επιτροπή µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) των µελών της και µε αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µπορεί να συνεδριάζει κεκλεισµένων
των θυρών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιτροπή µπορεί µε την πλειοψηφία του συνόλου των µελών της να αποφασίζει να συνεδριάζει κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκηµα της έδρας, αν κρίνει ότι το δηµοτικό κατάστηµα είναι ακατάλληλο.
8. Στις συνεδριάσεις των επιτροπών, όταν συζητούνται
θέµατα που αφορούν κοινότητα ή κοινότητες του δήµου,
προσκαλούνται υποχρεωτικά και οι πρόεδροι των συµβουλίων ή οι πρόεδροι των αντίστοιχων κοινοτήτων, οι οποίοι δικαιούνται να λαµβάνουν το λόγο.
9. Με απόφασή της, η οποία λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών της, η επιτροπή µπορεί να
επιτρέπει να λάβουν το λόγο εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, εφ’ όσον το
ζητήσουν.
10. Αν κάποιο µέλος της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή
δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, µόνο για το σχηµατισµό της απαρτίας. Τόσο η
άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταµέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων.
Τα µέλη της επιτροπής που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και µε την παρουσία τους υπήρξε απαρτία ακόµα και αν αποχωρήσουν λογίζονται ως
παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την
ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή για
τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριµένο θέµα η απαιτούµενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγµατικά παρόντων µελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει
του αριθµού των µελών που απαιτούνται για την απαρτία. Για τις συνεδριάσεις της οικονοµικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής τηρούνται πρακτικά.
11. Μέλος της επιτροπής δεν µπορεί να µετάσχει στη
συζήτηση ενός θέµατος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του
έως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον για τη λήψη απόφασης µε συγκεκριµένο περιεχόµενο. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά
παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Στο µέλος
που έλαβε µέρος στη συνεδρίαση, κατά παράβαση του
προηγούµενου εδαφίου, επιβάλλεται η ποινή της αργίας.
12. Οι αποφάσεις των παραπάνω επιτροπών δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις για τη δηµοσίευση των
αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου και αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του δήµου µε ευθύνη του προέδρου.»
Άρθρο 78
Δηµοτική Επιτροπής Διαβούλευσης – Αντικατάσταση
του άρθρου 76 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 76 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :
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«Άρθρο 76
Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
1. Στους δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο από πέντε
χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, µε απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται εντός
δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών, δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο µε
συµβουλευτικές αρµοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας
της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη
θητεία των δηµοτικών αρχών. Δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης µπορεί να συγκροτηθεί και σε µικρότερους
δήµους, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εµπορικών και επαγγελµατικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστηµονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών,
δ) των εργαζοµένων στο δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών,
θ) των τοπικών συµβουλίων νέων και
ι) δηµότες
Ο συνολικός αριθµός των µελών της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι΄ και συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου, µπορεί να είναι από
είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) µέλη. Στη δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης συµµετέχουν και δηµότες, σε αριθµό ίσο µε το ένα τρίτο (1/3) του αριθµού των µελών
εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α΄ έως θ΄, οι οποίοι ορίζονται µετά από κλήρωση, µεταξύ των εγγεγραµµένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήµο
και στον οποίο µπορεί να εγγράφεται κάθε δηµότης που
είναι εγγεγραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους του
δήµου. Έναν τουλάχιστον µήνα πριν από τη συγκρότηση
της επιτροπής, ο δήµαρχος δηµοσιεύει υποχρεωτικά µε
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήµου πρόσκληση προς
τους δηµότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του
προηγούµενου εδαφίου. Οι οριζόµενοι από τον ειδικό
κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωµα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όµως για την απαρτία της επιτροπής.
Στη δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο
πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου. Στις συνεδριάσεις
της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συµµετέχουν
χωρίς δικαίωµα ψήφου ο δήµαρχος, οι αντιδήµαρχοι, οι
πρόεδροι των νοµικών προσώπων του δήµου, οι πρόεδροι των συµβουλίων των κοινοτήτων του δήµου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του δήµου έως τριακοσίων (300)
κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κοµµάτων και οι επικεφαλής των
δηµοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δηµοτικό συµβούλιο. Κατά περίπτωση, µπορεί να καλούνται
και εκπρόσωποι αρµόδιων κρατικών αρχών.
2. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα
αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης

του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό
πρόγραµµα του δήµου.
β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό
συµβούλιο ή τον δήµαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και διατυπώνει γνώµη για
την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων αυτών.
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώµης από τη δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική
διαβούλευση µε τους πολίτες, µέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηµατοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της
δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη
συνεδρίασή της.
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τη
διεξαγωγή δηµοτικού δηµοψηφίσµατος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώµη επί του προσχεδίου του
προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 77
του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
3. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, µετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης και τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις (3)
µήνες για άλλα θέµατα που εισάγονται προς συζήτηση
είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε από τους φορείς που
συµµετέχουν στην επιτροπή σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ έως θ΄ της παραγράφου 1 είτε από το πενήντα
τοις εκατό (50%) συν έναν από τους δηµότες που συµµετέχουν στην επιτροπή σύµφωνα µε την περίπτωση ι΄
της παραγράφου 1. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα µέλη
µε κάθε πρόσφορο µέσο επτά (7) εργάσιµες ηµέρες πριν
τη συνεδρίαση και περιλαµβάνει την ηµερήσια διάταξη,
τον τόπο, την ηµεροµηνία και την ώρα της συνεδρίασης
και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεµάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση
επαναλαµβάνεται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα,
οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραµµατειακή υποστήριξη της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήµου
και τηρούνται πρακτικά. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώµη της µετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώµες
που διατυπώνονται.
4. Η πρόσκληση και η ηµερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήµου και, µε µέριµνα του
προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου, δηµοσιοποιούνται
µε κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά µέσα µαζικής
ενηµέρωσης. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δηµόσιες και η επιτροπή µπορεί µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και
πολίτες, πλέον των οριζόµενων, κατά την παράγραφο 1,
ως µελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.
5. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο δηµοτικό συµβούλιο εντός ενός (1) µήνα από τη λήψη τους.
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6. Το δηµοτικό συµβούλιο, εντός τριών (3) µηνών από
την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών ψηφίζει ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάµενο κανονισµό διαβούλευσης,
ο οποίος ρυθµίζει όλα τα θέµατα τα σχετικά µε τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συµµετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισµάτων
της διαβούλευσης στο αρµόδιο όργανο του δήµου, που
δεν ρυθµίζονται στο παρόν.»
Άρθρο 79
Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων –
Αντικατάσταση του άρθρου 78 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 78 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 78
Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων
1. Σε κάθε δήµο συγκροτείται και λειτουργεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, Συµβούλιο Ένταξης
Μεταναστών και Προσφύγων, ως συµβουλευτικό όργανο
του δήµου για την ενίσχυση της ένταξης των µεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Τα Συµβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων αποτελούνται από έντεκα (11) µέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο. Ως µέλη ορίζονται έξι (6) δηµοτικοί σύµβουλοι και πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισµένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης µεταναστών και προσφύγων, που ορίζονται µε τη διαδικασία της
επόµενης παραγράφου.
2. Αν υπάρχουν αναγνωρισµένοι φορείς συλλογικής
εκπροσώπησης µεταναστών ή/και προσφύγων, που, σύµφωνα µε το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται στο
επίπεδο του οικείου δήµου, το δηµοτικό συµβούλιο καλεί
πέντε (5) από τους φορείς αυτούς να ορίσουν από έναν
(1) εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που ελλείπουν οι φορείς
του προηγούµενου εδαφίου στο επίπεδο του δήµου ή
αυτοί είναι λιγότεροι από πέντε, το δηµοτικό συµβούλιο
καλεί επιπλέον και έναν από τους αναγνωρισµένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης µεταναστών ή/και προσφύγων, που δραστηριοποιούνται, σύµφωνα µε το καταστατικό τους, στην οικεία περιφέρεια, να ορίσει έναν (1)
εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση που ελλείπουν τέτοιοι
φορείς στην οικεία περιφέρεια ή αν και µετά τον ορισµό
του εκπροσώπου τους, δεν συµπληρώνεται ο συνολικός
αριθµός των πέντε (5) εκπροσώπων φορέων, το δηµοτικό συµβούλιο καλεί επιπλέον την αντιπροσωπευτικότερη
δευτεροβάθµια ή οµοσπονδιακού χαρακτήρα οργάνωση
συλλογικής εκπροσώπησης µεταναστών ή/και προσφύγων, που δραστηριοποιείται, κατά το καταστατικό της,
σε εθνικό επίπεδο, να ορίσει τους υπολειπόµενους εκπροσώπους, µέχρι τη συµπλήρωση του συνολικού αριθµού των πέντε (5) εκπροσώπων. Με την ίδια διαδικασία
γίνεται η τυχόν αντικατάσταση ή η αναπλήρωση των µελών του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, οι οποίοι προέρχονται από τους αναγνωρισµένους
φορείς συλλογικής εκπροσώπησης µεταναστών και προσφύγων.
3. Με την ίδια απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ορίζεται πρόεδρος στο Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών
και Προσφύγων ένας εκ των δηµοτικών συµβούλων µελών του. Στα παραπάνω συµβούλια ορίζονται κατά προτεραιότητα ως µέλη αλλοδαποί δηµοτικοί σύµβουλοι που

έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συµµετοχή στα ανωτέρω συµβούλια είναι τιµητική και άµισθη.
4. Αρµοδιότητες των Συµβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι: α) η καταγραφή και η διερεύνηση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες
και οι πρόσφυγες, που κατοικούν µόνιµα στην περιφέρεια του οικείου δήµου, ως προς την ένταξή τους στην
τοπική κοινωνία, την επαφή τους µε δηµόσιες αρχές ή τη
δηµοτική αρχή, β) η υποβολή εισηγήσεων προς το δηµοτικό συµβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της οµαλής κοινωνικής ένταξης των µεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβληµάτων που αυτοί αντιµετωπίζουν, ιδίως µέσω της οργάνωσης συµβουλευτικών υπηρεσιών από τις δηµοτικές
υπηρεσίες και γ) η διοργάνωση, σε συνεργασία µε τον
οικείο δήµο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσµού.
5. Εντός του µηνός Δεκεµβρίου κάθε έτους, το Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων υποβάλλει
προς το δηµοτικό συµβούλιο Ετήσια Έκθεση, στην οποία
καταγράφονται αναλυτικά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες και οι πρόσφυγες που διαµένουν
στο δήµο, τόσο ως προς το βαθµό ένταξής τους στην τοπική κοινωνία όσο και ως προς τη σχέση τους και το βαθµό εξυπηρέτησής τους από τις τοπικές δηµοτικές αλλά
και δηµόσιες αρχές και διατυπώνονται συγκεκριµένες
προτάσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών και για τη διευκόλυνση, εν γένει, της ένταξης των
µεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία.
Ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου εισάγει υποχρεωτικά την Έκθεση του προηγούµενου εδαφίου προς συζήτηση, στην πρώτη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου µετά την υποβολή της.
6. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων καλείται υποχρεωτικά ο δήµαρχος ή ο αρµόδιος αντιδήµαρχος, ενώ είναι δυνατόν να
καλούνται οι εκπρόσωποι των κατά περίπτωση αρµόδιων
κρατικών φορέων, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε
θέµατα υποστήριξης και ένταξης µεταναστών και προσφύγων.»
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 80
Πρόεδρος συµβουλίου κοινότητας άνω
των τριακοσίων (300) κατοίκων –
Αντικατάσταση του άρθρου 79 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 79 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 79
Πρόεδρος συµβουλίου κοινότητας άνω
των τριακοσίων (300) κατοίκων
1. Πρόεδρος του συµβουλίου της κοινότητας άνω των
τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγεται, από το σύνολο
των µελών του οικείου συµβουλίου και για το σύνολο
της δηµοτικής περιόδου, ο επικεφαλής ενός από τους
δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασµούς, µε τη
διαδικασία της επόµενης παραγράφου.
2. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρ-
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ξης της δηµοτικής περιόδου το συµβούλιο της κοινότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον
πρόεδρό του, ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου
του συνδυασµού που πλειοψήφησε στην κοινότητα, ο οποίος έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε
περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος
πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη
συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύµβουλος που συγκάλεσε το συµβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του
ειδικού γραµµατέα του συµβουλίου σε ένα από τα µέλη
του συµβουλίου ή σε έναν από τους υπαλλήλους του δήµου.
Κατά τη συνεδρίαση τίθενται σε µυστική ψηφοφορία οι
υποψηφιότητες, για το αξίωµα του προέδρου του συµβουλίου, των επικεφαλής των δύο πρώτων, κατά σειρά εκλογής, συνδυασµών. Κάθε µέλος του συµβουλίου έχει
δικαίωµα να επιλέξει έναν µόνο υποψήφιο. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του συµβουλίου,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 89.
3. Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί µέλος του συµβουλίου της κοινότητας,
που ορίζεται από αυτόν, ως αναπληρωτής του.
4. Τα µέλη του συµβουλίου της κοινότητας µπορούν,
µε γραπτή δήλωσή τους προς τον δήµαρχο, να ανεξαρτητοποιηθούν από το συνδυασµό µε τον οποίο έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης του προέδρου, αυτός εκπίπτει από το αξίωµά του και εφαρµόζεται
η διαδικασία της επόµενης παραγράφου.
5. Αν η θέση του προέδρου του συµβουλίου της κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης
από το αξίωµα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, επαναλαµβάνεται η διαδικασία εκλογής των παραγράφων
1 έως και 4, µεταξύ δύο υποψηφίων που θα υποδειχθούν,
αντίστοιχα, από τους δύο πρώτους, κατά σειρά εκλογής,
συνδυασµούς.
6. Στον πρόεδρο συµβουλίου κοινότητας άνω των
τριακοσίων (300) κατοίκων χορηγούνται από το δήµο έξοδα κίνησης που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Δήµων.»
Άρθρο 81
Πρόεδρος κοινότητας µε πληθυσµό έως
και τριακοσίων (300) κατοίκων –
Αντικατάσταση του άρθρου 80 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 80 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 82
Αρµοδιότητες προέδρου του συµβουλίου
κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων –
Αντικατάσταση του άρθρου 81 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 81 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 81
Αρµοδιότητες προέδρου συµβουλίου
κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
Ο πρόεδρος του συµβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, πέρα από τις αρµοδιότητες εκείνες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ασκεί και τις
εξής αρµοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί το συµβούλιο της κοινότητας.
β) Ασκεί κάθε αρµοδιότητα που του ανατίθεται από τον
δήµαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στον δήµαρχο και
στα άλλα αρµόδια όργανα του δήµου τα προβλήµατα της
κοινότητας, συνεργάζεται µε τον δήµαρχο, τους αντιδηµάρχους και τις αρµόδιες δηµοτικές υπηρεσίες, προκειµένου να προετοιµάσει κάθε θέµα που θα συζητηθεί στο
συµβούλιο της κοινότητας, παρακολουθεί την προώθηση
από το δήµο των θεµάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του συµβουλίου που έχουν σταλεί σε αυτόν. Συµµετέχει στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, στις
οποίες καλείται υποχρεωτικά µε δικαίωµα ψήφου, όταν
στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά
ειδικά την αντίστοιχη κοινότητα.
γ) Εισηγείται στο συµβούλιο θέµατα της αρµοδιότητάς
του και εκτελεί τις αποφάσεις του συµβουλίου που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 83 έως
84.
δ) Ενεργεί πληρωµές από την πάγια προκαταβολή,
που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.
ε) Συµµετέχει στη διοίκηση κληροδοτήµατος, µε έδρα
την κοινότητα στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του, στις
περιπτώσεις που προβλέπεται, σύµφωνα µε το
ν. 2539/1997 (Α΄ 244) ή την πράξη σύστασης του, η συµµετοχή προέδρου τοπικού συµβουλίου ή δηµάρχου δήµου, ο οποίος καταργείται µε τον παρόντα νόµο.»
Άρθρο 83
Αρµοδιότητες προέδρου κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων – Αντικατάσταση
του άρθρου 82 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 82 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 80
Πρόεδρος κοινότητας έως
και τριακοσίων (300) κατοίκων

«Άρθρο 82
Αρµοδιότητες προέδρου κοινότητας έως
και τριακοσίων (300) κατοίκων

1. Πρόεδρος κοινότητας µε µόνιµο πληθυσµό έως και
τριακοσίων (300) κατοίκων είναι ο επιτυχών υποψήφιος,
σύµφωνα µε το άρθρο 37Α του παρόντος.
2. Στον πρόεδρο της κοινότητας έως και τριακοσίων
(300) κατοίκων χορηγούνται από το δήµο έξοδα κίνησης,
που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Δήµων.»

1. Ο πρόεδρος της κοινότητας έως και τριακοσίων
(300) κατοίκων ασκεί κάθε αρµοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήµαρχο και συµµετέχει στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά µε δικαίωµα ψήφου, όταν στην ηµερήσια
διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη κοινότητα.
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2. Πλέον των όσων προβλέπονται στην προηγούµενη
παράγραφο, ο πρόεδρος κοινότητας έως τριακοσίων
(300) κατοίκων, ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) εκφράζει γνώµη και διατυπώνει προτάσεις προς το
δηµοτικό συµβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη
λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
β) αποφασίζει για την κατανοµή του αναλογούντος
στην κοινότητα ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήµου, σύµφωνα µε την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,
γ) µεριµνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας
προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρµόδιου αντιδηµάρχου, σχετικό υπόµνηµα όπου αναγράφεται το είδος των
εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,
δ) µεριµνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου για την καλή τήρηση αυτής,
ε) λαµβάνει µέτρα για την άµεση αποκατάσταση των
ζηµιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και
αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει
την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζηµιών µικρής κλίµακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δηµιουργείται άµεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενηµερώνοντας εγγράφως
για το λόγο αυτόν τον αρµόδιο αντιδήµαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,
στ) µεριµνά για την αποκατάσταση ζηµιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δηµοτικού φωτισµού και συνεργάζεται γι’ αυτό µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου,
ζ) µεριµνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια
των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών
του δήµου,
η) µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία, τη συντήρηση
και την ευταξία του κοιµητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών
ταφικών µνηµείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακοµιδή οστών,
θ) καταγράφει τα µέσα και το ανθρώπινο δυναµικό που
µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της οµάδας πυρασφάλειας
της κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα του δήµου ενώ κατά
τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιµετώπισης πυρκαγιών ή
φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρµοδίων αρχών,
ι) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δηµοτικής
περιουσίας στα όρια της κοινότητας και έχει καθήκον να
αναφέρει αµελλητί στον δήµαρχο ή στον αρµόδιο αντιδήµαρχο ζηµίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων του δήµου,
ια) ενεργεί πληρωµές από την πάγια προκαταβολή,
που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις,
ιβ) συµµετέχει στη διοίκηση κληροδοτήµατος, µε έδρα
την κοινότητα στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του, στις
περιπτώσεις που προβλέπεται, σύµφωνα µε το
ν. 2539/1997 ή την πράξη σύστασης του, η συµµετοχή
προέδρου τοπικού συµβουλίου ή δηµάρχου δήµου, ο οποίος καταργείται µε τον παρόντα νόµο,
ιγ) στις περιπτώσεις όπου ο δήµος είναι ο αρµόδιος

φορέας λειτουργίας, σύµφωνα µε την παρ. 17 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017
(Α΄ 171), ο πρόεδρος κοινότητας έως και τριακοσίων
(300) κατοίκων προτείνει, ως προς την κοινότητα, τους
χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου,
η λειτουργία εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εµπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθµευσης οχηµάτων,
ιδ) προωθεί τον εθελοντισµό και συνεργάζεται µε οµάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της
κοινότητας.
3. Ο πρόεδρος της κοινότητας έως και τριακοσίων
(300) κατοίκων διατυπώνει επίσης γνώµη στο δηµοτικό
συµβούλιο για:
α) τις υπηρεσιακές µονάδες του δήµου, για τις οποίες
συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην κοινότητα, µε κριτήριο ότι θα συµβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήµου, που βρίσκονται στην κοινότητα, την κάθε µορφής εκµίσθωση ή
παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς
και την εκποίηση, εκµίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήµου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας,
γ) την πολεοδοµική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τη συντήρηση των δηµοτικών και αγροτικών οδών,
τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δηµοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών
χώρων της περιοχής της κοινότητας,
ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής
της κοινότητας,
στ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθµιση της αισθητικής περιοχών,
καθώς και για την καθαριότητα αυτών,
ζ) την προστασία της δηµόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορρύπανση,
η) την περισυλλογή και εν γένει τη µέριµνα για τα αδέσποτα ζώα,
θ) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε
πολιτιστικά, πνευµατικά και κοινωνικά θέµατα,
ι) τη µέριµνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα, ώστε
η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας,
να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων
της,
ια) την εύρυθµη λειτουργία των δηµοτικών ιδρυµάτων,
δηµοτικών νοµικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, δηµοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόµενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της κοινότητας,
ιβ) την τροποποίηση των ορίων της κοινότητας,
ιγ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβληµάτων που
αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της κοινότητας, ιδίως αστέγων και ευπαθών οµάδων του πληθυσµού της περιοχής της,
ιδ) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής
της κοινότητας.
4. Με αιτιολογηµένη απόφασή του, ο πρόεδρος της
κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο, σχετικά µε τη λήψη απόφα-
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σης, για τη χορήγηση χρηµατικών βοηθηµάτων και ειδών
διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονοµικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι»
και «διοικητικής βοήθειας».
5. Η αποδοχή κληροδοτήµατος, κληρονοµιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά σε κοινότητα έως τριακοσίων (300) κατοίκων, γίνεται από την οικονοµική επιτροπή, µετά από σύµφωνη γνώµη του οικείου
προέδρου.»
Άρθρο 84
Αρµοδιότητες συµβουλίου κοινότητας άνω
των τριακοσίων (300) κατοίκων –
Αντικατάσταση του άρθρου 83 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 83 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 83
Αρµοδιότητες συµβουλίου κοινότητας άνω
των τριακοσίων (300) κατοίκων
1. Το συµβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες, εντός των
ορίων της κοινότητας:
α) εκφράζει γνώµη και διατυπώνει προτάσεις προς το
δηµοτικό συµβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη
λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
β) αποφασίζει ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν
στην κοινότητα, από το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες
του δήµου, που της αναλογούν, σύµφωνα µε την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,
γ) µεριµνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας
προς την τεχνική υπηρεσία, δια του αρµόδιου αντιδηµάρχου, σχετικό υπόµνηµα όπου αναγράφεται το είδος των
εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,
δ) µεριµνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου για την καλή τήρηση αυτής,
ε) λαµβάνει µέτρα για την άµεση αποκατάσταση των
ζηµιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και
αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει
την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζηµιών µικρής κλίµακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δηµιουργείται άµεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενηµερώνοντας εγγράφως
για το λόγο αυτόν τον αρµόδιο αντιδήµαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,
στ) µεριµνά για την αποκατάσταση ζηµιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δηµοτικού φωτισµού και συνεργάζεται γι’ αυτό µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου,
ζ) µεριµνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια
των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών
του δήµου,
η) µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία, τη συντήρηση
και την ευταξία του κοιµητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών

ταφικών µνηµείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακοµιδή οστών,
θ) καταγράφει τα µέσα και το ανθρώπινο δυναµικό που
µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών και έχει την ευθύνη της οµάδας πυρασφάλειας
της κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα του δήµου, ενώ, κατά
τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιµετώπισης πυρκαγιών ή
φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρµοδίων αρχών,
ι) είναι υπεύθυνο για την προστασία της δηµοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αµελλητί στον δήµαρχο ή στον αρµόδιο αντιδήµαρχο ζηµίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων του δήµου,
ια) µέλη του συµβουλίου της κοινότητας συµµετέχουν
στη διοίκηση κληροδοτήµατος µε έδρα την κοινότητα
που ασκούν τα καθήκοντά τους, στις περιπτώσεις που
προβλέπεται, σύµφωνα µε το ν. 2539/1997 ή την πράξη
σύστασής του, η συµµετοχή µελών τοπικού συµβουλίου
ή µελών του δηµοτικού συµβουλίου δήµου ο οποίος καταργείται µε τον παρόντα νόµο,
ιβ) στις περιπτώσεις όπου ο δήµος είναι ο αρµόδιος
φορέας λειτουργίας, σύµφωνα µε την παρ. 17 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017
(Α΄ 171), προτείνει, ως προς την κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, η
λειτουργία εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εµπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθµευσης οχηµάτων. Οι
αποφάσεις του συµβουλίου της κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή
ποιότητας ζωής, προκειµένου να διαµορφώσει την εισήγησή της προς το δηµοτικό συµβούλιο για την έκδοση
των προβλεπόµενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
ιγ) προωθεί τον εθελοντισµό και συνεργάζεται µε οµάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της
κοινότητας.
2. Το συµβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης,
γνώµη και προτάσεις, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε
κατόπιν παραποµπής από τα αρµόδια όργανα του δήµου,
σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα:
α) τις υπηρεσιακές µονάδες του δήµου, για τις οποίες
συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην κοινότητα, µε κριτήριο ότι θα συµβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήµου, που βρίσκονται στην κοινότητα, την κάθε µορφής εκµίσθωση ή
παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς
και την εκποίηση, εκµίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήµου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας.
γ) την πολεοδοµική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τη συντήρηση των δηµοτικών και αγροτικών οδών,
τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δηµοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών
χώρων της περιοχής της κοινότητας,
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ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής
της κοινότητας,
στ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθµιση της αισθητικής περιοχών,
καθώς και για την καθαριότητα αυτών,
ζ) την προστασία της δηµόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορρύπανση,
η) την περισυλλογή και εν γένει τη µέριµνα για τα αδέσποτα ζώα,
θ) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε
πολιτιστικά, πνευµατικά και κοινωνικά θέµατα,
ι) τη µέριµνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η
λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας,
να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων
της,
ια) την εύρυθµη λειτουργία των δηµοτικών ιδρυµάτων,
δηµοτικών νοµικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, δηµοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόµενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της κοινότητας,
ιβ) την τροποποίηση των ορίων της κοινότητας,
ιγ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβληµάτων που
αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της κοινότητας, ιδίως αστέγων και ευπαθών οµάδων του πληθυσµού της περιοχής της,
ιδ) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής
της κοινότητας.
3. Τα συµβούλια των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων
(300) κατοίκων ασκούν και τις αρµοδιότητες του προέδρου των κοινοτήτων έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, που προβλέπονται στo άρθρο 82 του παρόντος.»
Άρθρο 85
Δηµοσίευση – εκτελεστότητα αποφάσεων
οργάνων διοίκησης κοινοτήτων
Στο ν. 3852/2010 προτίθεται άρθρο 83Α ως εξής:
«Άρθρο 85Α
Δηµοσίευση εκτελεστότητα αποφάσεων
οργάνων διοίκησης κοινοτήτων
1. Οι αποφάσεις των προέδρων των κοινοτήτων µε
πληθυσµό έως τριακοσίων (300) κατοίκων και οι αποφάσεις των συµβουλίων των κοινοτήτων µε πληθυσµό µεγαλύτερο των τριακοσίων (300) κατοίκων δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις για τη δηµοσίευση των αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου.
2. Οι αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων, εκτός από τις γνωµοδοτικές, είναι εκτελεστές από
τη δηµοσίευσή τους.
3. Οι εκτελεστές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης
των κοινοτήτων προσβάλλονται µε ειδική διοικητική προσφυγή, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 227.»
Άρθρο 86
Γενικές διατάξεις για τη λειτουργία των κοινοτήτων –
Αντικατάσταση του άρθρου 84 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 84 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 84
Γενικές διατάξεις για τη λειτουργία των κοινοτήτων
1. Ο δήµαρχος, µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται σε
µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα
και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου, µπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του στους προέδρους ή τα συµβούλια κοινοτήτων.
2. Το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφαση, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών
του, µπορεί να µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητές
του στους προέδρους ή στα συµβούλια των κοινοτήτων.
Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου. Οι αρµοδιότητες αυτές ασκούνται
µέσα στα όρια της οικείας κοινότητας.
Δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση των ακόλουθων αρµοδιοτήτων:
α) η έκδοση κανονιστικών πράξεων,
β) η επιβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων,
γ) η σύναψη δανείων,
δ) η σύσταση και λειτουργία δηµοτικών ιδρυµάτων και
λοιπών δηµοτικών νοµικών προσώπων, καθώς και η εκλογή των µελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν και
ε) οι αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαµβάνονται µε ειδική πλειοψηφία των µελών του δηµοτικού
συµβουλίου.
Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου και δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον εφηµερίδα
του νοµού.
3. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πρόεδρος ή το συµβούλιο της κοινότητας δεν ασκεί τις αρµοδιότητές του, τις
ασκεί ο δήµος µε τα αρµόδια όργανά του. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το δηµοτικό συµβούλιο, µετά από
σχετική εισήγηση του δηµάρχου ή του τυχόν κατά τόπο
αρµόδιου ορισµένου αντιδηµάρχου.
4. Με απόφαση του δηµάρχου, µετά από εισήγηση της
εκτελεστικής επιτροπής, ορίζονται υπάλληλοι του δήµου
για τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των κοινοτήτων, για τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήµου
που εδρεύουν σε κοινότητες, καθώς και για την παροχή
«διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισµός για τις ανάγκες των κοινοτήτων.»
Άρθρο 87
Συνέλευση κατοίκων κοινότητας –
Αντικατάσταση του άρθρου 85 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 85 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 85
Συνέλευση κατοίκων κοινότητας
Με ευθύνη του προέδρου ή του συµβουλίου κοινότητας, σε συνεργασία µε τον τυχόν ορισµένο κατά τόπο
αρµόδιο αντιδήµαρχο, καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της κοινότητας, τουλάχιστον µια φορά κατ’ έτος σε
συνέλευση και προτείνουν στα αρµόδια όργανα του δήµου, ανάλογα µε το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπι-

36
κή ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήµος ιδίως ως προς:
α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους,
β) τη λήψη µέτρων για την προστασία των ηλικιωµένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήµου,
γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην κοινότητα,
δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της κοινότητας,
ε) την εφαρµογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραµµάτων και
στ) κάθε άλλο θέµα που αφορά την κοινότητα.
Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται πρακτικά από
υπάλληλο του δήµου, τα οποία αποστέλλονται µε ευθύνη του προέδρου ή του συµβουλίου κοινότητας στον
πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου, προς περαιτέρω
διανοµή στα µέλη του.
Σε κοινότητες άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων,
οι συνελεύσεις των κατοίκων µπορεί να γίνονται και ανά
συνοικία, ενορία ή άλλη πρόσφορη υποδιαίρεση.»
Άρθρο 88
Υλοποίηση αποφάσεων προέδρου ή συµβουλίου
κοινότητας – Αντικατάσταση του άρθρου 87
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 87 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 87
Διαδικασία υλοποίησης αποφάσεων προέδρου
ή συµβουλίου κοινότητας
1. Οι αποφάσεις των οργάνων των κοινοτήτων µε τις
οποίες διατυπώνονται οι προτάσεις για τα θέµατα της
αρµοδιότητάς τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 82, 83 και 84, διαβιβάζονται στον δήµαρχο µέσα σε
προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από τη λήψη τους. Ο δήµαρχος φροντίζει να τεθούν αµέσως υπόψη των αρµόδιων
οργάνων του δήµου τα οποία οφείλουν να τις µελετήσουν και να ενηµερώσουν σχετικά για κάθε θέµα το αρµόδιο όργανο της κοινότητας µέσα σε ένα (1) µήνα.
2. Τα αρµόδια όργανα του δήµου µπορούν:
α) να επιστρέψουν την απόφαση του οργάνου της κοινότητας µε παρατηρήσεις για επανεξέταση τυχόν του
θέµατος,
β) να την παραπέµψουν στο δηµοτικό συµβούλιο,
γ) να τη διαβιβάσουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.
Σε κάθε περίπτωση τα αρµόδια όργανα του δήµου οφείλουν να ενηµερώνουν τον πρόεδρο της κοινότητας ή
του συµβουλίου της κοινότητας, για τα µέτρα που λαµβάνονται για την προώθηση των θεµάτων που περιλαµβάνονται στις αποφάσεις των οργάνων της κοινότητας.
3. Ο πρόεδρος του συµβουλίου της κοινότητας στον οποίον κοινοποιούνται όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και υπηρεσιών του δήµου που
αναφέρονται στις αποφάσεις του συµβουλίου της κοινότητας, υποχρεούται να ενηµερώνει αµέσως το συµβούλιο.
4. Στους προέδρους και στα συµβούλια των κοινοτήτων αποστέλλεται αντίγραφο της ηµερήσιας διάταξης

του δηµοτικού συµβουλίου και των αποφάσεων αυτού
και των άλλων συλλογικών οργάνων του δήµου.»
Άρθρο 89
Σύγκληση του συµβουλίου κοινότητας –
Αντικατάσταση του άρθρου 88 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 88 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 86
Σύγκληση του συµβουλίου της κοινότητας
1. Το συµβούλιο της κοινότητας συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του υποχρεωτικά τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα, καθώς και όταν το απαιτούν
οι υποθέσεις της κοινότητας.
2. Ο πρόεδρος καλεί το συµβούλιο σε συνεδρίαση µε
γραπτή πρόσκληση ή ηλεκτρονικά, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση
δηµοσιεύεται στο γραφείο της κοινότητας, και επιδίδεται
στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.
3. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή
µπορεί να επιδοθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην
πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το
συµβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.
4. Ο πρόεδρος καλεί το συµβούλιο, ύστερα από γραπτό αίτηµα του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των µελών
του. Στην αίτηση αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Εάν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το συµβούλιο το
αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή
της αίτησης, το συµβούλιο συνέρχεται µε πρόσκληση
των µελών του που υπέβαλαν την αίτηση.
5. Ο πρόεδρος του συµβουλίου καλεί το συµβούλιο ύστερα από γραπτή αίτηση εκατό (100), τουλάχιστον, κατοίκων της κοινότητας. Στην αίτηση αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Εάν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το συµβούλιο το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες
από την παραλαβή της αίτησης, το συµβούλιο συνέρχεται µε πρόσκληση του συµβούλου που αναδείχθηκε πρώτος σε σταυρούς και, επί ισοψηφίας, εκείνου που αναγράφεται πρώτος στην απόφαση ανακήρυξης.
6. Αν ο πρόεδρος του συµβουλίου της κοινότητας παραλείπει αδικαιολόγητα επί δύο (2) συνεχείς µήνες ή
δύο (2) συνεχείς φορές κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 να συγκαλέσει το συµβούλιο, µπορεί να
τεθεί σε αργία και, σε περίπτωση υποτροπής, να τιµωρηθεί µε την ποινή της έκπτωσης από το αξίωµα κατά την
προβλεπόµενη πειθαρχική διαδικασία, σύµφωνα µε το
άρθρο 234.»
Άρθρο 90
Λειτουργία συµβουλίου κοινότητας –
Αντικατάσταση του άρθρου 89 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 89 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 85
Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων
του συµβουλίου της κοινότητας
1. Οι συνεδριάσεις του συµβουλίου της κοινότητας εί-
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ναι δηµόσιες και γίνονται στο γραφείο αυτής υπό την
προεδρία του προέδρου του συµβουλίου.
2. Το συµβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα
δύο τρίτα (2/3) των µελών του.
3. Το συµβούλιο λαµβάνει τις αποφάσεις του µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη
διάταξη που ορίζει διαφορετικά.
4. Αν κάποιο µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή
δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, µόνο για το σχηµατισµό της απαρτίας. Τόσο η
άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταµέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων.
5. Τα µέλη του συµβουλίου της κοινότητας που ήταν
παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και µε την
παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν ακόµη αποχωρήσουν, λογίζονται, ως παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Ο κανόνας αυτός εφαρµόζεται όχι µόνο για τη
συζήτηση κάθε συγκεκριµένου θέµατος αλλά και για ολόκληρη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη
απόφασης επί κάθε συγκεκριµένου θέµατος, η απαιτούµενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγµατικά
παρόντων µελών κατά την ψηφοφορία, αλλά βάσει του
αριθµού των µελών που απαιτούνται για την απαρτία.
6. Οι διατάξεις που αναφέρονται στο κώλυµα συµµετοχής δηµοτικού συµβούλου στη συνεδρίαση του συµβουλίου εφαρµόζονται και για τους συµβούλους της κοινότητας.»
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
Άρθρο 91
Συγκρότηση διοικήσεων νοµικών προσώπων
των δήµων
1. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 227, 240, 243,
244, 246, 255, 266 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως ισχύει, αναφέρεται ότι τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων
των νοµικών προσώπων των δήµων ορίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο κατά συγκεκριµένη αναλογία πλειοψηφίας –µειοψηφίας, η σχετική πρόβλεψη καταργείται
από την επόµενη δηµοτική περίοδο και, το σύνολο των
µελών ορίζεται, µε ψηφοφορία, από το δηµοτικό συµβούλιο. Ο συνολικός αριθµός των µελών του διοικητικού
συµβουλίου των νοµικών προσώπων των δήµων δεν θίγεται.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.1069/1980 (A΄ 191), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται από ένα (1) µόνο δήµο διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από
τον δήµαρχο ή τον οριζόµενο από αυτόν σύµβουλο ως
Πρόεδρο, έναν (1) ακόµη αιρετό εκπρόσωπο που ορίζεται µε απόφαση του δηµάρχου και πέντε (5) έως εννέα
(9) ακόµη αιρετούς εκπροσώπους του δήµου, που ορίζονται µε απόφαση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου.
Πλέον των αιρετών εκπροσώπων του δήµου, σύµφωνα
µε το προηγούµενο εδάφιο, ως µέλη του διοικητικού
συµβουλίου ορίζονται ακόµη, ένα (1) µέλος ως εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην επιχείρηση, οριζόµενος από
την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση
των εργαζοµένων στην επιχείρηση ή εφόσον ελλείπει
τέτοια, από το σύνολο των εργαζοµένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλί-

ου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για το σκοπό αυτόν
και ένα (1) µέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή
κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι.
της ηµεδαπής ή ισότιµου τίτλου της αλλοδαπής, µε αποδεδειγµένη εµπειρία ή γνώσεις συναφείς µε το αντικείµενο της επιχείρησης. Ο καθορισµός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούµενου εδαφίου και
η διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων στο
πρόσωπο του προτεινόµενου από αυτόν µέλους, γίνεται
µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου. Τυχόν ανεξάρτητα µέλη, εφόσον ο συνολικός αριθµός των µελών που
προβλέπονται από τον οικείο Οργανισµό υπερβαίνει τον
αριθµό των µελών που ορίζονται κατά τα προηγούµενα
εδάφια, είναι δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι του οικείου δήµου, µε αποδεδειγµένη εµπειρία ή γνώσεις συναφείς µε
το αντικείµενο της επιχείρησης και ορίζονται σύµφωνα
µε τη διαδικασία της επόµενης παραγράφου.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση συµµετοχής στην επιχείρηση περισσότερων του ενός δήµων, τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, µε την υπόδειξη,
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, τριών (3) αιρετών εκπροσώπων από κάθε Δηµοτικό Συµβούλιο και,
σε περίπτωση, που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθµός
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, το Δηµοτικό Συµβούλιο του δήµου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο. Στην περίπτωση
διαδηµοτικών επιχειρήσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου είναι ο Δήµαρχος της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόµενος από αυτόν σύµβουλος. Ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός φορέας που υποδεικνύει εκπρόσωπό του και τα ανεξάρτητα µέλη που επιλέγονται µε τη
διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου ορίζονται από το Δηµοτικό Συµβούλιο του δήµου της έδρας της επιχείρησης. Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου
είναι ο δήµαρχος του µεγαλύτερου σε πληθυσµό δήµου
που συµµετέχει στην επιχείρηση, πλην του δήµου της έδρας της επιχείρησης, ή ο οριζόµενος από αυτόν σύµβουλος.»
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Άρθρο 92
Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου Ε΄
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ ισχύουν από τη δηµοτική περίοδο που αρχίζει µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Άρθρο 93
Αντιπεριφερειάρχες – Αντικατάσταση
του άρθρου 160 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 160 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 160
Αντιπεριφερειάρχες
1. Τον περιφερειάρχη επικουρούν οι αντιπεριφερειάρ-
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χες, οι οποίοι ορίζονται και ανακαλούνται µε απόφασή
του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αντιπεριφερειάρχης δεν µπορεί να οριστεί σύµβουλος που ανήκει σε διαφορετική περιφερειακή παράταξη
από αυτή του περιφερειάρχη, εάν ο ορισµός δεν εγκριθεί
από την πλειοψηφία των συµβούλων της παράταξης
στην οποία ανήκει ο σύµβουλος αυτός.
2. Οι αντιπεριφερειάρχες διακρίνονται σε χωρικούς και
σε θεµατικούς, ως εξής:
α) Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες είναι ίσοι σε αριθµό
µε τις Περιφερειακές ενότητες της οικείας περιφέρειας,
µε εξαίρεση τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας
και Ιονίων Νήσων, όπου οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες
είναι ίσοι σε αριθµό µε τους νοµούς της οικείας περιφέρειας. Οι θέσεις των χωρικών αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται υποχρεωτικά, µε ορισµό από τον περιφερειάρχη,
µεταξύ των περιφερειακών συµβούλων που εκλέγονται
στην οικεία περιφερειακή ενότητα, µε την απόφαση της
παραγράφου 1.
β) Οι θεµατικοί αντιπεριφερειάρχες µπορούν να είναι
έως και έξι (6) σε κάθε περιφέρεια. Ορίζονται δυνητικά
από τον περιφερειάρχη, µε την απόφαση της παραγράφου 1, µεταξύ όλων των περιφερειακών συµβούλων.
3. Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες έχουν τις εξής αρµοδιότητες:
α) συντονίζουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της περιφερειακής
ενότητας,
β) µεριµνούν για την εφαρµογή των αποφάσεων του
περιφερειάρχη, του περιφερειακού συµβουλίου και της
οικονοµικής επιτροπής, που αφορούν την περιφερειακή
ενότητα όπου είναι κατά τόπον αρµόδιοι,
γ) ασκούν τις αρµοδιότητες που τους µεταβιβάζει ο
περιφερειάρχης
δ) διατυπώνουν εισήγηση προς το περιφερειακό συµβούλιο για το σχεδιασµό µέτρων πολιτικής προστασίας
της περιφερειακής ενότητας,
ε) έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισµού δράσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για
την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών στην περιφερειακή ενότητά τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις
κατευθύνσεις που τους παρέχει ο περιφερειάρχης,
στ) προεδρεύουν του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής ενότητας,
ζ) συµµετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήµατος, µε έδρα την πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας στην
οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, στις περιπτώσεις που
προβλέπεται από την πράξη σύστασής του ή κατ’ άλλο
νόµιµο τρόπο, η συµµετοχή του Νοµάρχη της καταργηθείσας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες δύνανται να συγκαλούν τους περιφερειακούς συµβούλους της οικείας περιφερειακής ενότητας και να διαβουλεύονται επί των θεµάτων που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, καθώς και
για κάθε άλλο θέµα που αφορά την οικεία περιφερειακή
ενότητα.
4. Στους θεµατικούς αντιπεριφερειάρχες ο περιφερειάρχης αναθέτει µε απόφασή του την άσκηση τοµέων αρµοδιοτήτων της περιφέρειας. Μπορεί, επίσης, να τους
µεταβιβάζει την άσκηση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων
του. Όµοιες αρµοδιότητες µπορεί ο περιφερειάρχης να

αναθέτει, συµπληρωµατικά προς τις αρµοδιότητες της
παραγράφου 3, και στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες.
5. Οι αντιπεριφερειάρχες µπορούν, για την άσκηση
των αρµοδιοτήτων τους, οι οποίες µεταβιβάζονται σε
αυτούς από τον περιφερειάρχη, να παρέχουν εξουσιοδότηση υπογραφής, µε εντολή τους, σε προϊσταµένους
υπηρεσιών της περιφέρειας, µε εξαίρεση χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών.
6. Η θητεία των αντιπεριφερειαρχών δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δύο (2) ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι αντιπεριφερειάρχες δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του προεδρείου του περιφερειακού συµβουλίου. Η ανάκληση του αντιπεριφερειάρχη πριν τη λήξη της
θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του περιφερειάρχη.
7. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αντιπεριφερειάρχη οι αρµοδιότητές του ασκούνται από τον περιφερειάρχη ή άλλον αντιπεριφερειάρχη που ορίζει ο περιφερειάρχης µε την πράξη της παραγράφου 1.»
Άρθρο 94
Αναπλήρωση – Αντικατάσταση περιφερειάρχη –
Αντικατάσταση του άρθρου 161 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 161 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 161
Αναπλήρωση και αντικατάσταση περιφερειάρχη
1. Όταν ο περιφερειάρχης απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει τεθεί σε αργία ή η θέση του είναι κενή για οποιονδήποτε λόγο, τον αναπληρώνει ένας από τους αντιπεριφερειάρχες, µε τη σειρά αναπλήρωσης που αυτός έχει ορίσει.
2. Αν ο περιφερειάρχης παραιτηθεί, εκπέσει, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του, τα καθήκοντα του ασκεί, ώσπου να εκλεγεί νέος περιφερειάρχης, ένας από τους αντιπεριφερειάρχες µε τη σειρά αναπλήρωσης, που αυτός
έχει ορίσει.
3. Αν δεν έχει οριστεί αντιπεριφερειάρχης, η αναπλήρωση του περιφερειάρχη γίνεται από τον περιφερειακό
σύµβουλο του επιτυχόντος συνδυασµού, που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους στην πολυπληθέστερη
περιφερειακή ενότητα και, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση.»
Άρθρο 95
Εκλογή νέου περιφερειάρχη σε περίπτωση κένωσης
της θέσης– Αντικατάσταση του άρθρου 162
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 162 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 162
Εκλογή νέου περιφερειάρχη
1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου
161, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών αφότου
κενώθηκε η θέση, το περιφερειακό συµβούλιο συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του
προέδρου του και εκλέγει ως περιφερειάρχη, µε µυστική
ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολι-
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κού αριθµού των µελών του, ένα σύµβουλο, που έχει εκλεγεί µε τον πρώτο ή µε το δεύτερο σε ψήφους συνδυασµό. Η πρόσκληση επιδίδεται µε οποιοδήποτε δηµόσιο όργανο ή όργανο της περιφέρειας, έως και την παραµονή της συνεδρίασης. Αν ύστερα από δύο διαδοχικές
ψηφοφορίες κανείς δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία
που απαιτεί το πρώτο εδάφιο, γίνεται τρίτη ψηφοφορία,
κατά την οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται στην ίδια
συνεδρίαση. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι έλαβαν ίσο αριθµό ψήφων, γίνεται κλήρωση ανάµεσά
τους. Για την εκλογή αυτή γίνεται λεπτοµερής µνεία στα
πρακτικά.
2. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή
αν η συνεδρίαση µαταιωθεί, η διαδικασία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή και εφαρµόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο 1.
3. Αν και στη συνεδρίαση αυτή δεν επιτευχθεί εκλογή
ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν υπήρξε απαρτία,
διενεργείται τρίτη συνεδρίαση, κατά την οποία εκλέγεται αυτός που θα λάβει το µεγαλύτερο αριθµό ψήφων
και, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση.
4. Η απόφαση για την εκλογή του περιφερειάρχη υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) ηµερών στον οικείο
Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από
προσφυγή δηµότη της περιοχής της περιφέρειας ελέγχει τη νοµιµότητά της και εκδίδει απόφαση µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο Επόπτης Ο.Τ.Α. ακυρώσει την εκλογή του περιφερειάρχη,
το περιφερειακό συµβούλιο συνέρχεται πάλι για να εκλέξει περιφερειάρχη την πρώτη Κυριακή µετά πάροδο
τριών (3) ηµερών από την περιέλευση της ακυρωτικής απόφασης στην περιφέρεια και τηρείται η προβλεπόµενη
κατά τα ανωτέρω διαδικασία.
5. Αν αυτός που έχει εκλεγεί περιφερειάρχης αποποιηθεί την εκλογή του, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του
ή η θέση του µείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, στο
διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την εγκατάσταση των αρχών της περιφέρειας, τα καθήκοντα του εκτελεί, µέχρι
να εκλεγεί νέος περιφερειάρχης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3, ο σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού, που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται
κλήρωση. Η προθεσµία της παραγράφου 1 για την εκλογή νέου περιφερειάρχη αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης των αρχών της περιφέρειας. Σε όλες τις
περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, ο Επόπτης Ο.Τ.Α.
εκδίδει διαπιστωτική πράξη.»
Άρθρο 96
Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού
συµβουλίου – Αντικατάσταση του άρθρου 164
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 164 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 164
Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές
περιφερειακού συµβουλίου
1. Με απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, µπορεί να συνιστώνται µέχρι δύο (2)

επιτροπές στις οποίες το συµβούλιο µεταβιβάζει αρµοδιότητές του για συγκεκριµένους τοµείς περιφερειακής
πολιτικής που ορίζονται από αυτό ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της οικείας περιφέρειας. Μέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται περιφερειακοί
σύµβουλοι ανάλογα της δύναµης των περιφερειακών
παρατάξεων. Δεν αποτελεί ασυµβίβαστο η ταυτόχρονη
συµµετοχή των περιφερειακών συµβούλων στην οικονοµική επιτροπή και στις επιτροπές του άρθρου αυτού. Ο αριθµός των µελών κάθε επιτροπής καθορίζεται µε απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου.
2. Πρόεδρος κάθε επιτροπής είναι ο αρµόδιος σχετικά
µε το αντικείµενο της επιτροπής αντιπεριφερειάρχης. Αντιπρόεδρος εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση ένα από
τα µέλη της επιτροπής.
3. Το περιφερειακό συµβούλιο µπορεί οποτεδήποτε να
αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρµοδιότητες που είχε
µεταβιβάσει στις περιφερειακές επιτροπές. Οι επιτροπές, µε απόφασή τους µπορούν επίσης να παραπέµπουν
συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς τους στο περιφερειακό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης.
4. Για τη σύσταση των επιτροπών του περιφερειακού
συµβουλίου, τη σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία,
τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό θέµα, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την οικονοµική επιτροπή.»
Άρθρο 97
Γνωµοδοτικού χαρακτήρα επιτροπές
περιφερειακού συµβουλίου
Στο ν. 3852/2010 προστίθεται άρθρο 164Α ως εξής:
«Άρθρο 164Α
Γνωµοδοτικού χαρακτήρα επιτροπές
περιφερειακού συµβουλίου
1. Το περιφερειακό συµβούλιο, ύστερα από πρόταση
του προέδρου του, µπορεί να συγκροτεί γνωµοδοτικές επιτροπές, για την επεξεργασία και εισήγηση στο περιφερειακό συµβούλιο θεµάτων της αρµοδιότητας της περιφέρειας.
2. Στις επιτροπές προεδρεύει περιφερειακός σύµβουλος, που ορίζεται µε την απόφαση της συγκρότησης. Σε
αυτές µπορεί να µετέχουν σύµβουλοι που προτείνονται
από όλες τις παρατάξεις του περιφερειακού συµβουλίου, υπάλληλοι της αρµόδιας διεύθυνσης της περιφέρειας, καθώς και ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα θέµατα της
επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.
3. Με απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου που
λαµβάνεται µε την πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του
συνόλου των µελών του, είναι δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης, σε ιδιώτες µέλη επιτροπών, για µετακινήσεις τους στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής µε το έργο τους, µε τις προϋποθέσεις της
υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Θέµατα που έχουν εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη, ύστερα από πρόταση του περιφερειάρχη ή του ενός
πέµπτου (1/5) των µελών του περιφερειακού συµβουλίου, µπορεί να παραπεµφθούν σε επιτροπή µε απόφαση
του περιφερειακού συµβουλίου, µε την οποία καθορίζε-
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ται και προθεσµία για την υποβολή σχετικής µελέτης ή
εισήγησης. Θέµατα που εισάγει προς συζήτηση η οικονοµική επιτροπή ή κάποια από τις επιτροπές του άρθρου
164 παραπέµπονται σε γνωµοδοτική επιτροπή, µόνο αν
τη σχετική απόφαση λάβει η απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθµού των µελών του περιφερειακού συµβουλίου. Πλην των ανωτέρω θεµάτων, ο πρόεδρος του
περιφερειακού συµβουλίου µπορεί να παραπέµπει σε
γνωµοδοτική επιτροπή οποιοδήποτε άλλο θέµα και πριν
από την εγγραφή του στην ηµερήσια διάταξη.»
Άρθρο 98
Συγκρότηση – Εκλογή προεδρείου περιφερειακού
συµβουλίου – Αντικατάσταση άρθρου 165
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 165 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 165
Συγκρότηση – εκλογή προεδρείου
του περιφερειακού συµβουλίου
1. Το προεδρείο του περιφερειακού συµβουλίου αναδεικνύεται για διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος
της περιφερειακής περιόδου.
Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης
της περιφερειακής περιόδου, το περιφερειακό συµβούλιο συνέρχεται, προς τούτο, ύστερα από πρόσκληση του
συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύµβουλος που συγκάλεσε το συµβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραµµατέα του συµβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους
της περιφέρειας. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του
τρίτου έτους αυτής, το περιφερειακό συµβούλιο συνέρχεται για την ανάδειξη νέου προεδρείου, ύστερα από
πρόσκληση του προέδρου του, ενώ καθήκοντα ειδικού
γραµµατέα ασκεί ο γραµµατέας του περιφερειακού συµβουλίου.
2. Το προεδρείο του περιφερειακού συµβουλίου συγκροτείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον
γραµµατέα, ως εξής:
α) Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος περιφερειάρχη, είτε αναδείχθηκε πρώτη είτε
δεύτερη σε εκλογική δύναµη.
β) Ο αντιπρόεδρος προέρχεται από την παράταξη που
αναδείχθηκε, αντίστοιχα, δεύτερη ή πρώτη σε εκλογική
δύναµη, αλλά δεν ανέδειξε τον περιφερειάρχη.
γ) Ο γραµµατέας προέρχεται από την τρίτη σε εκλογική δύναµη παράταξη.
3. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραµµατέας του
περιφερειακού συµβουλίου εκλέγονται κατά τη συνεδρίαση της παραγράφου 1, χωριστά και µε µυστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία:
α) Πρώτα καλούνται οι περιφερειακοί σύµβουλοι που
ανήκουν στην παράταξη του περιφερειάρχη και εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών, ως προτεινόµενο για το αξίωµα του προέδρου του περιφερειακού
συµβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωµα αυτό εκλέγεται
όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της παράταξης. Αν κανείς από τους εν-

διαφερόµενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Αν και κατά
τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών της παράταξης ή υπάρξει ισοψηφία, διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας
γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων
σύµβουλος.
β) Έπειτα καλούνται οι περιφερειακοί σύµβουλοι που
ανήκουν στην παράταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία έναν από
αυτούς, ως προτεινόµενο για το αξίωµα του αντιπροέδρου του περιφερειακού συµβουλίου, µε την ίδια διαδικασία.
γ) Ακολούθως, καλούνται οι περιφερειακοί σύµβουλοι
που ανήκουν στην παράταξη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 και εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία έναν
από αυτούς, ως προτεινόµενο για το αξίωµα του γραµµατέα του περιφερειακού συµβουλίου, µε την ίδια διαδικασία.
Αν, για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω θέσεις, δεν υπάρξει υποψηφιότητα προερχόµενη από την αντίστοιχη
παράταξη, τότε καλείται το σύνολο του σώµατος, προκειµένου να εκλέξει, µεταξύ του συνόλου των περιφερειακών συµβούλων, τον προτεινόµενο για το αξίωµα
για το οποίο ελλείπει υποψήφιος, µε την διαδικασία της
περίπτωσης α΄.
δ) Μετά την εκλογή του προτεινόµενου υποψηφίου για
καθένα από τα αξιώµατα του προεδρείου του περιφερειακού συµβουλίου, το περιφερειακό συµβούλιο καλείται
να επικυρώσει µε ψηφοφορία την εκλογή του υποψηφίου που έχει υποδειχθεί για κάθε αξίωµα.
Ο υποψήφιος που έχει υποδειχθεί για κάθε αξίωµα θεωρείται ότι εκλέχθηκε, αν δεν υποβληθεί διαφορετική
πρόταση ή αν καµία από τις διαφορετικές προτάσεις που
υποβληθούν, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2, κατά τη µυστική ψηφοφορία που διεξάγεται
και στην οποία µετέχει και ο υποψήφιος που αρχικώς έχει υποδειχθεί, δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα 2/3
του συνολικού αριθµού των µελών του περιφερειακού
συµβουλίου.
4. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συµβούλιο δεν συγκληθεί, όπως ορίζει η παράγραφος 1, συνέρχεται χωρίς
πρόσκληση, για την πρώτη θητεία του προέδρου περιφερειακού συµβουλίου, την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου
του έτους έναρξης της περιφερειακής περιόδου στις
10:00 π.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του περιφερειακού συµβουλίου και, για τη δεύτερη θητεία του προέδρου περιφερειακού συµβουλίου, την πρώτη Κυριακή
του µηνός Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, στις
10:00 π.µ. στη αίθουσα συνεδριάσεων του περιφερειακού συµβουλίου.
5. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή
η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4.
Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή
ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται, ανάλογα µε την περίπτωση, οι σύµβουλοι που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης, σύµφωνα µε τη δικα-
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στική απόφαση που τους ανακήρυξε, από την αντίστοιχη
παράταξη σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Αν δεν υπάρχουν σύµβουλοι των παρατάξεων που προβλέπονται
στην παράγραφο 2, οι θέσεις καταλαµβάνονται από τους
συµβούλους της παράταξης του περιφερειάρχη, που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης, σύµφωνα µε την ίδια δικαστική απόφαση.
6. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή
ύστερα από προσφυγή δηµότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται για τη
νοµιµότητα της εκλογής, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες αφότου παρέλαβε τα πρακτικά.
7. Αν ακυρωθεί οποιαδήποτε εκλογή για τα ανωτέρω
αξιώµατα, η εκλογή επαναλαµβάνεται την πρώτη Κυριακή, µετά την παραλαβή της ακυρωτικής απόφασης.
8. Η εκλογή στη θέση του αντιπροέδρου και του γραµµατέα του περιφερειακού συµβουλίου δεν συνεπάγεται
κώλυµα συµµετοχής στις επιτροπές του περιφερειακού
συµβουλίου.»
Άρθρο 99
Παραίτηση µελών του προεδρείου του περιφερειακού
συµβουλίου – Αντικατάσταση του άρθρου 166
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 166 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 166
Παραίτηση
1. Η παραίτηση από το αξίωµα του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραµµατέα του περιφερειακού συµβουλίου υποβάλλεται στο συµβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση. Ο παραιτούµενος παραµένει σύµβουλος.
2. Για την αποδοχή της παραίτησης γίνεται ειδική συνεδρίαση την πρώτη Κυριακή µετά την υποβολή της παραίτησης. Στην ίδια συνεδρίαση, µε τη διαδικασία του
άρθρου 165, το συµβούλιο, µετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει, κατά περίπτωση, στην εκλογή νέου
προέδρου, αντιπροέδρου ή γραµµατέα, µε τη διαδικασία
του προηγούµενου άρθρου.»
Άρθρο 100
Σύγκληση περιφερειακού συµβουλίου – Αντικατάσταση
του άρθρου 167 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 167 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 167
Σύγκληση περιφερειακού συµβουλίου
1. Το περιφερειακό συµβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον µία φορά το µήνα. Οι συνεδριάσεις του συµβουλίου γίνονται πάντοτε στο κατάστηµα της έδρας της περιφέρειας και είναι δηµόσιες. Το
συµβούλιο µπορεί να συνεδριάσει σε άλλον τόπο µετά από απόφαση του συµβουλίου. Το συµβούλιο, µε αιτιολο-

γηµένη απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των
τριών πέµπτων (3/5) του συνολικού αριθµού των µελών
και απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µπορεί να συνεδριάζει κεκλεισµένων των θυρών. Στις νησιωτικές περιφέρειες το συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει και µέσω
τηλεδιάσκεψης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές περιφέρειες σε κατεπείγουσες µόνο περιπτώσεις.
2. Ο πρόεδρος καλεί το συµβούλιο σε συνεδρίαση µε
γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης και συνοδεύεται από γραπτή εισήγηση επί των θεµάτων που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας
και αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδροµικά µαζί µε τις
εισηγήσεις στους συµβούλους πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη
συνεδρίαση. Ο περιφερειακός σύµβουλος οφείλει αµέσως µετά την εγκατάστασή του να δηλώσει στον πρόεδρο τη διεύθυνση κατοικίας του και τα στοιχεία επικοινωνίας ή να ορίσει µε την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα της περιφέρειας, στον οποίο θα επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του περιφερειακού συµβουλίου, καθώς και να ορίσει µε την ίδια δήλωση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του ή οποιοδήποτε,
κατά την επιλογή του, πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην
πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το
συµβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.
3. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συµβούλιο, όποτε το
ζητήσει ο περιφερειάρχης, η οικονοµική επιτροπή ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των
µελών του συµβουλίου µε γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή τα θέµατα αυτά προηγούνται, έναντι των
λοιπών θεµάτων, στη συζήτηση κατά τη συνεδρίαση του
περιφερειακού συµβουλίου. Αν κατά τον υπολογισµό
του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθµός, τότε
ο αριθµός αυτός στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα, εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεως (0,5).
Αν το συµβούλιο δεν συγκληθεί το αργότερο µέχρι την
έκτη ηµέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2, ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέµατα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.
Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συµβούλιο, µπορεί µε απόφαση του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α., να τεθεί σε αργία και, σε
περίπτωση υποτροπής, να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωµα, σύµφωνα µε τα άρθρα 233 και 234.
Δεν µπορεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα,
πριν παρέλθουν δύο (2) µήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συµβουλίου, εκτός αν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.
4. Στις συνεδριάσεις του συµβουλίου καλείται ο περιφερειάρχης, διαφορετικά η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο
περιφερειάρχης µετέχει στις συζητήσεις του συµβουλίου χωρίς ψήφο. Ο περιφερειάρχης έχει το δικαίωµα να
εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Όταν ο
περιφερειάρχης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται
νοµίµως. Στην περίπτωση όµως αυτή ο αναπληρωτής
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δεν στερείται του δικαιώµατος της ψήφου κατά τη λήψη
αποφάσεων από το συµβούλιο. Στις συνεδριάσεις του
περιφερειακού συµβουλίου µπορούν να λάβουν το λόγο,
εκτός του περιφερειάρχη, οι αντιπεριφερειάρχες, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά
θέµα, οι οποίοι ορίζονται από τις παρατάξεις µε σχετική
γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο µπορούν να εγγραφούν ως οµιλητές και οι περιφερειακοί σύµβουλοι
που επιθυµούν να τοποθετηθούν ανά θέµα. Με τον κανονισµό λειτουργίας του περιφερειακού συµβουλίου επιβάλλονται χρονικοί περιορισµοί για τις αγορεύσεις και
τις συζητήσεις στο περιφερειακό συµβούλιο, για τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες, τους επικεφαλής των παρατάξεων, τους ειδικούς αγορητές και τους
περιφερειακούς συµβούλους.
5. Με απόφασή του, η οποία λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών του, το περιφερειακό συµβούλιο µπορεί να επιτρέπει να λάβουν το λόγο εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, εφόσον το ζητήσουν.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώµη της Ένωσης Περιφερειών, εκδίδεται πρότυπος
κανονισµός λειτουργίας του περιφερειακού συµβουλίου,
ο οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισµός λειτουργίας από
το περιφερειακό συµβούλιο, ισχύει ο πρότυπος κανονισµός.»
Άρθρο 101
Λειτουργία – Παρατάξεις περιφερειακού συµβουλίου –
Αντικατάσταση του άρθρου 168 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 168 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 168
Λειτουργία περιφερειακού συµβουλίου –
περιφερειακές παρατάξεις
1. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέµατα που προτείνει ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονοµική επιτροπή. Το περιφερειακό συµβούλιο έχει δικαίωµα να αποφασίζει, µετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του
περιφερειάρχη ή οποιουδήποτε συµβούλου επικεφαλής
περιφερειακής παράταξης και χωρίς συζήτηση, µε την
πλειοψηφία των παρόντων µελών του, ότι ένα θέµα το οποίο δεν είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό
πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
2. Τον πρόεδρο του περιφερειακού συµβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Αν
απουσιάζει ή κωλύεται και ο αντιπρόεδρος, καθήκοντα
προέδρου ασκεί όποιος από τους παρόντες συµβούλους
της παράταξης του περιφερειάρχη έχει εκλεγεί µε τις
περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, όποιος είναι γραµµένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου.
3. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου µπορεί
να ζητεί στοιχεία από τις υπηρεσίες της περιφέρειας και

να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε για τη διατύπωση απόψεων ή παροχή στοιχείων και πληροφοριών
για τις υποθέσεις της περιφέρειας.
4. Ο πρόεδρος του συµβουλίου διευθύνει τη συζήτηση,
λαµβάνει κάθε κατάλληλο µέτρο για την οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης και µπορεί να διατάξει την αποβολή
από την αίθουσα κάθε προσώπου, από το ακροατήριο,
που διαταράσσει τη συνεδρίαση.
5. Για τη γραµµατειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων
του περιφερειακού συµβουλίου ορίζονται υπάλληλοι της
περιφέρειας µε απόφαση του περιφερειάρχη. Στους υπαλλήλους αυτούς παρέχεται, για κάθε συνεδρίαση
στην οποία λαµβάνουν µέρος, αποζηµίωση ίση µε τα δύο
τρίτα (2/3) της αποζηµίωσης που λαµβάνουν τα µέλη του
περιφερειακού συµβουλίου.
6. Τα µέλη του περιφερειακού συµβουλίου ανήκουν σε
περιφερειακές παρατάξεις ανάλογα µε το συνδυασµό µε
τον οποίο έχουν εκλεγεί, ανεξαρτήτως αριθµού εκλεγέντων.
7. Επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης είναι ο
σύµβουλος που ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης και
στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδυναµίας του,
ο σύµβουλος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των περιφερειακών συµβούλων, που ανήκουν στην παράταξη.
8. Κατά προτεραιότητα και πάντα µετά τον περιφερειάρχη οι επικεφαλής των παρατάξεων εκφράζουν τις απόψεις τους σύµφωνα µε τη σειρά εκλογής τους.
9. Μέλος του περιφερειακού συµβουλίου µπορεί µε
γραπτή δήλωσή του προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από την περιφερειακή παράταξη, µε την οποία έχει εκλεγεί.
10. Αν η περιφερειακή παράταξη έχει τρία (3) τουλάχιστον µέλη, µε αιτιολογηµένη απόφαση και µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύµβουλος, ο οποίος είναι µέλος της.
11. Μέλος του περιφερειακού συµβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του,
µπορεί να ενταχθεί σε άλλη, µε γραπτή δήλωση που υποβάλλεται στο προεδρείο του περιφερειακού συµβουλίου και υπογράφεται από τον ίδιο και τα δύο τρίτα (2/3)
τουλάχιστον των µελών της παράταξης στην οποία προσχωρεί, εφόσον αυτή έχει τουλάχιστον τρία (3) µέλη, ή
από όλα τα µέλη της παράταξης στην οποία προσχωρεί,
εφόσον αυτή έχει λιγότερα από τρία (3) µέλη.
12. Υφιστάµενες παρατάξεις µπορούν να συνενωθούν
σχηµατίζοντας νέα παράταξη, µε γραπτή δήλωση προς
το προεδρείο του περιφερειακού συµβουλίου, την οποία
υπογράφει το σύνολο των µελών των συνενούµενων παρατάξεων.
13. Το µέλος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε
από την παράταξή του, εκτός από την περίπτωση της
προηγούµενης παραγράφου, δεν µπορεί να εξακολουθήσει να είναι µέλος του προεδρείου, όπου εκλέχτηκε ως
µέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Είναι δυνατή, όµως, η επανένταξή του
στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή
διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα
(2/3) των µελών, προκειµένου για παρατάξεις που έχουν
τουλάχιστον τρία (3) µέλη και από όλα τα µέλη, προκειµένου για παρατάξεις µε λιγότερα από τρία (3) µέλη.
14. Για την αποδοτικότερη λειτουργία των περιφερειακών παρατάξεων η περιφερειακή αρχή τους παραχωρεί
κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο και γραµµατειακή υποστήριξη.»
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Άρθρο 102
Τροποποίηση του άρθρου 169 του ν. 3852/2010
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 169 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση µόνο
για τον υπολογισµό της απαρτίας, ενώ τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται για την καταµέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων.»
Άρθρο 103
Οικονοµική επιτροπή – Αντικατάσταση του άρθρου 175
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 175 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 175
Οικονοµική Επιτροπή
1. Η οικονοµική επιτροπή αποτελείται από τον περιφερειάρχη ή τον οριζόµενο από αυτόν αντιπεριφερειάρχη
ως πρόεδρο, δύο ακόµη αντιπεριφερειάρχες ως µέλη οριζόµενα από τον περιφερειάρχη και έξι (6) µέλη στις περιφέρειες µε πληθυσµό έως 300.000 κατοίκους, οκτώ (8)
µέλη στις περιφέρειες έως 800.000 κατοίκους και δέκα
(10) µέλη στις περιφέρειες µε πληθυσµό άνω των
800.000 κατοίκων. Τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής εκλέγονται από το περιφερειακό συµβούλιο. Η διάρκεια
της θητείας των µελών της οικονοµικής επιτροπής είναι
δύο (2) έτη. Το περιφερειακό συµβούλιο, µετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ηµεροµηνίες που ορίζονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 165 και κατά τη διάρκεια
της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει µεταξύ των µελών του,
µε µυστική ψηφοφορία, τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής, µε τη διαδικασία των παραγράφων 2 έως 8.
2. Οι περιφερειακές παρατάξεις καταρτίζουν ψηφοδέλτια µε τους υποψήφιους, για την οικονοµική επιτροπή, συµβούλους που ανήκουν στη δύναµή τους. Σύµβουλοι που δεν ανήκουν σε καµία παράταξη µπορούν να υποβάλλουν επίσης την υποψηφιότητά τους σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Κάθε σύµβουλος µπορεί να επιλέγει από το ψηφοδέλτιο της επιλογής του, υποψηφίους µέχρι
του συνολικού αριθµού των εκλεγόµενων µελών της επιτροπής, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη ο περιφερειάρχης
και οι οριζόµενοι από αυτόν αντιπεριφερειάρχες. Ψηφοδέλτιο στο οποίο έχουν σηµειωθεί περισσότεροι σταυροί
προτίµησης από τους προβλεπόµενους στο προηγούµενο εδάφιο θεωρείται έγκυρο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη, όµως, κανένας σταυρός προτίµησης.
3. Οι έδρες των µελών της επιτροπής που εκλέγονται
κατανέµονται µεταξύ των παρατάξεων και των µεµονωµένων συµβούλων ανάλογα µε τον αριθµό των ψήφων
που λαµβάνουν. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων
διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών των εκλεγόµενων
µελών της επιτροπής, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη ο
περιφερειάρχης και οι οριζόµενοι από αυτόν αντιπεριφερειάρχες και το πηλίκο της διαίρεσης, παραλειποµένου
του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Κάθε παράταξη καταλαµβάνει τόσες έδρες στην κάθε επιτροπή όσες φορές χωρεί το εκλογικό µέτρο στον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεµονωµένος σύµβουλος που έλαβε τον ίδιο ή µεγαλύτερο αριθµό ψήφων

από το εκλογικό µέτρο καταλαµβάνει µία έδρα στην επιτροπή για την οποία ήταν υποψήφιος. Παράταξη στο ψηφοδέλτιο της οποίας περιλαµβάνονται υποψήφιοι λιγότεροι από τις έδρες των εκλεγόµενων µελών της επιτροπής, καταλαµβάνει τόσες µόνο έδρες στην επιτροπή όσοι είναι και οι υποψήφιοί της. Οι έδρες που µένουν αδιάθετες κατανέµονται, κατά τη σειρά των αδιάθετων
ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου διενεργεί κλήρωση.
4. Μέλη της επιτροπής εκλέγονται, από κάθε παράταξη που κατέλαβε έδρα σύµφωνα µε την παράγραφο 3, οι
υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους
σταυρούς προτίµησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου διενεργεί κλήρωση. Οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, αποτελούν, κατά σειρά σταυρών προτίµησης, τα αναπληρωµατικά µέλη
της επιτροπής.
5. Τα αναπληρωµατικά µέλη, µε τη σειρά της εκλογής
τους, καταλαµβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων µε το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών µελών που µένουν κενές κατά
τη διάρκεια της διετίας. Αν έχει εξαντληθεί ο αριθµός
των αναπληρωµατικών µελών ή αν παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει µεµονωµένος σύµβουλος
που έχει εκλεγεί µέλος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη των κενών εδρών της επιτροπής,
µε τη διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων 1 έως
4. Όταν τα µέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του περιφερειάρχη, παραιτηθούν κατά
τη διάρκεια της διετίας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης
τους, τη θέση τους καταλαµβάνουν τα µέλη της παράταξης του περιφερειάρχη.
6. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή
ύστερα από προσφυγή δηµότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται για τη
νοµιµότητα της εκλογής, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες αφότου παρέλαβε τα πρακτικά.
7. Η επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση µετά την εκλογή της εκλέγει µεταξύ των µελών της, µε φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής. Ο αντιπρόεδρος της οικονοµικής επιτροπής αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
8. Όταν τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής παύουν
για οποιονδήποτε λόγο να είναι µέλη των αντίστοιχων
περιφερειακών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από
την οικονοµική επιτροπή και αντικαθίστανται, σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου αυτού.»
Άρθρο 104
Λειτουργία Οικονοµικής Επιτροπής – Αντικατάσταση
του άρθρου 177 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 177 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 177
Λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής
1. Η Οικονοµική Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από
πρόσκληση του προέδρου, µια τουλάχιστον φορά το µήνα. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής γίνονται πάντοτε στο
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κατάστηµα της περιφέρειας και είναι δηµόσιες. Η επιτροπή µπορεί να συνεδριάσει σε άλλον τόπο ύστερα από
απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνολικού αριθµού των µελών της. Η επιτροπή, µε αιτιολογηµένη απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) του συνολικού αριθµού των µελών και απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µπορεί να συνεδριάζει
κεκλεισµένων των θυρών.
2. Η Οικονοµική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Η επιτροπή αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.
Αν µέλος της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή
ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση µόνο για
τον υπολογισµό της απαρτίας, ενώ τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταµέτρηση των θετικών και αρνητικών ψήφων.
Αν σε δυο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται
απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία, το σχετικό θέµα παραπέµπεται στο περιφερειακό συµβούλιο για λήψη απόφασης µε ευθύνη του προέδρου της περιφερειακής επιτροπής.
3. Με απόφασή της, η οποία λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών της, η οικονοµική επιτροπή
µπορεί να επιτρέπει να λάβουν το λόγο εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, εφόσον το ζητήσουν.»
Άρθρο 105
Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης –
Αντικατάσταση του άρθρου 178 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 178 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 178
Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης
1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται, µε απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, που λαµβάνεται µέσα σε δύο
(2) µήνες από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών, Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης ως γνωµοδοτικό όργανο. Η θητεία της Περιφερειακής Επιτροπής
Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών
αρχών. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των, κατά το δυνατόν, αντιπροσωπευτικότερων, σε περιφερειακό επίπεδο, φορέων της
τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζοµένων,
β) των επιµελητηρίων και των επιστηµονικών οργανώσεων, συλλόγων και φορέων,
γ) των συνεταιριστικών οργανώσεων,
δ) των εργαζοµένων στην περιφέρεια και στα νοµικά
της πρόσωπα,
ε) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
στ) οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην περιφέρεια και
ζ) πολίτες.
Ο αριθµός των µελών της Περιφερειακής Επιτροπής
Διαβούλευσης που ορίζονται από τους φορείς των περιπτώσεων α΄ έως και στ΄ µπορεί να είναι από τριάντα (30)
έως εξήντα (60) µέλη. Στην περιφερειακή επιτροπή δια-

βούλευσης συµµετέχουν και δηµότες, σε αριθµό ίσο µε
το 1/3 του αριθµού των µελών εκπροσώπων φορέων των
περιπτώσεων α΄ έως στ΄, οι οποίοι ορίζονται µετά από
κλήρωση, µεταξύ των εγγεγραµµένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στην περιφέρεια και στον οποίο µπορεί
να εγγράφεται κάθε πολίτης που είναι εγγεγραµµένος
στους εκλογικούς καταλόγους των δήµων της περιφέρειας. Έναν τουλάχιστον µήνα πριν από τη συγκρότηση
της επιτροπής, ο περιφερειάρχης δηµοσιεύει υποχρεωτικά µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της περιφέρειας πρόσκληση προς τους πολίτες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούµενου εδαφίου. Οι οριζόµενοι από
τον ειδικό αυτό κατάλογο, έχουν δικαίωµα ψήφου, δεν
συνυπολογίζονται όµως για την απαρτία της επιτροπής.
Στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου. Στις
συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης προσκαλούνται και συµµετέχουν υποχρεωτικά µε δικαίωµα λόγου ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες,
οι εκπρόσωποι των πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, καθώς και οι επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συµβούλιο. Επίσης είναι δυνατόν να καλούνται
και να παίρνουν το λόγο, ανάλογα µε τα συζητούµενα
θέµατα, οι δήµαρχοι της περιφέρειας, καθώς και εκπρόσωποι της αποκεντρωµένης διοίκησης στην οποία υπάγεται η περιφέρεια, των κρατικών υπηρεσιών που έχουν
την έδρα τους στην περιφέρεια και ο περιφερειακός διαµεσολαβητής.
2. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης:
α) Εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο σχετικά µε
τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας.
β) Γνωµοδοτεί ως προς θέµατα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος.
γ) Εξετάζει τα προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και διατυπώνει γνώµη για την
επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
Η διατύπωση γνώµης από την Περιφερειακή Επιτροπή
Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση µε τους πολίτες, µέσω διαδικτύου. Οι
προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηµατοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης κατά
την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
δ) Μπορεί να εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο
τη διεξαγωγή περιφερειακού δηµοψηφίσµατος.
ε) Διατυπώνει απλή γνώµη επί του προσχεδίου του
προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 78
του ν. 4172/2013.
3. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της,
υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη
των προσχεδίων του προϋπολογισµού και του ετήσιου
προγράµµατος δράσης και µία φορά τουλάχιστον κάθε
τρεις (3) µήνες για άλλα θέµατα που εισάγονται προς
συζήτηση είτε από τον πρόεδρο της επιτροπής είτε από
τους φορείς των περιπτώσεων α΄ έως στ΄ της παραγράφου1 είτε από το 1/3 των πολιτών που συµµετέχουν
στην επιτροπή, σύµφωνα µε την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 και διατυπώνει τη γνώµη της για τα θέµατα
που εισάγονται προς συζήτηση. Η σύγκλησή της γίνεται
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µε πρόσκληση του προέδρου της, η οποία κοινοποιείται
στα µέλη µε κάθε πρόσφορο µέσο επτά (7) εργάσιµες ηµέρες πριν τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση περιλαµβάνει
την ηµερήσια διάταξη, τον τόπο, την ηµεροµηνία και ώρα
της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των
υπό συζήτηση θεµάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση
ότι υφίσταται απαρτία. Η γραµµατειακή υποστήριξη της
περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις
υπηρεσίες της περιφέρειας και τηρούνται πρακτικά. Η
Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνει, ύστερα από συζήτηση, τη γνώµη της, στην οποία αναγράφονται όλες οι γνώµες των µελών της.
4. Με πρόταση οποιουδήποτε µέλους της επιτροπής
και εφόσον αυτή εγκριθεί από το ένα πέµπτο (1/5) των
µελών της, µπορεί να συζητηθεί και οποιοδήποτε θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
5. Η πρόσκληση και η ηµερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και, µε µέριµνα του προέδρου του περιφερειακού συµβουλίου, δηµοσιοποιούνται µε κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δηµόσιες και η επιτροπή µπορεί, µε απλή
πλειοψηφία των παρόντων µελών της, να επιτρέπει να
λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των οριζοµένων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ως µελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.
6. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και
εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο περιφερειακό συµβούλιο µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήψη τους.
7. Το περιφερειακό συµβούλιο, µέσα σε τρεις (3) µήνες από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών,
ψηφίζει ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάµενο κανονισµό
διαβούλευσης, ο οποίος ρυθµίζει όλα τα θέµατα τα σχετικά µε τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συµµετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση
των πορισµάτων της διαβούλευσης στο αρµόδιο όργανο
της περιφέρειας, που δεν ρυθµίζονται στο παρόν.»
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Άρθρο 106
Ρυθµίσεις για τη συγκρότηση της διοίκησης
των νοµικών προσώπων των περιφερειών
1. Όπου στις διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων αναφέρεται ότι
τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών προσώπων της περιφέρειας, ορίζονται από το περιφερειακό
συµβούλιο κατά συγκεκριµένη αναλογία πλειοψηφίαςµειοψηφίας, οι σχετικές προβλέψεις καταργούνται από
την περιφερειακή περίοδο που αρχίζει µετά τη έναρξη ισχύος του παρόντος και, το σύνολο των µελών ορίζεται,
µε ψηφοφορία, από το περιφερειακό συµβούλιο. Ο συνολικός αριθµός των µελών του διοικητικού συµβουλίου
των νοµικών προσώπων των περιφερειών δεν θίγεται.
2. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 191 του
ν. 3852/2010, όπως ισχύει, δεν θίγεται.

Άρθρο 107
Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου ΣΤ΄
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ ισχύουν από την περιφερειακή περίοδο που αρχίζει, µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 108
Αρχές – Εκταση – Περιεχόµενο κρατικής εποπτείας –
Αντικατάσταση του άρθρου 214 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 214 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 214
Αρχές - έκταση και περιεχόµενο της κρατικής εποπτείας
1. Το κράτος ασκεί στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα αυτών εποπτεία, που συνίσταται αποκλειστικά σε
έλεγχο νοµιµότητας και δεν επιτρέπεται να εµποδίζει
την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους ούτε να
υπεισέρχεται σε κρίσεις για τη σκοπιµότητα της δράσης
τους ή να θίγει τη διοικητική και οικονοµική τους αυτοτέλεια. Ειδικότερα η κρατική εποπτεία των Ο.Τ.Α. συνίσταται: (α) σε έλεγχο των πράξεων (έλεγχος νοµιµότητας)
και (β) σε έλεγχο των προσώπων (πειθαρχικός έλεγχος
των αιρετών).
2. Το Υπουργείο Εσωτερικών στα θέµατα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης µπορεί να εκδίδει εγκύκλιες οδηγίες για
την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή της εκάστοτε ισχύουσας θεσµικής νοµοθεσίας περί Ο.Τ.Α. και της νοµοθεσίας σχετικά µε την οργάνωση, τη συγκρότηση και τη
λειτουργία των οργάνων τους, του προσωπικού, καθώς
και των οικονοµικών τους.
3. Ως προς το περιεχόµενο και τον τρόπο άσκησης επιµέρους αρµοδιοτήτων, καθώς και την ερµηνεία και εφαρµογή του εκάστοτε ειδικού θεσµικού πλαισίου, αρµόδιος
είναι ο κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρµόδιος δηµόσιος
φορέας, ο οποίος δεν αποξενώνεται από τη συγκεκριµένη αρµοδιότητά του, λόγω της άσκησης αυτής από τους
Ο.Τ.Α..»
Άρθρο 109
Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. –
Αντικατάσταση του άρθρου 215 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 215 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 215
Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. - Αρµοδιότητα
1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, η σύµφωνα µε το άρθρο 214 κρατική εποπτεία των Ο.Τ.Α. ασκείται από τις κατά τόπο αρµόδιες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α..
2. Συνιστώνται επτά (7) Αυτοτελείς Υπηρεσίες Επο-
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πτείας Ο.Τ.Α., οι οποίες αποτελούν αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, υπάγονται απευθείας στον Υπουργό και είναι αρµόδιες για την εποπτεία
των Ο.Τ.Α., ως εξής:
α. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Αττικής, µε
κατά τόπο αρµοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφέρειας Αττικής και µε έδρα την Αθήνα.
β. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας, µε κατά τόπο αρµοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας και µε έδρα τη Λάρισα.
γ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας, µε κατά τόπο αρµοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και µε έδρα τα Ιωάννινα.
δ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, µε κατά τόπο αρµοδιότητα στα όρια των Περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και µε έδρα την Πάτρα.
ε. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Αιγαίου, µε
κατά τόπο αρµοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου και µε έδρα τον Πειραιά.
στ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Κρήτης, µε
κατά τόπο αρµοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφέρειας Κρήτης και µε έδρα το Ηράκλειο.
ζ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Μακεδονίας
– Θράκης, µε κατά τόπο αρµοδιότητα που εκτείνεται στα
όρια των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
3. Η αρµοδιότητα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. συνίσταται στην άσκηση του ελέγχου νοµιµότητας των πράξεων των δήµων, των περιφερειών και των
νοµικών προσώπων αυτών, καθώς και του πειθαρχικού ελέγχου των αιρετών σύµφωνα µε το άρθρο 102 παρ. 4
του Συντάγµατος.
4. Αν προσβάλλονται πράξεις της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων, παρίσταται ως διάδικος, πλην του Υπουργού Εσωτερικών και ο κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός.
5. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. µπορεί να
εκδίδει οδηγίες αυτεπαγγέλτως µε σκοπό τη διασφάλιση
της νοµιµότητας στη δράση των δήµων, περιφερειών, και
των φορέων αυτών. Είναι επίσης αρµόδια να διαβιβάζει
στους Ο.Τ.Α. της χωρικής της αρµοδιότητας τις εγκύκλιες οδηγίες και γενικές κατευθύνσεις, που δίδει το Υπουργείο Εσωτερικών ή τα κατά περίπτωση καθ’ ύλην
αρµόδια Υπουργεία, στο πλαίσιο του επιτελικού τους ρόλου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου
214.

κών θέσεων πρώτου βαθµού, που φέρει τον τίτλο «Επόπτης Ο.Τ.Α.». Ο Επόπτης διορίζεται µε τετραετή θητεία,
η οποία µπορεί να ανανεώνεται, µε τη διαδικασία των
παραγράφων 1 έως 7.
2. Τα προσόντα που απαιτούνται για διορισµό στη θέση του Επόπτη Ο.Τ.Α. είναι: α) πτυχίο νοµικού τµήµατος
ή οικονοµικών επιστηµών ή πολιτικών επιστηµών ή δηµόσιας διοίκησης ελληνικού Α.Ε.Ι ή ισότιµο της αλλοδαπής
και β) είτε διδακτορικό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιµο της αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείµενο του δηµοσίου δικαίου είτε δεκαετής δικηγορική
εµπειρία και γ) άριστη ή πολύ καλή γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
3. Ο διορισµός δικηγόρου σε θέση Επόπτη Ο.Τ.Α. δεν
αποτελεί λόγο ασυµβιβάστου, αναστέλλει όµως την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος κατά τη διάρκεια της θητείας του.
4. Η επιλογή του Επόπτη Ο.Τ.Α. γίνεται ύστερα από
προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών, από το Ειδικό
Συµβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) µε τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).
Υποψήφιοι µπορεί να είναι και όσοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα της παραγράφου
2. Οι αιτήσεις των υποψηφίων µπορούν να αφορούν µόνο µία Αυτοτελή υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Οι επιλεγέντες διορίζονται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Δεν µπορεί να είναι υποψήφιοι για τη θέση του Επόπτη Ο.Τ.Α.:
α) Όσοι δεν µπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016.
β) Όσοι έχουν διατελέσει αιρετοί, έως και πέντε (5) έτη πριν από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης σε οποιοδήποτε αυτοδιοικητικό αξίωµα εντός των ορίων της
χωρικής αρµοδιότητας της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., ακόµα και αν παραιτηθούν από το
αιρετό αξίωµά τους.
γ) Οι αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας.
6. Τον Επόπτη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Ο ίδιος προϊστάµενος ασκεί τα
καθήκοντα του Επόπτη, εάν η θέση είναι κενή και µέχρι
την πλήρωσή της.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τα ανωτέρω
προσόντα των υποψηφίων και τη διαδικασία επιλογής
του Επόπτη Ο.Τ.Α..»

Άρθρο 110
Επόπτης Ο.Τ.Α. – Αντικατάσταση του άρθρου 216
του ν. 3852/210

Άρθρο 111
Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. –
Αντικατάσταση του άρθρου 217 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 216 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

Το άρθρο 217 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 216
Επόπτης Ο.Τ.Α.

«Άρθρο 217
Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

1. Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συνιστάται θέση προϊσταµένου αυτής, της κατηγορίας ειδι-

1. Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συνιστώνται, µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 3
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του άρθρου 218, θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγοριών
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, οι οποίοι διορίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), καθώς και θέσεις δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής, έως δέκα (10) για
την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας (ΑΥΕ) Ο.Τ.Α. Αττικής
και έως πέντε (5) για τις υπόλοιπες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α..
2. Για το διορισµό στις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ απαιτείται: α) πτυχίο νοµικής ή πολιτικής ή διοικητικής επιστήµης ή οικονοµικών επιστηµών ή πολυτεχνικών σχολών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιµο της αλλοδαπής και β) άριστη ή πολύ καλή γνώση τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας. Οι οργανικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ για τις οποίες
προβλέπεται ως τυπικό προσόν διορισµού πτυχίο οικονοµικών επιστηµών ή πολυτεχνικών σχολών δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθµού των
θέσεων της κατηγορίας ΠΕ σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία
Εποπτείας Ο.Τ.Α..
3. Για το διορισµό στη θέση του δικηγόρου µε σχέση
έµµισθης εντολής, απαιτείται µεταπτυχιακό δίπλωµα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιµο της αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείµενο του δηµοσίου δικαίου ή της διοικητικής επιστήµης και πενταετής, τουλάχιστον, δικηγορική εµπειρία. Ο διορισµός µε σχέση έµµισθης εντολής διενεργείται µε τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 43 του
ν. 4194/2013 (Α΄ 208), δεν αποτελεί λόγο ασυµβιβάστου
µε τη δικηγορική ιδιότητα, αναστέλλει όµως την άσκηση
του δικηγορικού λειτουργήµατος για όσο χρόνο ο δικηγόρος υπηρετεί.
4. Η ΑΥΕ Ο.Τ.Α. µπορεί να στελεχώνεται και µε απόσπαση ή µετάταξη προσωπικού από άλλους φορείς του
δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 6 του
άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), µε εξαίρεση τους
Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα αυτών.
5. Η µετάταξη του προσωπικού της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. σε άλλη υπηρεσία επιτρέπεται µετά την πάροδο πενταετίας από το διορισµό του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για τις µετατάξεις.»
Άρθρο 112
Διάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
– Αντικατάσταση του άρθρου 218 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 218 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 218
Διάρθρωση – Οργάνωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας Ο.Τ.Α..
1. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. έχει την ακόλουθη βασική οργανωτική διάρθρωση:
α) Επόπτης Ο.Τ.Α..
β) Διεύθυνση Εποπτείας Ο.Τ.Α..
γ) Τµήµα Νοµικών Συµβούλων, το οποίο στελεχώνεται
από τους νοµικούς συµβούλους µε σχέση έµµισθης εντολής και υπάγεται στον Επόπτη. Το Τµήµα Νοµικών
Συµβούλων συνεπικουρεί το έργο της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και
διατυπώνει γνώµη για κάθε νοµικό ζήτηµα που του τίθεται από τον Επόπτη και τη Διεύθυνση Εποπτείας Ο.Τ.Α..
2. Σε κάθε νοµό της χωρικής περιφέρειας κάθε ΑΥΕ
Ο.Τ.Α., πλην του νοµού της έδρας, συνιστάται οργανική
µονάδα επιπέδου Γραφείου µε τίτλο «Γραφείο Εποπτείας Ο.Τ.Α.» ακολουθούµενο από την ονοµασία του νοµού

ως αποκεντρωµένη µονάδα της Διεύθυνσης Εποπτείας
Ο.Τ.Α. ή Τµηµάτων αυτής.
3. Η περαιτέρω ή ειδικότερη διαίρεση της Διεύθυνσης
Εποπτείας Ο.Τ.Α. σε οργανικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος ή Γραφείου µπορεί να γίνεται µε κριτήριο την καθ’
ύλην ή την κατά τόπο αρµοδιότητα κάθε οργανικής µονάδας και ρυθµίζεται µε τον οργανισµό κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., ο οποίος καταρτίζεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε κοινή πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών. Με το ίδιο διάταγµα ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας, καθορισµού
των οργανικών µονάδων και των αρµοδιοτήτων τους,
σύστασης και κατανοµής οργανικών θέσεων, κατηγοριών, κλάδων και τυπικών προσόντων για την επιλογή
των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων της κάθε
ΑΥΕ Ο.Τ.Α..
4. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση
Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης των ΑΥΕ
Ο.Τ.Α., που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου
Εσωτερικών, µε σκοπό την διοικητική, τεχνική και οικονοµική υποστήριξη των ΑΥΕ Ο.Τ.Α..
5. Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., συγκροτείται από τα εξής Τµήµατα:
α. Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού και Ηλεκτρονικών
Διαδικασιών, το οποίο είναι αρµόδιο για κάθε θέµα που
άπτεται όλων των εν γένει υπηρεσιακών µεταβολών του
πάσης φύσεως προσωπικού των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και ειδικότερα για:
αα. Τον οργανωτικό σχεδιασµό των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., καθώς
και τη µέριµνα για την τροποποίηση και παρακολούθηση
της εφαρµογής του Οργανισµού αυτών.
αβ. Το διορισµό και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης
του προσωπικού των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., καθώς και τις µεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης αυτού.
αγ. Τη διενέργεια των πράξεων απόσπασης, µετάθεσης και µετάταξης των υπαλλήλων από και προς τις
ΑΥΕ Ο.Τ.Α..
αδ. Την επεξεργασία των στοιχείων για την αποτίµηση
των αναγκών των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. σε θέσεις τακτικού προσωπικού και την κατανοµή τους σε κατηγορίες, κλάδους,
βαθµούς ή ειδικότητες.
αε. Την τήρηση του προσωπικού µητρώου όλων των υπαλλήλων των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και την έκδοση των πιστοποιητικών υπηρεσιακών µεταβολών τους.
αστ. Τη µέριµνα για τη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων όλων των υπαλλήλων
των ΑΥΕ Ο.Τ.Α..
αζ. Τη µέριµνα για την προετοιµασία των θεµάτων του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου των υπαλλήλων και της Επιτροπής Αξιολόγησης.
αη. Τη µέριµνα για τη χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους των ΑΥΕ Ο.Τ.Α..
αθ. Τη µέριµνα για τη χορήγηση επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας, υπερωριακής απασχόλησης και τη µετακίνηση
εκτός έδρας των υπαλλήλων των ΑΥΕ Ο.Τ.Α..
αι. τον ορισµό υπαλλήλων των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. για συµµετοχή σε συνέδρια, επιτροπές και συµβούλια άλλων φορέων.
αια. Τη µέριµνα για την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., καθώς και την οργάνωση και
εκτέλεση προγραµµάτων επιµόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους σε συνεργασία µε το Εθνι-
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κό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, την
οργάνωση και εκτέλεση προγραµµάτων επαγγελµατικής
εξειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείµενα της υπηρεσίας τους συµπεριλαµβανοµένης και της επιµόρφωσής
τους σε νέα γνωστικά αντικείµενα.
αιβ. Την τήρηση βάσεων δεδοµένων που αφορούν το
προσωπικό των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., οι οποίες ενηµερώνονται για
κάθε µεταβολή.
αιγ. Τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και πάσης
φύσεως όρων ανάθεσης και εκτέλεσης έργων πληροφορικής που αφορούν στην υποστήριξη της εσωτερικής
λειτουργίας των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., καθώς και την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης αυτών.
αιδ. Την κεντρική υποστήριξη, τον συντονισµό και την
εποπτεία της ορθής χρήσης και αξιοποίησης των πληροφοριακών συστηµάτων των ΑΥΕ Ο.Τ.Α..
αιε. Τη σύνταξη και κοινοποίηση προτύπων διακηρύξεων για ανάθεση και εκτέλεση έργων πληροφορικής για
τις ΑΥΕ Ο.Τ.Α., καθώς και τεχνικών και διοικητικών οδηγιών για την ορθή παρακολούθηση και παραλαβή τους.
αιστ. Την εισήγηση νοµοθετικών ρυθµίσεων και διοικητικών µέτρων για τη διασφάλιση της υποχρεωτικής τήρησης των ως άνω τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και προτύπων σε συνεργασία µε τις καθ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
αιζ. Την προώθηση και υποστήριξη συστηµάτων ψηφιακής υπογραφής, ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων
και συστηµάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον
πολίτη, από .
αιθ. Τη µέριµνα για την απρόσκοπτη λειτουργία, την
πλήρη εκµετάλλευση και τη συντήρηση του εξοπλισµού
πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτυακών υποδοµών
των ΑΥΕ Ο.Τ.Α..
ακα. Τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισµού πληροφορικής και δικτύων επικοινωνίας δεδοµένων που προµηθεύονται οι ΑΥΕ Ο.Τ.Α., τη σύνταξη των
λοιπών τεχνικών όρων ανάθεσης των προµηθειών αυτών, την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών, την παραλαβή και την καλή εκτέλεση των τεχνικής φύσης συµβατικών όρων προµήθειας, καθώς και την υποστήριξη του
εξοπλισµού αυτού.
ακ. Το σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών ασφάλειας του ενδοδικτύου και των πληροφοριακών δεδοµένων, ιδίως από καταστροφή, απώλειες, µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση και χρήση, αλλοίωση περιεχοµένου, κακόβουλο λογισµικό, καθώς και το σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών προστασίας προσωπικών δεδοµένων
και όλων των λοιπών δεδοµένων που τηρούνται σε ψηφιακή µορφή στις υπηρεσίες των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση και χρήση, σε συνεργασία µε
τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
β. Τµήµα Προµηθειών και Διαχείρισης Υλικού, το οποίο είναι αρµόδιο για:
βα. Τη διαχείριση των διαδικασιών για τη σύναψη και
εκτέλεση συµβάσεων προµήθειας αγαθών και παροχής
υπηρεσιών.
ββ. Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου µε όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισµούς, τις προσφορές και τις προµήθειες.
βγ. Τη µέριµνα για τη σύσταση επιτροπών διενέργειας
διαγωνισµών, παραλαβής εργασιών και προµηθειών και
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.
βδ. Την παροχή στοιχείων για το µητρώο δεσµεύσεων.
βε. Τη µέριµνα για τη στέγαση των υπηρεσιών των

ΑΥΕ Ο.Τ.Α., για τη συντήρηση, επισκευή, καθαρισµό και
ασφάλεια των κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και
την εν γένει καλή κατάσταση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων και υποδοµών του, πλην των υποδοµών
δικτύων.
βστ. Τη συγκέντρωση των αιτηµάτων προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών από το σύνολο των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και
την οµαδοποίηση αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των υποδοµών δικτύων.
βζ. Την παρακολούθηση των λειτουργικών δαπανών αναφορικά µε τις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών των ΑΥΕ
Ο.Τ.Α..
βη. Την απογραφή, αξιοποίηση, καλή λειτουργία και
συντήρηση του υλικού, µηχανηµάτων, εφοδίων ή άλλου
περιουσιακού στοιχείου των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., καθώς και την
αποµάκρυνση όσων χαρακτηρίζονται ως άχρηστα ή ακατάλληλα.
βθ. Τη διατήρηση και ενηµέρωση αρχείου περιουσιακών στοιχείων των ΑΥΕ Ο.Τ.Α..
γ. Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης και Εκκαθάρισης
Δαπανών, το οποίο είναι αρµόδιο για:
γα. Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος από τον
διατάκτη και την καταχώρηση των αναλαµβανόµενων
δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο
Δεσµεύσεων.
γβ. Τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτουµένης πίστωσης και για τη µη υπέρβαση του οριζόµενου κάθε φορά από το αρµόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
γγ. Τον έλεγχο και εκκαθάριση δαπανών µε βάση τα
πλήρη και νόµιµα δικαιολογητικά αυτών.
γδ. Την έκδοση τίτλου για την πληρωµή των δαπανών,
µέσα στα καθοριζόµενα κατά µήνα όρια πληρωµών και εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών από το ενωσιακό
και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
γε. Την τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων Τακτικού
Προϋπολογισµού.
γστ. Τη µέριµνα για την έγκριση έκδοσης και την τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής.
γζ. Την εισήγηση, αρµοδίως, για καταλογισµό δηµοσίου υπολόγου, καθώς και λαβόντος αχρεώστητης πληρωµής.
γη. Την έκδοση συµψηφιστικών ενταλµάτων για την
εµφάνισή τους στη δηµόσια ληψοδοσία.
γθ. Την έκδοση και παρακολούθηση επιτροπικών ενταλµάτων για τη µεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.
γι. Την παροχή απόψεων στα δικαστήρια, την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, πλην αυτών που εξοφλούνται από την Ενιαία Αρχή Πληρωµών και την κοινοποίηση στην αρµόδια Υπηρεσία των αποφάσεων αυτών, από
τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισµό.
για. Τη µέριµνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών που προκύπτουν από τις αρµοδιότητες του Τµήµατος.
δ. Τµήµα Μισθοδοσίας, το οποίο είναι αρµόδιο για:
δα. Την εκκαθάριση αποδοχών του προσωπικού των
ΑΥΕ Ο.Τ.Α. µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
δβ. Τον έλεγχο και την εκκαθάριση απολαβών και αποζηµιώσεων που εξοφλούνται µέσω της Ενιαίας Αρχής
Πληρωµών συµπεριλαµβανοµένων και των µετακινήσε-
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ων του προσωπικού των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και προσώπων που
εξυπηρετούνται από αυτά.
δγ. Την τακτική παροχή στοιχείων προς το Ελεγκτικό
Συνέδριο, καθώς και τις αποδόσεις προς τα ασφαλιστικά
ταµεία, µε την αποστολή µισθοδοτικών καταστάσεων
και λοιπών δικαιολογητικών.
δδ. Την παροχή εν γένει στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών, αναφορικά µε αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές, αποζηµιώσεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό του των ΑΥΕ Ο.Τ.Α..
δε. Την εφαρµογή πειθαρχικών, διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων στο πλαίσιο εκκαθάρισης τακτικής
µισθοδοσίας των υπαλλήλων.
δστ. Την τήρηση µητρώου πάσης φύσεως προσωπικού
των ΑΥΕ Ο.Τ.Α..
δζ. Την παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισµών, µετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του
προσωπικού κάθε κατηγορίας για την ύπαρξη σχετικών
προβλέψεων στον προϋπολογισµό του.
δη. Την έκδοση τίτλου για την πληρωµή δαπανών, σε
συνεργασία µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών, µέσα στα
καθοριζόµενα κατά µήνα όρια πληρωµών και εντός των
προβλεπόµενων προθεσµιών από το κανονιστικό πλαίσιο για δαπάνες αρµοδιότητας του Τµήµατος.
δθ. Την τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων
προπληρωµής για δαπάνες αρµοδιότητας του Τµήµατος.
δι. Την εισήγηση αρµοδίως για καταλογισµό δηµοσίου
υπολόγου, καθώς και λαβόντος αχρεώστητης πληρωµής.
δια. Τη µέριµνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών που προκύπτουν από τις αρµοδιότητες του Τµήµατος.
διβ. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
διγ. Την συγκέντρωση δεδοµένων από το Μητρώο Δεσµεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών Αναφορών.
διδ. Την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου σύµφωνα µε γενικές αρχές και κανόνες για
τη δηµοσιονοµική διαχείριση του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
6. Στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και τα Τµήµατα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΔιοικητικούΟικονοµικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
7. Οι πιστώσεις για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης και της εν γένει λειτουργίας των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και
της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., εγγράφονται στον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδικό κωδικό και διατίθενται αποκλειστικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών και
µονάδων των ανωτέρω υπηρεσιών.
8. Για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τοµέας Εσωτερικών) οι εξής οργανικές θέσεις µονίµου προσωπικού:
δεκαέξι (16) θέσεις του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού,
τρείς (3) θέσεις του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής,
έξι (6) θέσεις του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού,

τρείς (3) θέσεις του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής,
έξι (6) θέσεις του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών
Γραµµατέων.
9. Αποσπάσεις ή µετατάξεις για την κάλυψη των οργανικών θέσεων της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. γίνονται κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης διάταξης µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και είναι υποχρεωτικές για τους φορείς προέλευσης.
Άρθρο 113
Υπηρεσιακές µεταβολές – Πειθαρχικός έλεγχος –
Αντικατάσταση του άρθρου 220 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 220 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 220
Υπηρεσιακές µεταβολές – Πειθαρχικός έλεγχος
1. Στον Επόπτη Ο.Τ.Α. επιβάλλονται οι εξής πειθαρχικές ποινές: α) η έγγραφη επίπληξη, β) το πρόστιµο έως
τις αποδοχές τριών (3) µηνών, γ) η οριστική παύση.
2. Την πειθαρχική εξουσία επί του Επόπτη Ο.Τ.Α. ασκεί
ο Υπουργός Εσωτερικών και το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο. Ο Υπουργός Εσωτερικών µπορεί να επιβάλλει στον Επόπτη Ο.Τ.Α. την ποινή της έγγραφης επίπληξης και του προστίµου έως τις αποδοχές τριών (3)
µηνών. Την ποινή της οριστικής παύσης επιβάλλει το
Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο. Την πειθαρχική
δίωξη ασκεί ο Υπουργός Εσωτερικών.
3. Ο Υπουργός Εσωτερικών παύει από τη θέση του
τον Επόπτη Ο.Τ.Α. σε περίπτωση διάπραξης σοβαρών
πειθαρχικών παραπτωµάτων, µετά από σύµφωνη γνώµη
του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, καθώς
και σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας άσκησης
των καθηκόντων του ή ύστερα από αίτηση παραίτησής
του.
4. Κατά της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ή
του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που επιβάλλει ποινή, ασκείται προσφυγή ουσίας στο Συµβούλιο
της Επικρατείας. Για τον Επόπτη Ο.Τ.Α. ισχύουν κατά τα
λοιπά οι πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
5. Όταν ως Επόπτης Ο.Τ.Α. υπηρετεί µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος και επιβληθεί σε αυτόν η ποινή της παύσης λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώµατος στην άσκηση των καθηκόντων του, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο κρίνει,
στη συνέχεια, εάν η σοβαρότητα του διαπραχθέντος πειθαρχικού παραπτώµατος επιβάλλει και να απολυθεί από
τη θέση του δηµοσίου υπαλλήλου ή να του επιβληθεί άλλη πειθαρχική ποινή.
6. Αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο για τα θέµατα που
αφορούν το προσωπικό των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. είναι το οικείο
συµβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. ασκούν:
α. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α..
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β. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α..
8. Αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο για τα θέµατα που αφορούν το προσωπικό των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. είναι το κοινό
Πειθαρχικό Συµβούλιο των υπαλλήλων του Υπουργείου
Εσωτερικών, των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των
φορέων που υπάγονται σε αυτές.
9. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται, ως προς το προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ο.Τ.Α., οι διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα.»
Άρθρο 114
Συµβούλιο Εποπτών Ο.Τ.Α. – Αντικατάσταση
του άρθρου 223 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 223 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 223
Συµβούλιο Εποπτών Ο.Τ.Α.
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Συµβούλιο
Εποπτών Ο.Τ.Α., το οποίο αποτελείται από τους επτά (7)
Επόπτες Ο.Τ.Α..
2. Το Συµβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό του µεταξύ των
µελών του για θητεία δύο (2) ετών.
3. Έργο του Συµβουλίου είναι ο συντονισµός του έργου των Εποπτών Ο.Τ.Α., η ανταλλαγή απόψεων µεταξύ
των µελών του σχετικά µε ζητήµατα που αναφύονται κατά την άσκηση της κρατικής εποπτείας, καθώς και η από
κοινού αντιµετώπιση µείζονος σπουδαιότητας ζητηµάτων εποπτείας των Ο.Τ.Α..
4. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου έχουν εισηγητικό και
γνωµοδοτικό χαρακτήρα και δεν δεσµεύουν τα µέλη του
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
5. Το Συµβούλιο Εποπτών Ο.Τ.Α. εισηγείται στον καθ’
ύλην αρµόδιο Υπουργό την υποβολή ερωτήµατος στο
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, για θέµατα µείζονος σηµασίας που αφορούν τον έλεγχο νοµιµότητας που ασκείται από τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α..
6. Διοικητική υποστήριξη στο Συµβούλιο Εποπτών
Ο.Τ.Α. παρέχει η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίνεται
ο Κανονισµός Λειτουργίας του Συµβουλίου Εποπτών
Ο.Τ.Α., ο οποίος καταρτίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου.
Άρθρο 115
Επιτροπή Συντονισµού και Ελέγχου
Εποπτείας Ο.Τ.Α. – Συµπλήρωση του ν. 3852/2010
Στο ν. 3852/2010 µετά το άρθρο 223 τίθεται άρθρο
223Α ως εξής:
«Άρθρο 223Α
Επιτροπή Συντονισµού και Ελέγχου Εποπτείας Ο.Τ.Α.
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συνιστάται
Επιτροπή Συντονισµού και Ελέγχου Εποπτείας Ο.Τ.Α.,
στην οποία συµµετέχουν ο Υπουργός Εσωτερικών, ως
πρόεδρος, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Εποπτών Ο.Τ.Α.,
ένας Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού, ο Γενικός Επίτροπος της
Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ο

Συνήγορος του Πολίτη, ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης, ο Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης, ο Πρόεδρος
του Παρατηρητήριου Οικονοµικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., ο
Τοµεακός Γραµµατέας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, ο
Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας και ο
Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας ή οι υπ’
αυτών οριζόµενοι αναπληρωτές τους.
2. Αποστολή της Επιτροπής της παραγράφου 1 είναι ο
περιοδικός έλεγχος του επιπέδου συµµόρφωσης των
Ο.Τ.Α., η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του µηχανισµού εποπτείας, η αµοιβαία ενηµέρωση όλων των
διοικητικών και δικαστικών φορέων για τα θέµατα αρµοδιότητάς τους που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
καθώς και η εν γένει παρακολούθηση και η µέριµνα για
τη διαρκή αναβάθµιση της αποτελεσµατικότητας της
κρατικής εποπτείας επί των Ο.Τ.Α..
3. Η Επιτροπή Συντονισµού και Ελέγχου Ο.Τ.Α. καταρτίζει τον Κανονισµό Λειτουργίας της, ο οποίος καθορίζει
και τις αναγκαίες λεπτοµέρειες για ζητήµατα υποστήριξης της Επιτροπής και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 116
Υποχρεωτικός Έλεγχος Νοµιµότητας – Αντικατάσταση
του άρθρου 225 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 225 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 225
Υποχρεωτικός Έλεγχος Νοµιµότητας
1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήµων
και των περιφερειών, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας
στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) ρυθµίσεις κανονιστικού περιεχοµένου, β) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών,
µελετών και προµηθειών, αν το τίµηµα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α., γ) την αγορά και εκποίηση, λόγω πώλησης ή δωρεάς κατά κυριότητα, ακινήτων, δ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ε) τη µίσθωση ακινήτων από
τρίτους, στ) τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων, ζ) την ίδρυση πάσης φύσεως νοµικών προσώπων, τη συµµετοχή
σε υφιστάµενα νοµικά πρόσωπα, καθώς και τη λύση και
τη θέση σε εκκαθάριση νοµικών προσώπων, η) τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων, µε την επιφύλαξη του
τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 100 και θ) τη διεξαγωγή δηµοτικού ή
περιφερειακού δηµοψηφίσµατος.
Στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. αποστέλλονται προς έλεγχο νοµιµότητας και οι αποφάσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων,
των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης
και των µονοµετοχικών ανωνύµων εταιρειών Ο.Τ.Α. που
αφορούν: α) αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, γ) αγορά και εκποίηση ακινήτων, δ) σύναψη δανείων, ε) ανάθεση έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών, εάν το τίµηµα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., στ) µίσθωση ακινήτων από τρίτους και
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ζ) τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 100. Επίσης, αποστέλλονται προς έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης, εφόσον υπάγονται στις περιπτώσεις των προηγούµενων εδαφίων της παραγράφου αυτής, καθώς και ο
προϋπολογισµός τους. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις αυτών κοινοποιούνται στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α..
2. Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νοµιµότητας
συνοδευόµενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία
για την νόµιµη έκδοσή της, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήµοι, οι περιφέρειες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν αµελλητί και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την
ΑΥΕ Ο.Τ.Α..
3. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. ελέγχει τη νοµιµότητα της απόφασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευσή της στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Η µη έκδοση της ειδικής
πράξης του προηγούµενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό
παράπτωµα του Επόπτη Ο.Τ.Α..
4. Εκθέσεις τακτικού ή έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου σε Ο.Τ.Α. ή νοµικά πρόσωπα αυτών, από ορκωτούς
ελεγκτές ή από υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, που
διενεργείται σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις νόµου ή Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στον Επόπτη Ο.Τ.Α., για την παρακολούθηση και
υλοποίηση των σχετικών συστάσεων ή πορισµάτων.»
Άρθρο 117
Αυτεπάγγελτος έλεγχος νοµιµότητας – Αντικατάσταση
του άρθρου 226 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 226 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 226
Αυτεπάγγελτος έλεγχος νοµιµότητας
1. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. µπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών
προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσµων τους, για
λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών
αφότου η απόφαση έχει δηµοσιευτεί ή εκδοθεί.
2. Οι δήµοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσµοι και τα νοµικά
πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν αµελλητί
κάθε στοιχείο που ζητείται από την ΑΥΕ Ο.Τ.Α. µε σκοπό
την άσκηση του ελέγχου νοµιµότητας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Εποπτών
Ο.Τ.Α. και της Επιτροπής Συντονισµού και Ελέγχου Εποπτείας Ο.Τ.Α., µπορεί να προβλέπεται η διενέργεια δειγµατοληπτικού ελέγχου, σύµφωνα µε συγκεκριµένες ποσοστώσεις ανά κατηγορία πράξης ή ανά Ο.Τ.Α., µε τη
χρήση µεθόδων εκτίµησης κινδύνου, καθώς και η διαδικασία µέσω της οποίας η ΑΥΕ Ο.Τ.Α. θα λαµβάνει γνώση
των εκδιδόµενων πράξεων, η µέθοδος ανάρτησης ή ηλεκτρονικής διακίνησης της σχετικής αλληλογραφίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 118
Ειδική διοικητική προσφυγή – Αιτήσεις θεραπείας Αντικατάσταση του άρθρου 227 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 227
Ειδική διοικητική προσφυγή – Αιτήσεις θεραπείας
1. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να
προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών
οργάνων των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών
προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσµων τους, για
λόγους νοµιµότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., µέσα
σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση
αυτής. Ατοµικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόµενο µε απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους
νοµιµότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών.
2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας των οργάνων της προηγούµενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή
ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσµίας που τυχόν τάσσει ο
νόµος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά
µετά την παρέλευση τριµήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου.
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά
των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2,
οι προβλεπόµενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσµίες
αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας
και µέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσµίας του άρθρου
24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
4. Δικαίωµα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής
προσφυγής τεκµαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήµου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η
προσβαλλόµενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωµα έχουν οµοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή
δεύτερου βαθµού, καθώς και νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύµφωνα µε το
καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και
εν γένει κοινωνικούς σκοπούς.
5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την
υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία χωρίς
να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθηµάτων ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων.»
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Άρθρο 119
Αναστολή εκτέλεσης – Αντικατάσταση του άρθρου 228
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 228 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 228
Αναστολή εκτέλεσης
1. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. µπορεί, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε την προσφυγή του προηγούµενου άρθρου,
να αναστείλει µε απόφασή του την εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης. Οι δήµοι, οι περιφέρειες και οι φορείς αυτών ειδοποιούνται από την ΑΥΕ Ο.Τ.Α. για την άσκηση της προσφυγής και της αίτησης αναστολής και
τους παρέχεται σύντοµη προθεσµία για την έκθεση των
απόψεών τους. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι επείγοντος χαρακτήρα ο Επόπτης µπορεί να αναστείλει την
προσβαλλόµενη πράξη και πριν από τη διαβίβαση των απόψεων των ανωτέρω νοµικών προσώπων.
2. Η αναστολή χορηγείται εφόσον η προσφυγή παρίσταται προδήλως βάσιµη ή κρίνεται ότι ο ασκών την ειδική διοικητική προσφυγή θα υποστεί ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιµη βλάβη µέχρι την εξέτασή της.
3. Η πράξη αναστολής ισχύει µέχρι την έκδοση απόφασης του Επόπτη επί της προσφυγής ή την άπρακτη
πάροδο των δύο (2) µηνών, εντός των οποίων οφείλει να
αποφανθεί ο Επόπτης Ο.Τ.Α. κατά την παράγραφο 5 του
άρθρου 227.
4. Ανάκληση της απόφασης που χορηγεί την αναστολή
επιτρέπεται µόνο αν γίνει επίκληση νεότερων κρίσιµων
στοιχείων τα οποία δεν είχαν τεθεί υπόψη του Επόπτη
Ο.Τ.Α. κατά την έκδοση της απόφασής του ή αν έχουν
µεταβληθεί τα δεδοµένα µε βάση τα οποία χορηγήθηκε η
αναστολή.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να
ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδικασία για
τη χορήγηση αναστολής.»
Άρθρο 120
Επιτόπιοι έλεγχοι – Αντικατάσταση άρθρου 229
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 229 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 229
Επιτόπιοι έλεγχοι
Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. µπορεί στο
πλαίσιο του έργου της να ενεργεί επιτόπιους ελέγχους
προκειµένου να διαµορφώνει ίδια αντίληψη. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορούν να ρυθµίζονται
ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία διεξαγωγής
των επιτόπιων ελέγχων.»
Άρθρο 121
Δηµοσίευση αποφάσεων Επόπτη Ο.Τ.Α. –
Αντικατάσταση του άρθρου 230 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 230 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 230
Δηµοσίευση αποφάσεων του Επόπτη Ο.Τ.Α.
1. Οι αποφάσεις του Επόπτη Ο.Τ.Α., οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 225 έως 227,
κοινοποιούνται στον φορέα που εξέδωσε την πράξη την
οποία αφορούν, στον οικείο Δηµοτικό ή Περιφερειακό
Διαµεσολαβητή, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει
την προσφυγή κατά της πράξης, εντός πέντε (5) ηµερών
από την έκδοσή τους.
2. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 αναρτώνται στην
επίσηµη ιστοσελίδα της οικείας ΑΥΕ Ο.Τ.Α., καθώς και
στην ιστοσελίδα του προγράµµατος «Διαύγεια» εντός
δύο (2) ηµερών από την έκδοσή τους. Παράλειψη της
σχετικής υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα
για τον Επόπτη Ο.Τ.Α..
3. Οι αποφάσεις του Επόπτη Ο.Τ.Α. προσβάλλονται
στα αρµόδια δικαστήρια µε τα ένδικα βοηθήµατα που
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 122
Ετήσια Έκθεση – Συµπλήρωση του ν. 3852/2010
Στο ν. 3852/2010 µετά το άρθρο 230 προστίθεται άρθρο 230Α ως εξής:
«Άρθρο 230Α
Ετήσια Έκθεση
Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. συντάσσει στο τέλος κάθε έτους έκθεση στην οποία καταγράφει το έργο της ΑΥΕ Ο.Τ.Α.,
της οποίας προΐσταται και ειδικότερα τον αριθµό των
πράξεων που ελέγχθηκαν, τους επιτόπιους ελέγχους
που διενήργησαν, τις προσφυγές που εξετάσθηκαν και
τα ζητήµατα εν γένει που απασχόλησαν την υπηρεσία
κατά τη διενέργεια της εποπτείας, όπως τυχόν καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία από πρόσωπα για
θέµατα νοµιµότητας. Στην ίδια έκθεση µπορεί να προτείνονται νοµοθετικά και άλλα µέτρα τα οποία πρέπει να
ληφθούν για την αποτελεσµατικότερη διενέργεια του ελέγχου νοµιµότητας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός ενός
(1) µήνα από το τέλος του έτους στο οποίο αφορά στον
Υπουργό Εσωτερικών και κοινοποιείται στο Συµβούλιο
Εποπτών Ο.Τ.Α. και δια του Υπουργού Εσωτερικών στην
Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Μέσα στην ίδια προθεσµία υποβάλλεται στην Επιτροπή Συντονισµού και Ελέγχου Εποπτείας Ο.Τ.Α., η οποία συζητά υποχρεωτικά, εντός µηνός από την υποβολή της τελευταίας έκθεσης, για τις εκθέσεις που έχουν
υποβληθεί και συντάσσει σχετικό πόρισµα.»
Άρθρο 123
Υποχρέωση συµµόρφωσης – Αντικατάσταση
του άρθρου 231 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 231 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 231
Υποχρέωση συµµόρφωσης
1. Τα συλλογικά και µονοµελή όργανα των δήµων και
των περιφερειών, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα και οι
σύνδεσµοι αυτών έχουν υποχρέωση συµµόρφωσης χω-
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ρίς καθυστέρηση προς τις αποφάσεις του Επόπτη Ο.Τ.Α.
που εκδίδονται σύµφωνα µε τα άρθρα 225 έως 228.
2. Την υποχρέωση της παραγράφου 1 έχει και το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
3. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 1
και 2 συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά κατά τις οικείες διατάξεις που διέπουν τους αιρετούς και το προσωπικό των ανωτέρω νοµικών προσώπων.»
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΕΥΘΥΝΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 124
Αστική ευθύνη – Αντικατάσταση του άρθρου 232
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 232 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 232
Αστική ευθύνη
1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι περιφερειακοί σύµβουλοι, οι δήµαρχοι, οι αντιδήµαρχοι, οι
δηµοτικοί σύµβουλοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων και τα µέλη συµβουλίων κοινότητας, καθώς και τα µέλη των συλλογικών οργάνων που διοικούν τα νοµικά πρόσωπα των
Ο.Τ.Α., καθώς και τους συνδέσµους αυτών είτε είναι αιρετοί των οικείων Ο.Τ.Α. είτε όχι, οφείλουν να αποζηµιώσουν το δήµο, την περιφέρεια, το νοµικό πρόσωπο ή
το σύνδεσµο, για κάθε θετική ζηµία, που προξένησαν σε
βάρος της περιουσίας τους από δόλο ή βαριά αµέλεια. Οι
ανωτέρω δεν υπέχουν ευθύνη αποζηµίωσης έναντι τρίτων.
2. Η ζηµία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά µε αιτιολογηµένη πράξη τριµελούς ελεγκτικής επιτροπής, που
συγκροτείται στην έδρα κάθε ΑΥΕ Ο.Τ.Α. µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών και αποτελείται από:
α. Τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή όπου δεν
υπηρετεί Επίτροπος, από έναν ανώτερο υπάλληλο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β. Τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων, µε αναπληρωτή του έναν Προϊστάµενο Διεύθυνσης της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης.
γ. Όταν αφορά δήµους ή φορείς τους, έναν εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήµων µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο αυτής και, όταν αφορά περιφέρειες ή φορείς
τους, έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών και τον
αναπληρωτή του, που ορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο αυτής. Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται από τον Επόπτη Ο.Τ.Α..
3. Η επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις ύστερα από αίτηση του δήµου ή της περιφέρειας ή του νοµικού προσώπου ή του συνδέσµου ή µε αίτηµα του οικείου Επόπτη

Ο.Τ.Α. ή του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης ή
ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δηµότη και αποφασίζει µέσα σε εύλογο διάστηµα, αφού διενεργήσει έρευνα
και καλέσει τα πρόσωπα που θεωρούνται υπεύθυνα για
την πρόκληση της ζηµίας προς παροχή εξηγήσεων.
4. Κατά των πράξεων της επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της οικείας ΑΥΕ Ο.Τ.Α. από τον
Επόπτη Ο.Τ.Α. και από το πρόσωπο σε βάρος του οποίου
έγινε ο καταλογισµός, µέσα σε προθεσµία εξήντα (60)
ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης καταλογισµού
σ’ αυτούς. Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής
και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης
της επιτροπής.
5. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου µπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
6. Εάν επιβληθεί καταλογισµός στο πλαίσιο δηµοσιονοµικού ελέγχου σε ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αποκλείεται η αστική ευθύνη έναντι του οικείου Ο.Τ.Α. για τυχόν προκληθείσα ζηµία, εφόσον πρόκειται για την ίδια ιστορική αιτία. Σε περίπτωση επιγενόµενου καταλογισµού στο πλαίσιο δηµοσιονοµικού ελέγχου, µετά από ανόρθωση της ζηµίας από τον
υπαίτιο κατά τη διαδικασία του παρόντος, συµψηφίζεται
το ήδη καταβληθέν ποσό µε το καταλογιζόµενο εφόσον
πρόκειται για την ίδια ιστορική αιτία.»
Άρθρο 125
Πειθαρχική ευθύνη – Αντικατάσταση του άρθρου 233
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 233 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 233
Πειθαρχική ευθύνη
1. Την πειθαρχική δικαιοδοσία ως προς τους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς συµβούλους, δηµάρχους, αντιδηµάρχους, δηµοτικούς συµβούλους, προέδρους κοινοτήτων και συµβούλους κοινότητας, η οποία αφορά παραβάσεις των καθηκόντων τους,
ασκεί ο Επόπτης Ο.Τ.Α..
2. Στους αιρετούς της παραγράφου 1 επιβάλλονται οι
πειθαρχικές ποινές της αργίας έως έξι (6) µηνών και της
έκπτωσης.
3. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. µπορεί να επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές της προηγούµενης παραγράφου στους αιρετούς που αναφέρονται σε αυτή:
α. αν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή υπέρβαση της αρµοδιότητάς τους από δόλο
ή βαριά αµέλεια,
β. αν έχουν διαπράξει παραβάσεις των καθηκόντων
που τους έχουν ανατεθεί σύµφωνα µε ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις.
4. Οι πειθαρχικές ποινές της παραγράφου 2 επιβάλλονται ύστερα από προηγούµενη τήρηση της διαδικασίας
του άρθρου 234.
5. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παραγράφου 3 υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από
την ηµέρα που διαπράχθηκαν.»
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Άρθρο 126
Πειθαρχική διαδικασία – Αντικατάσταση του άρθρου
234 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 234 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 234
Πειθαρχική διαδικασία
1. Οι πειθαρχικές ποινές της αργίας και της έκπτωσης
επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Επόπτη
Ο.Τ.Α., αφού προηγηθεί απολογία του εγκαλουµένου ή
παρέλθει η προθεσµία που έχει τάξει ο Επόπτης Ο.Τ.Α.
µε γραπτή κλήση στον εγκαλούµενο, χωρίς ο τελευταίος
να έχει απολογηθεί. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δέκα (10) ηµέρες.
2. Για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών της αργίας
και τη διάρκειά της, καθώς και της έκπτωσης απαιτείται
σύµφωνη γνώµη πειθαρχικού συµβουλίου, το οποίο αποτελείται: α) από έναν πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού
Εφετείου στο οποίο υπάγεται η έδρα της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ή
το νόµιµο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, β) δύο δικαστές µε το βαθµό του Εφέτη που υπηρετούν στο ανωτέρω Διοικητικό Εφετείο, µε τους αναπληρωτές τους, γ)
δύο δικαστές µε το βαθµό του Εφέτη που υπηρετούν στο
Εφετείο στο οποίο υπάγεται η έδρα της ΑΥΕ Ο.Τ.Α., µε
τους αναπληρωτές τους, δ) έναν Προϊστάµενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, µε τον αναπληρωτή
του και ε) τρεις αιρετούς εκπροσώπους της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήµων, όταν ελέγχεται πειθαρχικά
αιρετός δήµων ή της Ένωσης Περιφερειών, όταν ελέγχεται πειθαρχικά αιρετός περιφέρειας, ως µέλη. Γραµµατέας του συµβουλίου και αναπληρωτής του ορίζεται µε
απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α. υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού της ΑΥΕ Ο.Τ.Α..
3. Ο εγκαλούµενος µπορεί να εµφανίζεται αυτοπροσώπως, καθώς και µε πληρεξούσιο δικηγόρο ή να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο στο συµβούλιο. Το
συµβούλιο συνεδριάζει σε δηµόσια συνεδρίαση για την
οποία συντάσσονται πρακτικά, µπορεί να εξετάζει µάρτυρες και να εκτιµά οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό
µέσο. Η σύµφωνη γνώµη παρέχεται ύστερα από µυστική
διάσκεψη, δύο (2) µήνες το αργότερο, αφότου το συµβούλιο έλαβε το σχετικό παραπεµπτικό έγγραφο του Επόπτη Ο.Τ.Α.. Η ποινή πρέπει να είναι ανάλογη µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος, στο οποίο έχει υποπέσει ο εγκαλούµενος.
4. Σε περίπτωση παραποµπής στο πειθαρχικό συµβούλιο, το παραπεµπτήριο προς αυτό έγγραφο πρέπει να είναι αιτιολογηµένο και να διαλαµβάνει πρόταση επί της
ποινής, αφού ληφθεί υπόψη η απολογία του πειθαρχικώς
διωκόµενου. Το παραπεµπτήριο έγγραφο δεν ανακαλείται.
5. Το πειθαρχικό συµβούλιο µπορεί: α) να παράσχει
σύµφωνη γνώµη ως προς την πρόταση του Επόπτη, β) να
µην παράσχει σύµφωνη γνώµη, εφόσον κρίνει ότι δεν
συντρέχει πειθαρχική ευθύνη του ελεγχόµενου και γ) να
προτείνει στον Επόπτη την επιβολή ηπιότερης ή αυστηρότερης ποινής. Στην περίπτωση γ΄ η πρόταση του πειθαρχικού συµβουλίου είναι υποχρεωτική για τον Επόπτη.
6. Τα δικαστικά µέλη του συµβουλίου της παραγράφου

2 ορίζονται µε απόφαση του οργάνου που διευθύνει το
οικείο δικαστήριο, ύστερα από αίτηµα του Επόπτη
Ο.Τ.Α.. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωµατικά µέλη, εφόσον ο αριθµός αυτών που υπηρετούν είναι επαρκής.
7. Οι αιρετοί εκπρόσωποι της οικείας Περιφερειακής
Ένωσης Δήµων ή οι αιρετοί εκπρόσωποι της Ένωσης
Περιφερειών µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται
από το Διοικητικό Συµβούλιο της οικείας Ένωσης.
8. Ο Προϊστάµενος Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, µαζί µε τον αναπληρωτή του, ορίζονται από τον
Υπουργό Εσωτερικών.
9. Το συµβούλιο της παραγράφου 2 συγκροτείται για
δύο (2) χρόνια µε απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α. και το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη της θητείας του
προηγούµενου. Τα αρµόδια όργανα για τον ορισµό µελών στο πειθαρχικό συµβούλιο, σύµφωνα µε την παράγραφο 6, οφείλουν να ορίσουν αυτά εντός ενός µήνα από την υποβολή του αιτήµατος του Επόπτη.
10. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του Επόπτη
Ο.Τ.Α. να προσφύγει κατ’ αυτής στο Συµβούλιο της Επικρατείας, το οποίο κρίνει την υπόθεση και κατ’ ουσίαν. Η
προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλει
την εκτέλεση της απόφασης που επιβάλλει την ποινή. Αν
ασκηθεί η προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας, η
επιτροπή αναστολών του δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, κρίνει για τη χορήγηση ή µη αναστολής εκτέλεσης της ποινής σταθµίζοντας και τη
συνδροµή του δηµόσιου συµφέροντος. Σε περίπτωση
κατάθεσης αίτησης αναστολής, η ποινή που έχει επιβληθεί δεν εκτελείται εωσότου εκδοθεί η απόφαση της επιτροπής αναστολών.»
Άρθρο 127
Ιδιάζουσα δωσιδικία – Εξαίρεση από συνοπτική
διαδικασία – Συµπλήρωση του ν. 3852/2010
Στο ν. 3852/2010 µετά το άρθρο 234 προστίθεται άρθρο 235 ως εξής:
«Άρθρο 235
Ιδιάζουσα δωσιδικία – Εξαίρεση από
τη συνοπτική διαδικασία
1. Οι δήµαρχοι, οι περιφερειάρχες, καθώς και οι πρόεδροι των συνδέσµων υπάγονται στην ιδιάζουσα δωσιδικία της παραγράφου 6 του άρθρου 111 και της παραγράφου 2 του άρθρου 112 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
2. Για τα πταίσµατα ή πληµµελήµατα των αιρετών της
προηγούµενης παραγράφου, τα οποία διαπράττονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εξαιτίας αυτών,
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 409 έως 413
και 417 έως 427 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, όπως
ισχύουν κάθε φορά.»
Άρθρο 128
Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης – Αντικατάσταση
του άρθρου 236 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 236 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 236
Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης
1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι δήµαρχοι, οι δηµοτικοί και περιφερειακοί σύµβουλοι, οι
πρόεδροι κοινοτήτων και τα µέλη συµβουλίων κοινότητας εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωµά τους:
α. Αν τεθούν σε δικαστική συµπαράσταση µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
β. Αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώµατα µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση.
γ. Αν καταδικαστούν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συµµέτοχοι σε κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιµοµιξία, µαστροπεία, σωµατεµπορία, παράνοµη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νοµοθεσίας για την καταπολέµηση
των ναρκωτικών, τη λαθρεµπορία, καθώς και για παράβαση καθήκοντος, εφόσον κατά τη διάπραξη του τελευταίου αυτού αδικήµατος προκαλείται οικονοµική βλάβη στο
δήµο, στην περιφέρεια ή στα νοµικά τους πρόσωπα.
2. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του
Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε
που έλαβε γνώση της σχετικής δικαστικής απόφασης. Η
διαπιστωτική πράξη ανατρέχει στην ηµεροµηνία κατά
την οποία η σχετική δικαστική απόφαση κατέστη τελεσίδικη ή αµετάκλητη, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε περίπτωση της παραγράφου 1.
3. Με την επιµέλεια της αρµόδιας Εισαγγελίας κοινοποιείται στον οικείο Επόπτη Ο.Τ.Α. κάθε καταδικαστική
απόφαση σε βάρος των προσώπων της παραγράφου 1
για τα ποινικά αδικήµατα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου αυτής. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. µπορεί να λαµβάνει από την Εισαγγελία κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά
µε την πορεία της υπόθεσης, όπως η τελεσιδικία ή το αµετάκλητο αυτής, καθώς και αντίγραφα των αποφάσεων
και των πρακτικών.»
Άρθρο 129
Διοικητικά µέτρα – Αργία – Συµπλήρωση
του ν. 3852/2010
Στο ν. 3852/2010 µετά το άρθρο 236 προστίθεται άρθρο 236Α ως εξής:
«Άρθρο 236Α
Διοικητικά µέτρα – Αργία
1. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
ποινικού δικαστηρίου, για τα πληµµελήµατα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 236 ή καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθµό για κακουργήµατα, ο
Επόπτης Ο.Τ.Α. οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε
κατάσταση αργίας. Η αυτοδίκαιη θέση σε αργία επιβάλλεται µε την ίδια διαδικασία και σε περίπτωση αµετάκλητης παραποµπής για κακούργηµα, εφόσον έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση. Μεταγενέστερη αντικατάσταση ή άρση των περιοριστικών όρων ή
της προσωρινής κράτησης, κατά τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας, δεν κωλύει τη θέση σε αργία του αιρετού που
παραπέµφθηκε για κακούργηµα. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη
αθωωτική απόφαση, αίρεται αυτοδικαίως η αργία και το
διοικητικό µέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν. Στην

περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδροµικά η αντιµισθία
του αποκατασταθέντος από το χρόνο έκδοσης της διαπιστωτικής σε βάρος του πράξης.
2. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 236. Στην περίπτωση που η αργία
επιβάλλεται λόγω αµετάκλητης παραποµπής για κακούργηµα, όπου στις παραγράφους αυτές αναφέρεται ο
δικαστής, εννοείται ο Εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση, ενώ όπου αναφέρεται η δικαστική απόφαση εννοείται το βούλευµα ή το κλητήριο θέσπισµα, µε βάση το
οποίο παραπέµπεται στο ακροατήριο η υπόθεση.»
Άρθρο 130
Παύση – Αντικατάσταση του άρθρου 237
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 237 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 237
Παύση
1. Περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήµαρχοι, αντιδήµαρχοι, δηµοτικοί και περιφερειακοί σύµβουλοι,
πρόεδροι κοινοτήτων και µέλη συµβουλίων κοινότητας
επιτρέπεται να παυθούν για σοβαρούς λόγους δηµόσιου
συµφέροντος, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
ύστερα από ειδικά αιτιολογηµένη έκθεση του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α. και σύµφωνη γνώµη πειθαρχικού συµβουλίου, το οποίο αποτελείται: α) από έναν πρόεδρο Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ως πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή
του, β) δύο εφέτες, που έχουν τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο βαθµό αυτόν και υπηρετούν στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, µε τους αναπληρωτές τους, γ) δύο εφέτες, που έχουν τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο βαθµό
αυτόν και υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών, µε τους αναπληρωτές τους, δ) έναν προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, µε τον αναπληρωτή
του και ε) τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
Ελλάδας, προκειµένου για τους αιρετούς των δήµων, ή
τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, προκειµένου για τους αιρετούς των περιφερειών, µε τους αναπληρωτές τους. Τα δικαστικά µέλη του συµβουλίου,
τακτικά και αναπληρωµατικά, ορίζονται από το όργανο
που διευθύνει το οικείο δικαστήριο. Ο ανωτέρω προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Οι αναπληρωτές
του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας
και του προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας ορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο αυτών. Το πειθαρχικό συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών µε θητεία δύο (2) ετών.
2. Για τον ίδιο λόγο και µε την ίδια διαδικασία, µπορεί
να διαλυθεί ένα δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο. Η
διάλυση αυτή επιφέρει και τη διάλυση των συµβουλίων
των κοινοτήτων, καθώς και την παύση των προέδρων
των κοινοτήτων µε µόνιµο πληθυσµό έως 300 κατοίκους.
Στην περίπτωση αυτή γίνεται νέα εκλογή σύµφωνα µε το
άρθρο 56, εφόσον πρόκειται για δηµοτικό συµβούλιο, ή
το άρθρο 158 εφόσον πρόκειται για περιφερειακό συµβούλιο.
3. Κατά της απόφασης της παραγράφου 1 που διατάσσει την παύση, ο παυθείς µπορεί να ασκήσει προσφυγή
στο Συµβούλιο της Επικρατείας εντός προθεσµίας δεκα-
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πέντε (15) ηµερών από την κοινοποίησή της σε αυτόν.
4. Καθήκοντα γραµµατέα του συµβουλίου της παραγράφου 1 εκτελεί υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας
του Υπουργείου Εσωτερικών του κλάδου ΠΕ Διοικητικού
µε βαθµό Α΄, που ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του
από τον Υπουργό Εσωτερικών.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 10 του άρθρου 234 εφαρµόζονται αναλόγως.»
Άρθρο 131
Αντικατάσταση του άρθρου 238 του ν.3852/2010
Το άρθρο 238 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 238
Εποπτεία των Ο.Τ.Α. µέχρι την έναρξη λειτουργίας
της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. – Μετάταξη στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α.
προσωπικού των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων –
Έναρξη λειτουργίας ΑΥΕ Ο.Τ.Α.
1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νοµιµότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006, Α΄ 114), οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των
περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωµένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996, Α΄ 21), που βρίσκονται στην έδρα
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Οι επιτροπές
αυτές συγκροτούνται µε απόφαση του Συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
2. Όπου στα ανωτέρω άρθρα αναφέρεται ο Επόπτης
Ο.Τ.Α., κατά το µεταβατικό διάστηµα, νοείται ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Όπου αναφέρεται ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Εποπτείας
Ο.Τ.Α. της ΑΥΕ Ο.Τ.Α., νοείται ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ή της αντίστοιχης Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η εποπτεία των
Ο.Τ.Α. της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Όπου αναφέρεται υπάλληλος της ΑΥΕ Ο.Τ.Α., νοείται υπάλληλος της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
3. Το προσωπικό που υπηρετεί σε κάθε Αποκεντρωµένη Διοίκηση και που, στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, περιλαµβάνονταν, κατά την 1.1.2018, ο έλεγχος νοµιµότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και τα θέµατα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µετατάσσεται αυτοδίκαια, µε τη δηµοσίευση της διαπιστωτικής πράξης της παραγράφου 4, σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις στις οικείες ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και στα αντίστοιχα Γραφεία αυτών, ακόµα και αν δεν διαθέτει τα
προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 217 του ν. 3852/2010.
Στο προσωπικό που µετατάσσεται κατά το προηγούµενο
εδάφιο περιλαµβάνεται και το πενήντα τοις εκατό (50%)
τουλάχιστον των υπαλλήλων που, κατά την 1η.1.2018,
ασκούσαν, παράλληλα µε τα καθήκοντα της οργανικής
τους θέσης και καθήκοντα ελέγχου νοµιµότητας των
πράξεων των Ο.Τ.Α.. Κριτήριο για τον προσδιορισµό των
µετατασσόµενων, κατά το προηγούµενο εδάφιο, υπαλ-

λήλων είναι ο µακρότερος χρόνος άσκησης των παράλληλων καθηκόντων. Οι υπάλληλοι που µετατάσσονται
σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή καθορίζονται µε απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εντός ενός (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µπορεί να ρυθµίζεται
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας.
4. Η έναρξη λειτουργίας κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
5. Οι πράξεις των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, των επιχειρήσεων τους, των συνδέσµων, καθώς και προσφυγές που
εκκρεµούν προς έλεγχο νοµιµότητας και εκκρεµείς πειθαρχικές διώξεις, κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας
της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης και των ανωτέρω Επιτροπών, διαβιβάζονται στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και οι σχετικές προθεσµίες αρχίζουν από την περιέλευσή τους στην εν λόγω Υπηρεσία.
6. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. δεν
εφαρµόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 227.
7. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. δεν
εφαρµόζονται τα άρθρα 124, 125 και 126 του παρόντος
και εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 232, 233, 234
του ν. 3852/2010. Κατά το µεταβατικό αυτό διάστηµα τις
αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας ασκεί ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Όπου
στις διατάξεις αυτές προβλέπεται η συµµετοχή υπαλλήλου της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ορίζεται, µε απόφαση του οικείου
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, υπάλληλος
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Στην κατά το άρθρο
232 παρ. 2 του ν. 3852/2010 ελεγκτική επιτροπή µετέχει,
αντί του Ελεγκτή Νοµιµότητας, προϊστάµενος Διεύθυνσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης που ορίζεται µαζί
µε τον αναπληρωτή του από τον οικείο Συντονιστή της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
Άρθρο 132
Καταργούµενες και µεταβατικές διατάξεις
του Κεφαλαίου Ζ΄
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
τα άρθρα 221 και 222 του ν. 3852/2010, η παρ. 10 περίπτωση ιζ΄ του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), καθώς και κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
το π.δ. 134/2010 (Α΄ 227).
3. Οι προκηρύξεις για την πρώτη επιλογή των Εποπτών
Ο.Τ.Α., καθώς και των δικηγόρων µε έµµισθη εντολή των
ΑΥΕ Ο.Τ.Α. εκδίδονται από τον Υπουργό Εσωτερικών εντός ενός (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος
και οι διαδικασίες πρόσληψης αυτών ολοκληρώνονται εντός τριών (3) µηνών από την έκδοση των προκηρύξεων.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 3852/2010 εφαρµόζονται για πράξεις που τελούνται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ –
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
Άρθρο 133
Αντικείµενο του δηµοτικού
και περιφερειακού δηµοψηφίσµατος
1. Δηµοτικό ή περιφερειακό δηµοψήφισµα µπορεί να
προκηρύσσεται για κάθε θέµα, εκτός από ζητήµατα σχετικά µε την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική, τη
µεταναστευτική πολιτική, την ερµηνεία και εφαρµογή
διεθνών συνθηκών, ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα,
την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας ή τη θεσµική οργάνωση όλων των γνωστών θρησκειών. Επίσης δηµοψήφισµα δεν προκηρύσσεται για θέµατα
δηµοσιονοµικής διαχείρισης του οικείου Ο.Τ.Α., επιβολής τελών, ανακαθορισµού του αριθµού και των ορίων
των δήµων, των κοινοτήτων, των περιφερειών και των
περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.
2. Ο χαρακτήρας του δηµοψηφίσµατος ως αποφασιστικού ή συµβουλευτικού καθορίζεται στην απόφαση
προκήρυξής του. Όταν το αντικείµενο του δηµοψηφίσµατος δεν ανάγεται στην αποφασιστική αρµοδιότητα
του οικείου δήµου ή της οικείας περιφέρειας, έχει υποχρεωτικά συµβουλευτικό χαρακτήρα.
Άρθρο 134
Πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
1. Δηµοτικό ή περιφερειακό δηµοψήφισµα διεξάγεται :
α) µετά από απόφαση του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του ή
β) µετά από αίτηση εγγεγραµµένων εκλογέων του οικείου δήµου ή περιφέρειας, ο αριθµός των οποίων δεν
µπορεί να είναι µικρότερος του δέκα τοις εκατό (10%)
του συνολικού αριθµού των εγγεγραµµένων εκλογέων.
2. Όταν η πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος ανήκει στους εκλογείς του οικείου δήµου ή
της οικείας περιφέρειας, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄
της προηγούµενης παραγράφου, το αίτηµα των ενδιαφεροµένων υποβάλλεται στον πρόεδρο του δηµοτικού ή
του περιφερειακού συµβουλίου, αντίστοιχα, ο οποίος οφείλει να εισαγάγει το θέµα προς συζήτηση και ψήφιση
στο οικείο συµβούλιο µέσα σε ένα (1) µήνα από την υποβολή του. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον συντρέχουν
οι νόµιµες προϋποθέσεις, το συµβούλιο εγκρίνει, µε απλή πλειοψηφία, την προκήρυξη του δηµοψηφίσµατος
και αποφασίζει για τα θέµατα των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 136.
3. Η µη εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση του αιτήµατος δηµοψηφίσµατος από τον πρόεδρο του οικείου
δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου συνιστά σοβαρό
πειθαρχικό αδίκηµα.
Άρθρο 135
Περιορισµοί στη διεξαγωγή δηµοτικού και περιφερειακού δηµοψηφίσµατος
1. Δεν επιτρέπεται να διεξαχθεί δηµοψήφισµα κατά τη

διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για την ανάδειξη
των µελών του εθνικού ή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου,
για την ανάδειξη των αυτοδιοικητικών αρχών ή για τη
διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος σε εθνικό επίπεδο. Δηµοψήφισµα δεν επιτρέπεται, επίσης, να διεξαχθεί κατά το
ηµερολογιακό έτος της διενέργειας των εκλογών για
την ανάδειξη των αυτοδιοικητικών αρχών.
2. Δεν µπορεί να διεξαχθεί δηµοψήφισµα πριν περάσει
ένα (1) έτος από την διεξαγωγή του προηγούµενου.
Άρθρο 136
Διαδικασία προκήρυξης του δηµοτικού
ή περιφερειακού δηµοψηφίσµατος – Ερώτηµα
1. Το δηµοψήφισµα προκηρύσσεται µε την απόφαση
του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου του άρθρου
134. Με την απόφαση αυτή προσδιορίζεται επίσης το ερώτηµα ή τα ερωτήµατα που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία και οι εναλλακτικές απαντήσεις που θα τεθούν
υπόψη των εκλογέων, η ηµεροµηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ο χαρακτήρας του προκηρυσσόµενου δηµοψηφίσµατος ως αποφασιστικού ή συµβουλευτικού, το ύψος της προκαλούµενης δαπάνης, η οποία βαρύνει το
δήµο ή την περιφέρεια που προκηρύσσει το δηµοψήφισµα, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.
2. Στην περίπτωση δηµοψηφίσµατος που προκηρύσσεται ύστερα από αίτηση των εκλογέων, σύµφωνα µε την
περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 134 και µόνον εφόσον το αίτηµα που αρχικώς έχει υποβληθεί είναι
διατυπωµένο κατά τρόπο ασαφή ή πρόδηλα µεροληπτικό, το οικείο συµβούλιο, µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 των µελών του,
µπορεί να αναδιατυπώνει το ερώτηµα, κατά τρόπο ώστε
αυτό να µην αφίσταται, πάντως, από το νόηµα και το
σκοπό του αρχικώς υποβληθέντος αιτήµατος. Επίσης, το
οικείο συµβούλιο µπορεί, µε απόφαση που λαµβάνεται
µε πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 των µελών του, να
προκηρύσσει την ταυτόχρονη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος και για άλλα θέµατα.
3. Το ερώτηµα ή τα ερωτήµατα στα οποία θα κληθούν
να απαντήσουν οι εκλογείς πρέπει να είναι κατά το δυνατόν πλήρη, σύντοµα και σαφή. Η προτίµηση του εκλογικού σώµατος εκφράζεται επί δύο εκ των προτέρων καθορισµένων απαντήσεων, είτε µε τη χρήση των όρων
«ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» και άλλων συναφών, είτε µε την επιλογή
µεταξύ δύο προτεινόµενων λύσεων ή επιλογών.
4. Η απόφαση του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου για την προκήρυξη δηµοψηφίσµατος δηµοσιεύεται
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τη λήψη της, µε ευθύνη
του προέδρου του, στο δηµοτικό ή περιφερειακό κατάστηµα, καθώς και σε µία τουλάχιστον έντυπη, ηµερήσια
ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα και στην ιστοσελίδα
του δήµου ή της περιφέρειας. Επιπλέον, το δηµοτικό ή
περιφερειακό συµβούλιο, αντίστοιχα, λαµβάνει µέτρα
για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δηµοσιοποίηση της απόφασης, µέσω των τοπικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου µέσου.
5. Η απόφαση για την προκήρυξη δηµοτικού ή περιφερειακού δηµοψηφίσµατος κοινοποιείται στον Υπουργό
Εσωτερικών, καθώς και στον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό.
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Άρθρο 137
Υποχρεωτικός έλεγχος νοµιµότητας απόφασης
περί διενέργειας δηµοτικού
ή περιφερειακού δηµοψηφίσµατος
1. Η απόφαση του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου για τη διενέργεια του δηµοψηφίσµατος, σύµφωνα
µε το άρθρο 134 του παρόντος, συνοδευόµενη από τα
έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόµιµη έκδοσή της, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο στον
Επόπτη Ο.Τ.Α. µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την εποµένη της συνεδρίασης του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
2. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. ελέγχει την νοµιµότητα της απόφασης και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη µε την οποία επικυρώνεται ή ακυρώνεται η σχετική απόφαση, µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την περιέλευσή
της σε αυτόν.
3. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να
προσβάλλει την απόφαση του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. για λόγους
νοµιµότητας µέσα σε προθεσµία τριών (3) ηµερών από
τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο.
4. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται υποχρεωτικά επί της
προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία επτά (7) ηµερών από την υποβολή της.
5. Η απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α προσβάλλεται µόνο
στα αρµόδια δικαστήρια.
Άρθρο 138
Ψηφοφορία – Δικαίωµα εκλέγειν
1. Το δηµοψήφισµα διενεργείται µε άµεση, καθολική
και µυστική ψηφοφορία.
2. Η ψηφοφορία διεξάγεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης µε την οποία προκηρύσσεται το δηµοψήφισµα.
3. Η ψηφοφορία διεξάγεται πάντοτε ηµέρα Κυριακή
και διαρκεί από τις 7.00 π.µ. έως τις 19.00 µ.µ. της ίδιας
ηµέρας.
4. Δικαίωµα ψήφου στο δηµοτικό ή περιφερειακό δηµοψήφισµα έχουν όσοι έχουν δικαίωµα ψήφου στις εκλογές για την ανάδειξη των δηµοτικών ή περιφερειακών αρχών, αντίστοιχα.
Άρθρο 139
Δηµόσιος διάλογος
1. Στο δηµόσιο διάλογο, επί του ερωτήµατος ή των ερωτηµάτων που τίθενται στην ψηφοφορία µπορούν να
συµµετέχουν πολιτικά κόµµατα, δηµοτικές και περιφερειακές παρατάξεις, συνδυασµοί που έλαβαν µέρος στις
τελευταίες δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές ανεξαρτήτως της εκπροσώπησής τους στο δηµοτικό συµβούλιο, τοπικές και περιφερειακές ενώσεις προσώπων,
τοπικές και περιφερειακές επιστηµονικές ενώσεις, επαγγελµατικές ή συνδικαλιστικές οργανώσεις και κάθε άλλος φορέας της κοινωνίας των πολιτών.
2. Οι φορείς της παραγράφου 1, αλλά και εκλογείς,
µπορούν να συγκροτούν Επιτροπές Πρωτοβουλίας για
την υποστήριξη και προβολή κάποιας από τις εναλλακτικές απαντήσεις στο ερώτηµα του δηµοψηφίσµατος. Η
συγκρότηση Επιτροπής Πρωτοβουλίας, καθώς και το φυσικό πρόσωπο που αποτελεί το νόµιµο εκπρόσωπο αυ-

τής, γνωστοποιούνται στον πρόεδρο του δηµοτικού ή
περιφερειακού συµβουλίου, αντίστοιχα.
3. Το δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο οφείλει να
λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την επαρκή και πολύπλευρη ενηµέρωση των πολιτών γύρω από το θέµα επί του οποίου καλούνται να αποφασίσουν.
4. Για την οργάνωση και προαγωγή του δηµόσιου διαλόγου, το δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο µπορεί να
συγκροτεί ειδική επιτροπή µε τη συµµετοχή αιρετών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπαλλήλων του οικείου Ο.Τ.Α.
και προσωπικοτήτων εγνωσµένου τοπικού κύρους. Η Επιτροπή αυτή µπορεί να διοργανώνει εκδηλώσεις και συζητήσεις, να εκδίδει πληροφοριακό υλικό και να λαµβάνει όλα τα µέτρα που ενθαρρύνουν το δηµόσιο διάλογο
για το θέµα του δηµοψηφίσµατος, µε τρόπο που να διασφαλίζει την ισότιµη και πλουραλιστική προβολή και έκφραση των διαφορετικών απόψεων.
Άρθρο 140
Προεκλογική περίοδος – Χρηµατοδότηση και δαπάνες
των µετεχόντων στο δηµοψήφισµα
1. Ως προεκλογική περίοδος, για το δηµοτικό ή περιφερειακό δηµοψήφισµα, ορίζεται η περίοδος από την εποµένη της προκήρυξης έως την ηµέρα διεξαγωγής του
δηµοψηφίσµατος.
2. Τα έσοδα και οι δαπάνες όσων µετέχουν στο δηµόσιο διάλογο για το δηµοψήφισµα κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου θεωρούνται εκλογικές.
3. Στους συµµετέχοντες στο δηµοψήφισµα, κατά το
άρθρο 139 παράγραφοι 1 και 2, δεν διατίθεται κρατική
χρηµατοδότηση.
4. Απαγορεύεται η χρηµατοδότηση και κάθε άλλου είδους παροχές ή διευκολύνσεις προς τους συµµετέχοντες στο δηµοψήφισµα από:
α) Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
β) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ηµερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή
τοπικής κυκλοφορίας ή ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθµών.
γ) Νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, και
δ) οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του πρώτου
και του δεύτερου βαθµού.
5. Η χρηµατοδότηση από το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ.
6. Όποιος από τους συµµετέχοντες στις Επιτροπές
Πρωτοβουλίας ή στη διενέργεια του δηµοψηφίσµατος
λαµβάνει χρηµατοδότηση κατά παράβαση της παραγράφου 4, τιµωρείται µε πρόστιµο έως δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ, µε απόφαση της Επιτροπής του άρθρου
143.
Όποιος χρηµατοδοτεί συµµετέχοντες στις Επιτροπές
Πρωτοβουλίας ή στη διενέργεια του δηµοψηφίσµατος
κατά παράβαση της παραγράφου 4, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο (2) έτη και πρόστιµο τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, το οποίο επιβάλλεται µε απόφαση
της Επιτροπής του άρθρου 143.
7. Όποιος από τους συµµετέχοντες στις Επιτροπές
Πρωτοβουλίας ή στη διενέργεια δηµοψηφίσµατος λαµβάνει χρηµατοδότηση κατά παράβαση της παραγράφου
5, τιµωρείται µε πρόστιµο στο εκατονταπλάσιο της υπέρβασης, µε απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 143.
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Όποιος χρηµατοδοτεί συµµετέχοντες στις Επιτροπές
Πρωτοβουλίας ή στη διενέργεια δηµοψηφίσµατος κατά
παράβαση της παραγράφου 5, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα (1) έτος και πρόστιµο τουλάχιστον χιλίων (1.000)
ευρώ, το οποίο επιβάλλεται µε απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 143.
8. Για τη συµµετοχή στη διενέργεια δηµοτικού ή περιφερειακού δηµοψηφίσµατος, επιβάλλεται κοινό όριο δαπανών, το οποίο για κάθε Επιτροπή Πρωτοβουλίας, πολιτικό κόµµα, δηµοτική ή περιφερειακή παράταξη ή άλλο
φορέα είναι ίσο µε το τριάντα τοις εκατό (30%) του ορίου δαπανών που ίσχυσε κατά τις τελευταίες πριν τη διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος δηµοτικές ή περιφερειακές εκλογές, για το συνδυασµό µε τους περισσότερους
υποψηφίους συµβούλους.
9. Η υπέρβαση του ορίου δαπανών τιµωρείται µε πρόστιµο που ανέρχεται στο πενταπλάσιο του ποσού της υπέρβασης, µε απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 143.
10. Όταν παραβάσεις που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους διαπράττονται από τις Επιτροπές Πρωτοβουλίας οι προβλεπόµενες ποινές και πρόστιµα βαρύνουν αυτόν που έχει οριστεί ως νόµιµος εκπρόσωπός τους.
Άρθρο 141
Κανόνες οικονοµικής διαχείρισης και διαφάνειας
εκλογικών δαπανών
1. Η οικονοµική διαχείριση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 9 του
ν. 3870/2010 (Α΄ 138).
2. Οι Επιτροπές Πρωτοβουλίας, οι ενώσεις προσώπων, οι επιστηµονικές, οι επαγγελµατικές ή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, που συµµετέχουν στη διενέργεια δηµοψηφίσµατος υποχρεούνται να συντάξουν ειδική έκθεση εσόδων και δαπανών, η οποία αποστέλλεται στον Επόπτη του οικείου Ο.Τ.Α. και στον πρόεδρο του οικείου
δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου, µέσα σε ένα (1)
µήνα από τη διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος και αναρτάται µε ευθύνη του τελευταίου στην ιστοσελίδα του δήµου ή της περιφέρειας.

Άρθρο 143
Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών
και Εκλογικών Παραβάσεων
1. Για τον έλεγχο των δαπανών και εκλογικών παραβάσεων των συµµετεχόντων σύµφωνα µε τα προηγούµενα άρθρα, συγκροτείται η Επιτροπή που προβλέπεται
στο άρθρο 12 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), µε απόφαση
του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
η οποία εκδίδεται µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την προκήρυξη του δηµοψηφίσµατος.
2. Για την επιβολή κυρώσεων από την Επιτροπή της
παραγράφου 1, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
του άρθρου 13 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138).
Άρθρο 144
Αντιπρόσωποι και έφοροι δικαστικής αρχής –
Εφορευτικές επιτροπές
1. Για τον ορισµό των αντιπροσώπων και των εφόρων
της δικαστικής αρχής και των εφορευτικών επιτροπών,
τα καθήκοντα και τις εξουσίες αυτών και κάθε σχετικό
θέµα αρµόδια είναι, για την περίπτωση των δηµοτικών
δηµοψηφισµάτων, το πρωτοδικείο στο οποίο ανήκει ο
δήµος και για την περίπτωση των περιφερειακών δηµοψηφισµάτων, το πρωτοδικείο της έδρας της Περιφέρειας.
2. Η αµοιβή των αντιπροσώπων και των εφόρων της
δικαστικής αρχής καταβάλλεται από τον προϋπολογισµό
του οικείου δήµου ή της οικείας περιφέρειας. Το ποσό
της αµοιβής των αντιπροσώπων και των εφόρων της δικαστικής αρχής, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της
και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται µε απόφαση
του δηµάρχου ή περιφερειάρχη.
Άρθρο 145
Εκλογικά τµήµατα – Καταστήµατα ψηφοφορίας
Το δηµοψήφισµα διεξάγεται στα ίδια εκλογικά τµήµατα στα οποία διεξήχθησαν οι τελευταίες αυτοδιοικητικές
εκλογές στον οικείο δήµο ή περιφέρεια.
Άρθρο 146
Ψηφοδέλτια

Άρθρο 142
Δηµόσια προβολή - Απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια
της προεκλογικής περιόδου –Δηµοσκοπήσεις
1. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, οι δηµόσιοι και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί, οι τηλεοπτικοί σταθµοί ελεύθερης λήψης, καθώς επίσης οι φορείς
παροχής συνδροµητικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε µορφής, τοπικής ή εθνικής εµβέλειας, τα ηλεκτρονικά
µέσα ενηµέρωσης και οι ιστοσελίδες υποχρεούνται να
διασφαλίζουν τη σφαιρική, πολύπλευρη και αντικειµενική ενηµέρωση σχετικά µε το ερώτηµα ή τα ερωτήµατα
του δηµοψηφίσµατος.
2. Για τις απαγορεύσεις που αφορούν τους µετέχοντες στο δηµοψήφισµα, σύµφωνα µε το άρθρο 139 παράγραφοι 1 και 2, ισχύει αναλόγως το άρθρο 46 του
π.δ. 26/2012 (Α΄ 57).
3. Για τη δηµοσιοποίηση δηµοσκοπήσεων, ισχύει αναλόγως το άρθρο 49 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57).

1. Τα ψηφοδέλτια έχουν ορθογώνιο σχήµα και κατασκευάζονται οµοιόµορφα από λευκό χαρτί µε φροντίδα
του οικείου δήµου ή περιφέρειας.
2. Πάνω στα ψηφοδέλτια αναγράφεται µε σαφή και ευκρινή τρόπο κάθε ερώτηµα κατά σειρά, ακολουθούµενο
από τις εναλλακτικές διαθέσιµες απαντήσεις, όπως ακριβώς έχουν προσδιοριστεί στην απόφαση προκήρυξης
του δηµοψηφίσµατος.
3. Οι φάκελοι, µέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, είναι οµοιόµορφοι και κατασκευάζονται, µε
φροντίδα του δήµου ή της περιφέρειας από αδιαφανές
χαρτί.
4. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι πρέπει να βρίσκονται
στη διάθεση του οικείου δηµάρχου ή αντιπεριφερειάρχη
της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νοµού ή,
για την Περιφέρεια Αττικής, στον Περιφερειάρχη, σε αριθµό επαρκή για τις ανάγκες των εγγεγραµµένων εκλογέων, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
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Άρθρο 147
Τρόπος ψηφοφορίας
1. Οι εκλογείς εκφράζουν την προτίµησή τους σε έντυπο ψηφοδέλτιο θέτοντας σταυρό µαύρης ή κυανής απόχρωσης παραπλεύρως µίας από τις διαθέσιµες προεπιλεγµένες απαντήσεις, που έχουν καθοριστεί µε την απόφαση προκήρυξης του δηµοψηφίσµατος, για κάθε ερώτηµα.
2. Ψηφοδέλτιο που δεν φέρει σταυρό παραπλεύρως
µίας από τις διαθέσιµες απαντήσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 1 θεωρείται, ως προς το συγκεκριµένο ερώτηµα, λευκό.
3. Στις λοιπές περιπτώσεις εφαρµόζονται αναλόγως
τα άρθρα 73 και 76 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57).
Άρθρο 148
Διαλογή των ψήφων – Επικρατούσα απάντηση
1. Από τις προτιµήσεις των ψηφοφόρων σε κάθε ερώτηµα επικρατεί εκείνη, η οποία συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων.
2. Τα λευκά δεν προσµετρώνται στα έγκυρα ψηφοδέλτια.
3. Κατά τα λοιπά για τη διαλογή των ψηφοδελτίων και
την εξαγωγή του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 89 έως 94 του π.δ.
26/2012 (Α΄ 57).
Άρθρο 149
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
1. Την εποµένη της ψηφοφορίας αρχίζει από το αρµόδιο Πρωτοδικείο η συγκέντρωση και η εξαγωγή των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας.
2. Μόλις συγκεντρωθούν τα αποτελέσµατα όλων των
εφορευτικών επιτροπών, το αρµόδιο Πρωτοδικείο προβαίνει στη σύνταξη του πίνακα αποτελεσµάτων της επόµενης παραγράφου.
3. Στον πίνακα αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται:
α. ο αριθµός των εγγεγραµµένων ψηφοφόρων,
β. ο αριθµός των ψηφοφόρων που ψήφισαν,
γ. ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων,
δ. ο αριθµός των λευκών ψηφοδελτίων και
ε. ο αριθµός των άκυρων ψηφοδελτίων
στ. αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηµα.
4. Ο πίνακας υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου.
5. Επικυρωµένο αντίγραφό του αποστέλλεται αµέσως
στον περιφερειάρχη ή το δήµαρχο, αντίστοιχα, οι οποίοι
µεριµνούν για τη δηµοσίευση και τη δηµοσιοποίησή του.
6. Έγκυρο θεωρείται το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος, εφόσον στην ψηφοφορία συµµετείχε το σαράντα τοις εκατό (40%) των εγγεγραµµένων στους εκλογικούς καταλόγους.
7. Το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος, που διεξάγεται σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, δεσµεύει το οικείο συµβούλιο στο πλαίσιο της απόφασης που θα λάβει
αυτό, ως προς το θέµα επί του οποίου έχει διεξαχθεί το
δηµοψήφισµα.

Άρθρο 150
Έλεγχος του κύρους του δηµοψηφίσµατος
και του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας
1. Ο έλεγχος του κύρους του δηµοψηφίσµατος και του
αποτελέσµατος της ψηφοφορίας ανήκει στην αρµοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου στο οποίο υπάγεται η έδρα του οικείου δήµου ή της οικείας περιφέρειας.
2. Η ένσταση κατά του κύρους του δηµοψηφίσµατος
και του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας ασκείται µε δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται µαζί µε τρία (3) αντίγραφα στο Πρωτοδικείο του άρθρου 149 παράγραφος 2, µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από τη λήξη του χρόνου δηµοσίευσης της πράξης µε την οποία ανακηρύσσεται το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας.
3. Το δικόγραφο της ένστασης απαιτείται να περιέχει
τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 251 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
4. Η διαβίβαση της ένστασης στο αρµόδιο για την εκδίκασή της δικαστήριο γίνεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 252 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
5. Οι ενστάσεις κατά του κύρους του δηµοψηφίσµατος
και του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας συζητούνται
κατά προτίµηση και πάντως µέσα σε ένα (1) µήνα από τη
διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Η απόφαση του Διοικητικού
Εφετείου εκδίδεται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη διεξαγωγή της συζήτησης.
Άρθρο 151
Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄
1. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ειδικά στον παρόντα νόµο, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
π.δ. 26/2012 (Α΄ 57).
2. Το άρθρο 216 του ν. 3463/2006 (Α΄ 11) καταργείται.
3. Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 225 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) καταργείται.
4. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ ισχύουν από την αυτοδιοικητική περίοδο που αρχίζει µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 152
Αντικείµενο της δηµοτικής
και περιφερειακής διαµεσολάβησης
Αντικείµενο της δηµοτικής και περιφερειακής διαµεσολάβησης είναι :
α) η καταπολέµηση φαινοµένων κακοδιοίκησης στους
Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα αυτών,
β) η βελτίωση της σχέσης των πολιτών µε τις δηµοτικές και περιφερειακές αρχές,
γ) η επίλυση και αποτροπή διαφορών των πολιτών µε
τις δηµοτικές και περιφερειακές αρχές, ώστε να περιορίζεται η προσφυγή σε διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες και
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δ) η συµβολή στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας
των δηµοτικών και περιφερειακών υπηρεσιών, η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς τους και της προσβασιµότητας των πολιτών σε αυτές.
Άρθρο 153
Γενικές αρχές που διέπουν την τοπική
και περιφερειακή διαµεσολάβηση
1. Η δηµοτική και περιφερειακή διαµεσολάβηση ασκείται µε γνώµονα τη νοµιµότητα, τη διαφάνεια, την αποτελεσµατικότητα της διοίκησης και την προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών.
2. Οι Δηµοτικοί και Περιφερειακοί Διαµεσολαβητές,
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, διαθέτουν πλήρη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία έναντι των
δηµοτικών, περιφερειακών και κρατικών αρχών και οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους µε ευσυνειδησία και
αµεροληψία.
Άρθρο 154
Όργανα δηµοτικής και περιφερειακής διαµεσολάβησης
1. Η δηµοτική διαµεσολάβηση ασκείται από τους Δηµοτικούς Διαµεσολαβητές. Οι Δηµοτικοί Διαµεσολαβητές είναι συνολικά πενήντα οκτώ (58) και η τοπική τους
αρµοδιότητα κατανέµεται ως εξής:
α) Πενήντα (50) Δηµοτικοί Διαµεσολαβητές µε αρµοδιότητα, ο καθένας, τους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. και τα
νοµικά πρόσωπα αυτών κάθε νοµού, πλην Αττικής.
β) Οκτώ (8) Δηµοτικοί Διαµεσολαβητές µε αρµοδιότητα, ο καθένας, τους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. και τα νοµικά
πρόσωπα αυτών κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής.
2. Η περιφερειακή διαµεσολάβηση ασκείται από τους
Περιφερειακούς Διαµεσολαβητές. Οι Περιφερειακοί Διαµεσολαβητές είναι συνολικά δεκατρείς (13) και η τοπική
αρµοδιότητα του καθενός εκτείνεται στην οικεία Περιφέρεια και στα νοµικά της πρόσωπα.
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
Άρθρο 155
Προσόντα του Δηµοτικού
και Περιφερειακού Διαµεσολαβητή
1. Για την επιλογή σε θέση Δηµοτικού ή Περιφερειακού Διαµεσολαβητή απαιτούνται τα ακόλουθα τυπικά
προσόντα :
α) Κατοχή πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµου τίτλου της αλλοδαπής στα αντικείµενα των νοµικών, πολιτικών, διοικητικών ή οικονοµικών
επιστηµών.
β) Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στα επιστηµονικά αντικείµενα της περίπτωσης α΄.
γ) Άριστη ή πολύ καλή γνώση µιας τουλάχιστον ξένης
γλώσσας.
2. Επιτρέπεται η επιλογή δηµοσίου υπαλλήλου ως Δηµοτικού ή Περιφερειακού Διαµεσολαβητή. Στην περίπτωση αυτή, τα καθήκοντα του επιλεγέντος αναστέλλονται
για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του ως Διαµεσολαβητή.

Ο χρόνος που διανύεται σε θέση Δηµοτικού ή Περιφερειακού Διαµεσολαβητή θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου επιπέδου Διεύθυνσης,
ως προς όλες τις υπηρεσιακές, µισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
Άρθρο 156
Κωλύµατα και ασυµβίβαστα
1. Τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα που ισχύουν για
τους αιρετούς των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού, σύµφωνα µε
τα άρθρα 14, 15 και 117, 118 του ν. 3852/2010, ισχύουν,
αντίστοιχα, και για τους Δηµοτικούς και Περιφερειακούς
Διαµεσολαβητές.
2. Επιπλέον των αναφερόµενων στην προηγούµενη
παράγραφο, δεν επιτρέπεται να επιλεγούν σε θέση Δηµοτικού ή Περιφερειακού Διαµεσολαβητή :
α) όσοι έχουν διατελέσει αιρετοί, έως και πέντε (5) έτη πριν την έκδοση της σχετικής προκήρυξης σε οποιοδήποτε αυτοδιοικητικό αξίωµα στον οικείο νοµό, ακόµα
και αν παραιτηθούν του αιρετού αξιώµατός τους,
β) οι διατελέσαντες δικαστικοί λειτουργοί και οι αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας,
γ) όσοι έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα αδικήµατα που αποτελούν κώλυµα διορισµού σύµφωνα µε
το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επαγγελµατική δραστηριότητα του Δηµοτικού και Περιφερειακού Διαµεσολαβητή. Δικηγόροι και καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, τίθενται σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης καθηκόντων για όσο
χρόνο διαρκεί η θητεία τους ως Δηµοτικών ή Περιφερειακών Διαµεσολαβητών.
Άρθρο 157
Ευθύνη του Δηµοτικού
και Περιφερειακού Διαµεσολαβητή
1. Ο Δηµοτικός και Περιφερειακός Διαµεσολαβητής
δεν ευθύνεται και δεν διώκεται για γνώµη που διατυπώνει στην άσκηση των καθηκόντων του, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων περί συκοφαντικής δυσφήµησης.
2. Ο Διαµεσολαβητής ευθύνεται µόνο για δόλο ή βαριά
αµέλεια για πράξεις που σχετίζονται µε την άσκηση των
καθηκόντων του, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 38 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Άρθρο 158
Αντιµισθία
1. Ο Δηµοτικός Διαµεσολαβητής λαµβάνει αντιµισθία
α) ίση µε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί των
συνολικών αποδοχών των προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων, όταν έχει αρµοδιότητα είτε σε νοµό µε πληθυσµό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είτε σε
µία από τις Περιφερειακές Ενότητες του Νοµού Αττικής,
β) ίση µε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί των
συνολικών αποδοχών των προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων, όταν έχει αρµοδιότητα σε νοµό µε πληθυσµό
κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων,
2. Ο Περιφερειακός Διαµεσολαβητής λαµβάνει αντιµισθία ίση µε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί των
συνολικών αποδοχών των προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων.

62
3. Αν τη θέση του Διαµεσολαβητή καταλαµβάνει δηµόσιος υπάλληλος, αυτός επιλέγει είτε την αντιµισθία του
Διαµεσολαβητή, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα, είτε τις αποδοχές της οργανικής του θέσης, οι
οποίες καταβάλλονται από τον οικείο Δήµο ή Περιφέρεια.
ΤΜΗΜΑ Γ’
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ – ΘΗΤΕΙΑ
Άρθρο 159
Θητεία του Δηµοτικού
και Περιφερειακού Διαµεσολαβητή
1. Ο Δηµοτικός και ο Περιφερειακός Διαµεσολαβητής
επιλέγονται για πενταετή θητεία, µε δυνατότητα ανανέωσης για µία (1) ακόµα φορά.
2. Αν για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία επιλογής
και η ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διαµεσολαβητή δεν έχει ολοκληρωθεί ως τη λήξη της θητείας του απερχόµενου, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του ο
απερχόµενος Διαµεσολαβητής.
3. Αν ο Διαµεσολαβητής παραιτηθεί ή εάν αποβιώσει ή
εάν αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για περισσότερους από έξι (6) µήνες, επιλέγεται νέος Διαµεσολαβητής. Στην περίπτωση αυτή ο νέος Διαµεσολαβητής επιλέγεται για πλήρη θητεία.
Άρθρο 160
Διαδικασία επιλογής του Δηµοτικού Διαµεσολαβητή
1. Έξι (6) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του απερχόµενου Δηµοτικού Διαµεσολαβητή, ο δήµαρχος της
έδρας του οικείου νοµού εκδίδει προκήρυξη για τη θέση
του Δηµοτικού Διαµεσολαβητή, η οποία δηµοσιεύεται σε
δύο (2) εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε
δύο (2) τοπικές εφηµερίδες του οικείου Νοµού, επιπλέον
δε αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήµων και κάθε δήµου του νοµού και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά την πρώτη
εφαρµογή του παρόντος, η προκήρυξη εκδίδεται µέσα
σε (1) µήνα από την ανάληψη των καθηκόντων των νέων
Δηµοτικών Αρχών.
2. Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευση
της προκήρυξης κατά τους όρους της παραγράφου 1, οι
ενδιαφερόµενοι να καταλάβουν τη θέση του Δηµοτικού
Διαµεσολαβητή υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο δήµο
της έδρας του νοµού. Κάθε αίτηση συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος περιλαµβάνει, επί ποινή
αποκλεισµού, όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν
τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα, καθώς και αναλυτικό
βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου, ενώ µπορεί να περιλαµβάνει και κάθε επιπλέον στοιχείο, το οποίο ο υποψήφιος κρίνει χρήσιµο για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του.
3. Με το πέρας της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, η αρµόδια υπηρεσία του Δήµου της έδρας του Νοµού, ελέγχει τις κατατεθείσες αιτήσεις και τους σχετικούς φακέλους υποψηφιότητας ως προς την πλήρωση
των νόµιµων προϋποθέσεων. Με αιτιολογηµένη απόφαση του δηµάρχου της έδρας του νοµού καταρτίζεται πίνακας των υποψηφιοτήτων που έγιναν τυπικά δεκτές, ο
οποίος αποστέλλεται στους δήµους του νοµού και κοινο-

ποιείται σε όσους υπέβαλαν αίτηση και στον Υπουργό Εσωτερικών.
4. Όποιος υπέβαλε αίτηση και παραλείφθηκε από τον
πίνακα των τυπικά δεκτών υποψηφιοτήτων της παραγράφου 3, δικαιούται να προσφύγει κατά της απόφασης του
δηµάρχου της έδρας του νοµού µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν ενώπιον του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος αποφαίνεται επί της προσφυγής σε πρώτο και τελευταίο βαθµό µέσα
σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή
της.
5. Οι εκπρόσωποι των δηµοτικών συµβουλίων του νοµού στην οικεία Περιφερειακή Ένωση Δήµων (Π.Ε.Δ.),
πλην του Δηµάρχου και το σύνολο των µελών των Προεδρείων των δηµοτικών συµβουλίων του οικείου νοµού
συνιστούν το αρµόδιο για την επιλογή Δηµοτικού Διαµεσολαβητή εκλεκτορικό σώµα.
6. Με την πάροδο εξήντα (60) ηµερών από την έκδοση
της απόφασης της παραγράφου 3 εκδίδεται πρόσκληση
του δηµάρχου της έδρας του νοµού για ειδική δηµόσια
συνεδρίαση του ως άνω οργάνου της παραγράφου 5.
Στη συνεδρίαση αυτή γίνεται ακρόαση των υποψηφίων
για τη θέση του Διαµεσολαβητή.
7. Μετά την ακρόαση των υποψηφίων, διεξάγεται µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του Δηµοτικού Διαµεσολαβητή. Δηµοτικός Διαµεσολαβητής εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία
των µελών του εκλεκτορικού σώµατος. Σε περίπτωση µη
επίτευξης απόλυτης πλειοψηφίας, η συνεδρίαση για την
εκλογή Διαµεσολαβητή επαναλαµβάνεται άλλες δύο (2)
φορές, σε συνεδριάσεις που δεν µπορεί να απέχουν λιγότερο από πέντε (5) και περισσότερες από δεκαπέντε
(15) ηµέρες η καθεµία από την προηγούµενη. Στην τρίτη
µυστική ψηφοφορία, Δηµοτικός Διαµεσολαβητής εκλέγεται από τους δύο (2) πλειονοψηφήσαντες στην τελευταία συνεδρίαση υποψήφιους, αυτός που συγκέντρωσε
τις περισσότερες ψήφους.
8. Για το διορισµό του Δηµοτικού Διαµεσολαβητή που
έχει εκλεγεί εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Δηµάρχου της έδρας του Νοµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Δηµοτικός Διαµεσολαβητής υποχρεούται να ολοκληρώσει
επιτυχώς κύκλο εντατικής εκπαίδευσης µέγιστης διάρκειας δεκαπέντε (15) ηµερών, που διοργανώνεται από
τον Συνήγορο του Πολίτη, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών, την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ και το ΕΚΔΔΑ.
Οι λεπτοµέρειες για το περιεχόµενο της εκπαίδευσης
και τον τρόπο πιστοποίησης της επιτυχούς ολοκλήρωσής της καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
10. Όλες οι διαδικαστικές ενέργειες των παραγράφων
1 έως 9 είναι υποχρεωτικές για τον Δήµαρχο της έδρας
του Νοµού και για τα µέλη του εκλεκτορικού σώµατος
της παραγράφου 5. Τυχόν παραβίασή τους συνιστούν
σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα.
Άρθρο 161
Διαδικασία επιλογής
του Περιφερειακού Διαµεσολαβητή
1. Έξι (6) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του απερχόµενου Περιφερειακού Διαµεσολαβητή, ο οικείος
Περιφερειάρχης εκδίδει προκήρυξη για τη θέση του Πε-
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ριφερειακού Διαµεσολαβητή, η οποία δηµοσιεύεται σε
δύο (2) εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε
δύο (2) τοπικές εφηµερίδες, εκ των οποίων τουλάχιστον
η µία (1) της έδρας της Περιφέρειας και αναρτάται στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας και του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η προκήρυξη εκδίδεται µέσα σε (1) µήνα από την ανάληψη των
καθηκόντων των νέων Περιφερειακών Αρχών.
2. Εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της
προκήρυξης κατά τους όρους της παραγράφου 1, οι ενδιαφερόµενοι να καταλάβουν τη θέση του Περιφερειακού Διαµεσολαβητή υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην
οικεία Περιφέρεια. Κάθε αίτηση συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν
τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα, καθώς και αναλυτικό
βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου, ενώ µπορεί να περιλαµβάνει και κάθε επιπλέον στοιχείο, το οποίο ο υποψήφιος κρίνει χρήσιµο για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του.
3. Με το πέρας της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ελέγχει τις κατατεθείσες αιτήσεις και τους σχετικούς φακέλους υποψηφιότητας ως προς την πλήρωση των νόµιµων προϋποθέσεων. Με απόφαση του Περιφερειάρχη καταρτίζεται
πίνακας των υποψηφιοτήτων που έγιναν τυπικά δεκτές,
ο οποίος κοινοποιείται σε όσους υπέβαλλαν αίτηση,
στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συµβουλίου και στον
Υπουργό Εσωτερικών.
4. Όποιος υπέβαλε αίτηση και παραλείφθηκε από τον
πίνακα των τυπικά δεκτών υποψηφιοτήτων της παραγράφου 3, δικαιούται να προσφύγει κατά της απόφασης του
Περιφερειάρχη µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν ενώπιον του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος αποφαίνεται επί της προσφυγής
σε πρώτο και τελευταίο βαθµό µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της.
5. Αρµόδιο όργανο για την επιλογή Περιφερειακού
Διαµεσολαβητή είναι το οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο.
6. Με την πάροδο εξήντα (60) ηµερών από την έκδοση
της απόφασης της παραγράφου 3 εκδίδεται πρόσκληση
του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου για ειδική
δηµόσια συνεδρίαση του Συµβουλίου της παραγράφου 5.
Στη συνεδρίαση αυτή γίνεται ακρόαση των υποψηφίων
για τη θέση του Διαµεσολαβητή.
7. Μετά την ακρόαση των υποψηφίων, διεξάγεται µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του Περιφερειακού
Διαµεσολαβητή. Περιφερειακός Διαµεσολαβητής εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία των µελών του εκλεκτορικού σώµατος. Σε
περίπτωση µη επίτευξης απόλυτης πλειοψηφίας, η συνεδρίαση για την εκλογή Διαµεσολαβητή επαναλαµβάνεται άλλες δύο (2) φορές, σε συνεδριάσεις που δεν µπορεί να απέχουν λιγότερο από πέντε (5) και περισσότερες
από δεκαπέντε (15) ηµέρες η καθεµία από την προηγούµενη. Στην τρίτη µυστική ψηφοφορία Περιφερειακός
Διαµεσολαβητής εκλέγεται από τους δύο (2) πλειονοψηφήσαντες στην τελευταία συνεδρίαση υποψήφιους, αυτός που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους.
8. Για το διορισµό του Περιφερειακού Διαµεσολαβητή
που έχει εκλεγεί εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Περιφερειάρχη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

9. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Περιφερειακός Διαµεσολαβητής υποχρεούται να ολοκληρώσει
επιτυχώς κύκλο εντατικής εκπαίδευσης µέγιστης διάρκειας δεκαπέντε (15) ηµερών, που διοργανώνεται από
τον Συνήγορο του Πολίτη, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών, την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ και το ΕΚΔΔΑ.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται
το περιεχόµενο της εκπαίδευσης, ο τρόπος πιστοποίησης της επιτυχούς ολοκλήρωσής της και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.
10. Όλες οι διαδικαστικές ενέργειες των παραγράφων
1 έως 9 είναι υποχρεωτικές για τον Περιφερειάρχη και
τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου και η παραβίασή
τους θεωρείται σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα.
Άρθρο 162
Παύση Διαµεσολαβητή
1. Ο Δηµοτικός και ο Περιφερειακός Διαµεσολαβητής
µπορεί να παυθούν, για σοβαρή πληµµέλεια στην άσκηση των καθηκόντων τους, κατόπιν απόφασης του οργάνου της παραγράφου 5 του άρθρου 160 και της παραγράφου 5 του άρθρου 161 αντίστοιχα, µε πλειοψηφία τριών
πέµπτων (3/5) του συνολικού αριθµού των µελών του, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της επιτροπής της παραγράφου 3.
2. Με απόφαση της επιτροπής της παραγράφου 3 διαπιστώνεται η αντικειµενική αδυναµία του Διαµεσολαβητή να ασκήσει τα καθήκοντά του, για λόγους ανωτέρας
βίας, όπως ιδίως για λόγους υγείας.
3. Η επιτροπή που ασκεί τις αρµοδιότητες των παραγράφων 1 και 2 αποτελείται από το Συνήγορο του Πολίτη
ή τον οριζόµενο υπό αυτού Βοηθό Συνήγορο, ως πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή Αποκέντρωσης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν (1)
Δηµοτικό Διαµεσολαβητή, έναν (1) Περιφερειακό Διαµεσολαβητή, έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης
Δήµων και έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών, µε τους αναπληρωτές τους. Η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, µέσα σε δύο
(2) µήνες από την εγκατάσταση των νέων κάθε φορά δηµοτικών και περιφερειακών αρχών.
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
Άρθρο 163
Καθ’ ύλην αρµοδιότητα
Ο Δηµοτικός και ο Περιφερειακός Διαµεσολαβητής επιλαµβάνονται, ύστερα από υποβολή ενυπόγραφης αναφοράς από θιγόµενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή και αυτεπαγγέλτως, υποθέσεων που αφορούν κακοδιοίκηση ή
προβληµατική εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών του
δήµου, της περιφέρειας, των νοµικών τους προσώπων
και των επιχειρήσεών τους και διαµεσολαβεί προκειµένου να επιλυθούν οι σχετικές διαφορές, προστατεύοντας τα δικαιώµατα των διοικουµένων έναντι των εν λόγω υπηρεσιών.
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Άρθρο 164
Επιµέρους αρµοδιότητες – Τρόπος
επίλυσης υποθέσεων
Ο Δηµοτικός και Περιφερειακός Διαµεσολαβητής εκπληρώνει τους σκοπούς του άρθρου 152, εντός των ορίων της τοπικής και καθ’ ύλην αρµοδιότητάς του, µε
τους εξής, κυρίως, τρόπους:
α) ενηµέρωση, η οποία συνίσταται κυρίως σε:
αα) πληροφόρηση του κοινού, αλλά και ατοµικά των
πολιτών που απευθύνονται σε αυτόν, για τα δικαιώµατά
τους και τις υποχρεώσεις του οικείου Ο.Τ.Α. ή νοµικού
προσώπου αυτού, καθώς και για τις δυνατότητες προστασίας που έχουν,
ββ) έκδοση σχετικού πληροφοριακού υλικού.
β) Διαµεσολάβηση, η οποία συνίσταται κυρίως σε:
αα) παραλαβή καταγγελιών και αναφορών πολιτών και
εξέτασή τους,
ββ) αλληλογραφία ή/και επιτόπιες επισκέψεις στις υπηρεσίες του οικείου Ο.Τ.Α. ή νοµικού προσώπου αυτού
και συνεργασία µε τα αρµόδια αιρετά όργανα ή υπηρεσιακά στελέχη,
γγ) οργάνωση συναντήσεων διαµεσολάβησης µεταξύ
των ενδιαφερόµενων πολιτών και των αρµόδιων αιρετών
ή υπηρεσιακών στελεχών,
δδ) σύνταξη και κοινοποίηση έγγραφων αναφορών
στον αρµόδιο Επόπτη Ο.Τ.Α. ή και στον Υπουργό Εσωτερικών.
γ) Δηµοσιότητα, η οποία συνίσταται κυρίως σε:
αα) σύνταξη και δηµοσίευση ετήσιας έκθεσης, η οποία
παρουσιάζεται και συζητείται υποχρεωτικά σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου ή των οικείων Δηµοτικών Συµβουλίων, αντίστοιχα, εντός ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση σε αυτά,
ββ) σύνταξη και δηµοσίευση ειδικών εκθέσεων για συγκεκριµένα θέµατα που, κατά την κρίση του Διαµεσολαβητή προκαλούν µεγαλύτερα προβλήµατα και χρήζουν
διακριτής αντιµετώπισης και ειδικών πορισµάτων, µε
προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του Δήµου ή
της Περιφέρειας και την προστασία των δικαιωµάτων
των πολιτών. Οι ειδικές αυτές εκθέσεις και πορίσµατα
κοινοποιούνται στο οικείο Δηµοτικό ή Περιφερειακό
Συµβούλιο και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση
το αργότερο µέσα σε (1) µήνα από την παραλαβή τους,
µε ευθύνη του Προέδρου του.
Άρθρο 165
Σχέσεις του Διαµεσολαβητή µε τους πολίτες
1. Ο Δηµοτικός ή Περιφερειακός Διαµεσολαβητής είναι υποχρεωµένος να απαντά εγγράφως ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου εντός τριάντα (30) ηµερών από
την υποβολή της σχετικής καταγγελίας ή αναφοράς
στους ενδιαφερόµενους, ως προς τις διαµεσολαβητικές
ενέργειες στις οποίες προέβη. Αν απαιτείται περισσότερος χρόνος για την επίλυση της υπόθεσης, λόγω των περιστάσεων αυτής, ο Διαµεσολαβητής ενηµερώνει, επίσης εγγράφως ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
τους ενδιαφεροµένους για τους λόγους της καθυστέρησης και για τον εκτιµώµενο χρόνο ολοκλήρωσης της υπόθεσης.
2. Ο Διαµεσολαβητής δύναται να µην ανακοινώνει το
όνοµα και τα άλλα προσωπικά στοιχεία του προσώπου
που κατέθεσε καταγγελία, εφόσον το ζητήσει εγγράφως

ο ίδιος ο ενδιαφερόµενος και εφόσον η διερεύνηση της
καταγγελίας είναι δυνατή χωρίς ανακοίνωση του ονόµατος. Αν εκ των πραγµάτων η διερεύνηση δεν είναι δυνατή χωρίς ανακοίνωση του ονόµατος, ο ενδιαφερόµενος
ειδοποιείται ότι η αναφορά του θα τεθεί στο αρχείο, εφόσον ο ίδιος δεν συναινέσει εγγράφως στην ανακοίνωση του ονόµατός του.
Άρθρο 166
Σχέσεις του Διαµεσολαβητή
µε τις αυτοδιοικητικές υπηρεσίες
1. Οι υπηρεσίες των Δήµων, των Περιφερειών και των
νοµικών προσώπων αυτών, προς τις οποίες απευθύνεται
ο Δηµοτικός ή Περιφερειακός Διαµεσολαβητής, στο
πλαίσιο του διαµεσολαβητικού του ρόλου, υποχρεούνται
να συνεργάζονται µαζί του, να λαµβάνουν µέρος στις
διαµεσολαβητικές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται
και να τον υποβοηθούν στο έργο του, παρέχοντας, ιδίως,
κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο στοιχείο που αφορά
την εξεταζόµενη υπόθεση. Οφείλουν επίσης να απαντούν εγγράφως ή προφορικά σε ερωτήµατα και αιτήµατα του Διαµεσολαβητή, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από
την παραλαβή τους. Άρνηση υπαλλήλου να συνεργαστεί
µε το Διαµεσολαβητή κατά τη διεξαγωγή της έρευνας,
συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα.
2. Σε περίπτωση που από τον Διαµεσολαβητή συντάσσεται έκθεση ή πόρισµα που διατυπώνει συγκεκριµένες
προτάσεις ως προς τη βελτίωση της λειτουργίας συγκεκριµένης υπηρεσίας, αυτή οφείλει µέσα σε εξήντα (60)
ηµέρες, από την παραλαβή της έκθεσης ή του πορίσµατος, να γνωστοποιεί εγγράφως στον Διαµεσολαβητή τα
µέτρα που έχει λάβει για την υλοποίηση των προτάσεών
του ή τους λόγους που καθιστούν αδύνατη ή µη σκόπιµη
την υλοποίησή τους.
ΤΜΗΜΑ Ε΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
Άρθρο 167
Αυτοτελές Γραφείο Δηµοτικού Διαµεσολαβητή
1. Σε κάθε Δήµο που αποτελεί έδρα του οικείου Δηµοτικού Διαµεσολαβητή συστήνεται Αυτοτελές Γραφείο
Δηµοτικού Διαµεσολαβητή. Επικεφαλής του οικείου Γραφείου είναι ο Δηµοτικός Διαµεσολαβητής ο οποίος δεν
υπάγεται ιεραρχικά στον δήµαρχο. Το Αυτοτελές Γραφείο Δηµοτικού Διαµεσολαβητή στελεχώνεται µε τρεις
(3) υπαλλήλους των δήµων και των νοµικών προσώπων
αυτών του αντίστοιχου νοµού, εκ των οποίων δύο (2) κατηγορίας ΠΕ και ένας (1) κατηγορίας ΔΕ. Για τον σκοπό
αυτό, εντός προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την επιλογή του Δηµοτικού Διαµεσολαβητή, σύµφωνα µε το άρθρο 160, ο δήµαρχος του δήµου της έδρας
του νοµού δηµοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους δήµους του
νοµού και δηµοσιεύεται στις ιστοσελίδες αυτών. Εντός
προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης, υποβάλλονται οι δηλώσεις ενδιαφέροντος των
ενδιαφερόµενων υπαλλήλων και, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας αυτής, ο
δήµαρχος του δήµου της έδρας του νοµού, κοινοποιεί
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στον Διαµεσολαβητή τις υποβληθείσες δηλώσεις. Ο Διαµεσολαβητής επιλέγει, µεταξύ των ενδιαφερόµενων και
µε βάση τα τυπικά τους προσόντα και την υπηρεσιακή
τους εµπειρία, τους υπαλλήλους προς απόσπαση, µε δήλωσή του, που κοινοποιείται στον δήµαρχο του δήµου
της έδρας του νοµού και στον δήµαρχο του δήµου στον
οποίο ανήκει η οργανική θέση κάθε αποσπώµενου υπαλλήλου. Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του Δηµάρχου της έδρας του νοµού, για χρονικό διάστηµα ίσο
µε τη θητεία του Διαµεσολαβητή, κατά παρέκκλιση του
άρθρου 12 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας του Διαµεσολαβητή, ανανεώνεται
αυτοδίκαια και η απόσπαση του προηγούµενου εδαφίου.
2. Αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο για τα θέµατα που
αφορούν το προσωπικό του Αυτοτελούς Γραφείου του
Δηµοτικού Διαµεσολαβητή είναι το Συµβούλιο του οικείου νοµού.
3. Πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Αυτοτελές Γραφείο του Δηµοτικού Διαµεσολαβητή για τα πειθαρχικά παραπτώµατα που σχετίζονται µε
την άσκηση των καθηκόντων τους στην υπηρεσία αυτή,
ασκούν:
α) Ο Δηµοτικός Διαµεσολαβητής, ως πειθαρχικώς
προϊστάµενος αυτών, ο οποίος δύναται να τους επιβάλει
την ποινή της έγγραφης επίπληξης και του προστίµου έως και τις αποδοχές τριών (3) µηνών.
β) Το Πειθαρχικό Συµβούλιο της υπηρεσίας που υπάγεται οργανικά ο υπάλληλος, στο οποίο παραπέµπεται η
υπόθεση από τον Περιφερειακό Διαµεσολαβητή, όταν
αυτός κρίνει ότι το πειθαρχικό παράπτωµα τιµωρείται µε
ποινή µεγαλύτερη της αρµοδιότητάς του.
γ) Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο και ειδικότερα το αρµόδιο για τις πειθαρχικές υποθέσεις του
προσωπικού των Ο.Τ.Α. Β΄ βαθµού τµήµα αυτού.
δ) Ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης.
ε) Το διοικητικό εφετείο.
στ) Το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
του πειθαρχικού δικαίου των δηµόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως εκάστοτε ισχύουν.
4. Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων που απασχολούνται στο Γραφείο του Δηµοτικού Διαµεσολαβητή,
η δαπάνη της αντιµισθίας του Δηµοτικού Διαµεσολαβητή, καθώς και το λειτουργικό κόστος του Γραφείου του,
όπως ενδεικτικά οι δαπάνες για τη στέγαση, τον εξοπλισµό, τη λειτουργία ιστοσελίδας, την έκδοση και δηµοσίευση ετήσιας έκθεσης και λοιπών εκθέσεων, το κόστος
µετακινήσεων του Διαµεσολαβητή και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, βαρύνουν τον προϋπολογισµό του δήµου
της έδρας του οικείου νοµού, εγγράφονται δε, σε ειδικό
προς τούτο κωδικό. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη επιµερίζεται αναλογικά στους δήµους του νοµού, µε βάση τον
πληθυσµό καθενός από αυτούς, παρακρατείται από τους
ΚΑΠ που αναλογούν σε αυτούς και αποδίδεται στο Δήµο
της πρωτεύουσας από το Υπουργείο Εσωτερικών.
5. Το Γραφείο Διαµεσολαβητή λειτουργεί τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και δέχεται καταγγελίες, αναφορές
και αιτήσεις πολιτών ηλεκτρονικά, έγγραφα, τηλεφωνικά
ή µε αυτοπρόσωπη, προφορική έκθεση.
6. Ο Διαµεσολαβητής διατηρεί ιστοσελίδα, στην οποία
αναρτώνται υποχρεωτικά όλες οι εκθέσεις και τα πορίσµατα που εκδίδει, µε διασφάλιση της ανωνυµίας των
ενδιαφεροµένων, καθώς και δυνητικά κάθε άλλη πληρο-

φορία που είναι χρήσιµη για τους διοικούµενους κατά τις
συναλλαγές τους µε τις υπηρεσίες των πρωτοβάθµιων
Ο.Τ.Α. του νοµού και των νοµικών προσώπων αυτών.
Άρθρο 168
Αυτοτελές Γραφείο Περιφερειακού Διαµεσολαβητή
1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συστήνεται Αυτοτελές
Γραφείο Περιφερειακού Διαµεσολαβητή. Επικεφαλής
του οικείου Γραφείου είναι ο Περιφερειακός Διαµεσολαβητής, ο οποίος δεν υπάγεται ιεραρχικά στον Περιφερειάρχη. Το Αυτοτελές Γραφείο Περιφερειακού Διαµεσολαβητή στελεχώνεται µε τρεις (3) υπαλλήλους της οικείας
Περιφέρειας και των νοµικών προσώπων αυτής, δύο (2)
εκ των οποίων κατηγορίας ΠΕ και ένας (1) κατηγορίας
ΔΕ. Για τον σκοπό αυτό, εντός προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την επιλογή του Περιφερειακού
Διαµεσολαβητή, σύµφωνα µε το άρθρο 161, ο περιφερειάρχης της οικείας περιφέρειας δηµοσιεύει πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της περιφέρειας. Εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης, υποβάλλονται οι δηλώσεις ενδιαφέροντος των ενδιαφερόµενων υπαλλήλων και µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας αυτής, ο περιφερειάρχης, κοινοποιεί στον Διαµεσολαβητή τις υποβληθείσες δηλώσεις. Ο Διαµεσολαβητής επιλέγει, µεταξύ των ενδιαφερόµενων, τους υπαλλήλους προς απόσπαση, µε δήλωσή του, που κοινοποιείται στον περιφερειάρχη. Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του Περιφερειάρχη, για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη θητεία του
Διαµεσολαβητή, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής
διάταξης. Σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας του Διαµεσολαβητή, ανανεώνεται αυτοδίκαια και η απόσπαση
του προηγούµενου εδαφίου.
2. Αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο για τα θέµατα που
αφορούν το προσωπικό του Αυτοτελούς Γραφείου του
Περιφερειακού Διαµεσολαβητή είναι το Συµβούλιο της
οικείας Περιφέρειας.
3. Την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Αυτοτελές Γραφείο του Περιφερειακού
Διαµεσολαβητή ασκούν:
α. ο Περιφερειακός Διαµεσολαβητής ως πειθαρχικώς
προϊστάµενος αυτών, ο οποίος δύναται να τους επιβάλει
τις υπό στοιχεία Α΄ και Β΄ ποινές της παραγράφου 1 του
άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, και
β. το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 146Α του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, το οποίο δύναται να τους επιβάλει
οποιαδήποτε από τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται, ως προς το προσωπικό
του Αυτοτελούς Γραφείου του Περιφερειακού Διαµεσολαβητή, οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
4. Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων που απασχολούνται στο Γραφείο του Περιφερειακού Διαµεσολαβητή, η δαπάνη της αντιµισθίας του Περιφερειακού Διαµεσολαβητή, καθώς και το λειτουργικό κόστος του Γραφείου του, όπως ενδεικτικά οι δαπάνες για τη στέγαση,
τον εξοπλισµό, τη λειτουργία ιστοσελίδας, την έκδοση
και δηµοσίευση ετήσιας έκθεσης και λοιπών εκθέσεων,
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το κόστος µετακινήσεων και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας, εγγράφονται δε, σε ειδικό προς τούτο κωδικό.
5. Το Γραφείο Διαµεσολαβητή λειτουργεί τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και δέχεται καταγγελίες και αιτήµατα πολιτών ηλεκτρονικά, έγγραφα, τηλεφωνικά ή µε αυτοπρόσωπη προφορική έκθεση.
6. Ο Διαµεσολαβητής διατηρεί ιστοσελίδα, στην οποία
αναρτώνται υποχρεωτικά όλες οι εκθέσεις και τα πορίσµατα που εκδίδει, µε διασφάλιση της ανωνυµίας των
ενδιαφεροµένων, καθώς και δυνητικά κάθε άλλη πληροφορία που είναι χρήσιµη για τους διοικούµενους κατά τις
συναλλαγές τους µε τις υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας και των νοµικών προσώπων αυτής.
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
Άρθρο 169
Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Διαµεσολαβητών
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ως εθνικός
συντονιστικός και γνωµοδοτικός φορέας σε θέµατα τοπικής και περιφερειακής διαµεσολάβησης, Εθνικό Συµβούλιο Διαµεσολαβητών.
2. Η Ολοµέλεια του Συµβουλίου αποτελείται από τον
Υπουργό Εσωτερικών ως πρόεδρο, τον αρµόδιο Γενικό
Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και το σύνολο
των Δηµοτικών και Περιφερειακών Διαµεσολαβητών που
υπηρετούν κάθε δεδοµένη στιγµή.
Άρθρο 170
Αρµοδιότητες
Το Εθνικό Συµβούλιο Διαµεσολαβητών είναι αρµόδιο
για:
α) το συντονισµό και την προαγωγή της συνεργασίας
και της συναντίληψης µεταξύ των Δηµοτικών και Περιφερειακών Διαµεσολαβητών, µε στόχο την όσο το δυνατόν πιο οµοιόµορφη αντιµετώπιση αντίστοιχων προβληµάτων,
β) τη διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων προς το
αρµόδιο Υπουργείο σχετικά µε την τροποποίηση και βελτίωση του θεσµικού πλαισίου για τον Δηµοτικό και Περιφερειακό Διαµεσολαβητή,
γ) τη διατύπωση απόψεων σχετικά µε όλα τα ζητήµατα
που αφορούν τη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον του ζητηθεί ή κάθε φορά που το κρίνει σκόπιµο,
δ) την προαγωγή του θεσµού της τοπικής και περιφερειακής διαµεσολάβησης και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενηµέρωση του κοινού,
ε) τη συνεργασία µε το αρµόδιο Υπουργείο, καθώς και
µε όλους τους συναρµόδιους φορείς, όπως το Συνήγορο
του Πολίτη, τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης
και λοιπά ελεγκτικά σώµατα της Διοίκησης, τον Επόπτη
Ο.Τ.Α., την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ και φορείς συνδικαλιστικής
εκπροσώπησης εργαζοµένων στους Ο.Τ.Α..
Άρθρο 171
Συγκρότηση και λειτουργία
1. Η Ολοµέλεια του Συµβουλίου εκλέγει :
α) Τον Πρόεδρο και τα µέλη της Συντονιστικής Επιτρο-

πής του. Στη Συντονιστική Επιτροπή µετέχει υποχρεωτικά τουλάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε κατηγορία Διαµεσολαβητών (Δηµοτικών και Περιφερειακών).
β) Τους εκπροσώπους των Διαµεσολαβητών στην ειδική επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 162.
2. Η Ολοµέλεια του Συµβουλίου συνέρχεται κατ' ελάχιστο δύο (2) φορές το χρόνο ή όποτε κριθεί απαραίτητο
ή ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) των µελών του ή από
τον Υπουργό Εσωτερικών. Στο Συµβούλιο δύναται να καλείται και να παρίσταται και ο Συνήγορος του Πολίτη.
3. Όλες οι αποφάσεις, εκθέσεις και εισηγήσεις του Εθνικού Συµβουλίου Διαµεσολαβητών υποβάλλονται στον
Υπουργό Εσωτερικών και κοινοποιούνται στο Συνήγορο
του Πολίτη.
4. Το Συµβούλιο υποστηρίζεται διοικητικά από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΤΜΗΜΑ Ζ΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 172
Γενικές αρχές
Ο Δηµοτικός και ο Περιφερειακός Διαµεσολαβητής
συνεργάζεται µε όλες τις αρχές που είναι αρµόδιες για
την προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών και τον έλεγχο της νόµιµης δράσης των Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε την
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, χωρίς να θίγονται οι εκατέρωθεν αρµοδιότητες.
Άρθρο 173
Σχέσεις µε το Συνήγορο του Πολίτη
1. Ο Δηµοτικός και ο Περιφερειακός Διαµεσολαβητής
είναι ανεξάρτητος από το Συνήγορο του Πολίτη, η δε άσκηση των αρµοδιοτήτων του Διαµεσολαβητή δεν θίγει
τις αρµοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης και συνταγµατικά κατοχυρωµένης αρχής.
2. Ο Δηµοτικός και ο Περιφερειακός Διαµεσολαβητής
υποχρεούται να κοινοποιεί την ετήσια έκθεσή του στον
Συνήγορο του Πολίτη.
3. Ο Δηµοτικός και ο Περιφερειακός Διαµεσολαβητής
δικαιούται να υποβάλλει ερωτήµατα και να ζητεί τις απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη για το χειρισµό υπόθεσης που εκκρεµεί ενώπιόν του, εφόσον κρίνει αιτιολογηµένα ότι αυτή έχει κεντρικό χαρακτήρα ή ευρύτερο ενδιαφέρον.
4. Ο Δηµοτικός και ο Περιφερειακός Διαµεσολαβητής
υποχρεούται να συνεργάζεται µε το Συνήγορο του Πολίτη και να του παρέχει την αναγκαία συνδροµή για υποθέσεις που χειρίζεται και για ενέργειες που απαιτούν εγγύτητα ή αµεσότητα.
Άρθρο 174
Τελικές – µεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ΄
1. Όπου στα άρθρα 152 έως 173 αναφέρεται ο νοµός,
για την περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής νοείται η εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα.
2. Τα άρθρα 77 και 179 του ν. 3852/2010 καταργούνται.
Η θητεία των Συµπαραστατών του Δηµότη και του Πολί-
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τη και της Επιχείρησης εντός της αυτοδιοικητικής περιόδου 2014-2019, λογίζεται ως πρώτη θητεία, για τις ανάγκες εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 159, ανεξαρτήτως αν υπήρξε και προηγούµενη θητεία τους
προ του έτους 2014.
3. Τα άρθρα 152 έως 173 ισχύουν από την πρώτη, µετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, αυτοδιοικητική περίοδο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Άρθρο 175
Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα – Ετήσια
Προγράµµατα Δράσης δήµων – Τροποποίηση
άρθρου 266 του ν. 3852/2010
1. Η παρ. 1 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για το µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό των δήµων,
εκπονείται Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης. Το τεχνικό πρόγραµµα αποτελεί µέρος του Ετήσιου
Προγράµµατος Δράσης και επισυνάπτεται σε αυτό, ως
παράρτηµα.
Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού εκάστου έτους, απαιτείται η κατάρτιση τεχνικού προγράµµατος για το έτος αυτό. Ο ετήσιος προϋπολογισµός εκάστου έτους, καθώς και το ετήσιο τεχνικό πρόγραµµα,
πρέπει να εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις και τις παραδοχές του αντίστοιχου Ετήσιου Προγράµµατος Δράσης, καθώς και µε το Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Ειδικά για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού και του τεχνικού προγράµµατος του πρώτου
έτους κάθε δηµοτικής περιόδου, δεν απαιτείται να έχει
προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος και Ετήσιου Προγράµµατος
Δράσης. Για το πρώτο έτος κάθε δηµοτικής περιόδου, ο
αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισµός και το αντίστοιχο
τεχνικό πρόγραµµα λογίζονται ως προσχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος Δράσης, µέχρι την κατάρτιση και έγκριση αυτού. Το Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης του πρώτου έτους της δηµοτικής περιόδου οριστικοποιείται µε
την κατάρτιση και έγκριση του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής του άρθρου 266Α, ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε το περιεχόµενο, τη δοµή, τις προδιαγραφές ανά κατηγορία δήµων, σύµφωνα µε το άρθρο 2Α,
τη διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης, αξιολόγησης και
παρακολούθησης εφαρµογής των Τετραετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των δήµων, τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα, για
την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.»
2. Στο άρθρο 266 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:
«1Α. Σκοπός των Τετραετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού είναι η παρακολούθη-

ση υλοποίησης του Χωρικού και Αναπτυξιακού σχεδιασµού στο τοπικό επίπεδο και η συµβολή στην ανατροφοδότηση και προσαρµογή του σχεδιασµού, στο πλαίσιο
των υφιστάµενων κάθε φορά συνθηκών. Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα έχουν ενιαία δοµή και συγκρότηση, που διέπει το σύνολο των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων του Δήµου και περιλαµβάνουν
α) στρατηγικό σχέδιο,
β) επιχειρησιακό σχέδιο και
γ) δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης. Για την
κατάρτισή τους, λαµβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάµενος Χωρικός σχεδιασµός Εθνικού, Περιφερειακού και Τοπικού Επιπέδου, η
µακροπεριφερειακή και διαπεριφερειακή στρατηγική, οι
προτεραιότητες που απορρέουν από θεσµοθετηµένα
χρηµατοδοτικά µέσα, καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα, πολιτικές και στρατηγικές
που επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου
του δήµου. Κατά την κατάρτιση και υλοποίησή τους, αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιµες µορφές δηµοσιοποίησης και δηµόσιας διαβούλευσης, µε σκοπό την ενίσχυση
της διαφάνειας και της συµµετοχής. Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα αποτυπώνονται σε ηλεκτρονική
µορφή και τα γεωχωρικά τους δεδοµένα δηµιουργούνται
και διατίθενται ελεύθερα και διαδικτυακά σε ψηφιακή
µορφή σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ν. 3882/2010
και του ν. 4305/2014.»
Άρθρο 176
Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα – Ετήσια
Προγράµµατα Δράσης περιφερειών – Τροποποίηση
άρθρου 268 του ν. 3852/2010
1. Η παρ. 1 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για το µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό των περιφερειών, εκπονείται Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης. Το τεχνικό πρόγραµµα αποτελεί µέρος του
Ετήσιου Προγράµµατος Δράσης και επισυνάπτεται σε
αυτό, ως παράρτηµα.
Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού εκάστου έτους, απαιτείται η κατάρτιση τεχνικού προγράµµατος για το έτος αυτό. Ο ετήσιος προϋπολογισµός εκάστου έτους, καθώς και το ετήσιο τεχνικό πρόγραµµα,
πρέπει να εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις και τις παραδοχές του αντίστοιχου Ετήσιου Προγράµµατος Δράσης, καθώς και µε το Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Ειδικά για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού και του τεχνικού προγράµµατος του πρώτου
έτους κάθε περιφερειακής περιόδου δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος και Ετήσιου Προγράµµατος
Δράσης. Για το πρώτο έτος κάθε περιφερειακής περιόδου ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισµός και το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραµµα λογίζονται ως προσχέδιο του
Ετήσιου Προγράµµατος Δράσης, µέχρι την κατάρτιση
και έγκριση αυτού. Το Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης του
πρώτου έτους της περιφερειακής περιόδου οριστικοποιείται µε την κατάρτιση και έγκριση του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση της Επι-
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τροπής του άρθρου 266 Α, καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε το περιεχόµενο, τη δοµή, τη διαδικασία
κατάρτισης, έγκρισης, αξιολόγησης και παρακολούθησης εφαρµογής των Τετραετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των περιφερειών, τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα, για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 268 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Σκοπός των Τετραετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των περιφερειών είναι η παρακολούθηση υλοποίησης του Χωρικού και Αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό επίπεδο και η συµβολή στην ανατροφοδότηση και προσαρµογή του σχεδιασµού, στο πλαίσιο των υφιστάµενων κάθε φορά συνθηκών. Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα έχουν ενιαία δοµή και συγκρότηση, που διέπει το σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων
και περιλαµβάνουν:
α) στρατηγικό σχέδιο,
β) επιχειρησιακό σχέδιο και
γ) δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης. Για την
κατάρτισή τους, λαµβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάµενος Χωρικός σχεδιασµός Εθνικού, Περιφερειακού και Τοπικού Επιπέδου, η
µακροπεριφερειακή και διαπεριφερειακή στρατηγική, οι
προτεραιότητες που απορρέουν από θεσµοθετηµένα
χρηµατοδοτικά µέσα, καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα, πολιτικές και στρατηγικές
που επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου
της περιφέρειας. Κατά την κατάρτιση και υλοποίησή
τους, αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιµες µορφές δηµοσιοποίησης και δηµόσιας διαβούλευσης, µε σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της συµµετοχής. Τα Τετραετή
Επιχειρησιακά Προγράµµατα αποτυπώνονται σε ηλεκτρονική µορφή και τα γεωχωρικά τους δεδοµένα δηµιουργούνται και διατίθενται ελεύθερα και διαδικτυακά σε
ψηφιακή µορφή σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του
ν. 3882/2010 και του ν. 4305/2014.»
Άρθρο 177
Επιτροπή Παρακολούθησης και Υλοποίησης Χωρικού
και Αναπτυξιακού Σχεδιασµού Τοπικού
και Περιφερειακού Επιπέδου
Στο ν. 3852/2010 προστίθεται άρθρο 266 Α ως εξής:
«Άρθρο 266Α
Επιτροπή Παρακολούθησης και Υλοποίησης Χωρικού και
Αναπτυξιακού Σχεδιασµού Τοπικού
και Περιφερειακού Επιπέδου
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Επιτροπή Παρακολούθησης και Υλοποίησης Χωρικού και Αναπτυξιακού
Σχεδιασµού Περιφερειακού και Τοπικού Επιπέδου. Η Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των Υπουργείων
Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµίας και Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝΠΕ), εκπροσώπους επαγγελµατικών, επιστηµονικών
και κοινωνικών φορέων και εµπειρογνώµονες εγνωσµένου κύρους, σε θέµατα Χωρικού και αναπτυξιακού σχε-

διασµού. Αρµοδιότητα της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση του βαθµού υλοποίησης του χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασµού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η ενηµέρωση και υποστήριξη των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄
βαθµού σε θέµατα εναρµόνισης του σχεδιασµού τους µε
τον χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό των άλλων επιπέδων διοίκησης και η προώθηση του συντονισµού του
Χωρικού και αναπτυξιακού του τοπικού και περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασµού, µε σκοπό τη διαµόρφωση συνεκτικών πολιτικών χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασµού σε επίπεδο εθνικό. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου, ρυθµίζεται ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής, η γραµµατειακή και διοικητική της υποστήριξη, η
δυνατότητα αξιοποίησης προγραµµάτων χρηµατοδότησης και τεχνικής υποστήριξης αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.»
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΥΣ - ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. –
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
Άρθρο 178
Υποστήριξη των Δήµων από τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
Στο ν. 3852/2010 προστίθεται άρθρο 97Β ως εξής:
«Άρθρο 97Β
Υποστήριξη των Δήµων από τη Μ.Ο.Δ Α.Ε.
Δήµοι που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια σύµφωνα
µε το άρθρο 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ή που δεν διαθέτουν επαρκή τεχνική υπηρεσία ή που έχουν τεχνική υπηρεσία η οποία δεν διαθέτει τεχνικό υπάλληλο της απαιτούµενης ειδικότητας για την εκπόνηση, ανάθεση και
επίβλεψη µελετών ή για την ωρίµανση και δηµοπράτηση
έργων, κατά την κείµενη νοµοθεσία, µπορούν, να αναθέτουν στην ανώνυµη εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)»
την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στις διαδικασίες εκπόνησης, ανάθεσης και επίβλεψης µελετών και
στην ωρίµανση ή δηµοπράτηση έργων, όπως ιδίως τη σύνταξη τευχών δηµοπράτησης, διακηρύξεων µελετών και
έργων, ακόµα και αν οι µελέτες ή τα έργα αυτά είναι µη
συγχρηµατοδοτούµενα. Το αίτηµα ανάθεσης των υπηρεσιών του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται ύστερα από απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου κι εγκρίνεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της
Μ.Ο.Δ. Α.Ε..»
Άρθρο 179
Προγραµµατικές συµβάσεις - Τροποποίηση
του άρθρου 100 του ν. 3852/2010
1. Η περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων
ανάπτυξης µιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προµηθειών κάθε είδους, οι
δήµοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσµοι δήµων, τα δίκτυα δήµων και περιφερειών του άρθρου 101, οι περιφερειακές
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ενώσεις δήµων, η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας και η
Ένωση Περιφερειών, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου τα οποία συνιστούν ή στα οποία συµµετέχουν οι
προαναφερόµενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία
συµµετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 όπως ισχύει, τα δηµοτικά και περιφερειακά ιδρύµατα, καθώς και κοινωφελή ιδρύµατα και κληροδοτήµατα και τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαµβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε
το Δηµόσιο ή µε την Εγνατία Οδό Α.Ε. ή µε τη Μ.Ο.Δ.
Α.Ε. ή µεταξύ τους ή και µε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή
δηµοσίου δικαίου ή µε τους φορείς των παραγράφων 1,
2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), µεµονωµένα ή από κοινού. Στις προγραµµατικές συµβάσεις
που µετέχει το Δηµόσιο, µπορεί να εκπροσωπείται και από τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης στην
οποία εκτελείται η προγραµµατική σύµβαση. Οι ανωτέρω
συµβάσεις υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. Αν ένας εκ των συµβαλλοµένων είναι το
Δηµόσιο ή εποπτευόµενος φορέας του, η προγραµµατική σύµβαση δεν υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας του άρθρου 225.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 100 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δύναται µε προγραµµατική σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ αυτής και δήµου, ο οποίος
δεν έχει τεχνική επάρκεια ή σε δήµους που έχουν τεχνική επάρκεια, δεν διαθέτουν όµως τεχνικό υπάλληλο της
απαιτούµενης ειδικότητας, να αναλαµβάνει τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης
δηµοσίων συµβάσεων µελετών του δήµου αυτού. Ως
προς το περιεχόµενο της προγραµµατικής σύµβασης, τις
εξ’ αυτής ευθύνες, τους εκπροσώπους των µερών και τα
αποφαινόµενα όργανα, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α΄
147).»
3. Η περίπτωση Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 100 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Στις προγραµµατικές συµβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείµενο της σύµβασης, ο σκοπός, το περιεχόµενο των µελετών, των έργων, των προγραµµάτων,
των προµηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισµός
τους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης, οι
πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαµβανόµενες οικονοµικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύµβασης, καθώς και ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για
την εκπλήρωση της προγραµµατικής σύµβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και οι λεπτοµέρειες καταβολής
τους. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραµµατικής σύµβασης, ο κάθε συµβαλλόµενος αναλαµβάνει συγκεκριµένο αντικείµενο µε συγκεκριµένες υποχρεώσεις.
Το Όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της προγραµµατικής σύµβασης πρέπει απαραίτητα να ορίζεται
στις προγραµµατικές συµβάσεις, καθώς και οι αρµοδιό-

τητές του και οι ρήτρες σε βάρος του συµβαλλοµένου
που παραβαίνει τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης.»
Άρθρο 180
Διαδηµοτικός σύνδεσµος τεχνικής υπηρεσίας
Στο ν. 3852/2010 προστίθεται άρθρο 104Α ως εξής:
«Άρθρο 104Α
Σύσταση διαδηµοτικού συνδέσµου τεχνικής υπηρεσίας
1. Δύο (2) ή περισσότεροι δήµοι του ιδίου νοµού, καθώς και όµορων νοµών της ίδιας περιφέρειας, µπορεί να
συνιστούν, µε απόφαση των δηµοτικών συµβουλίων αυτών, σύνδεσµο µε ειδικό σκοπό τη µελέτη και εκτέλεση
των τεχνικών τους έργων. Οι σύνδεσµοι αυτοί αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, διέπονται από
τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 245 έως 250 του
ν. 3463/2006, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν
άρθρο και η τεχνική υπηρεσία τους αποτελεί την κοινή
τεχνική υπηρεσία των συµµετεχόντων σε αυτούς δήµων.
2. Η απόφαση των δηµοτικών συµβουλίων, η οποία
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των µελών τους, αναφέρει ως ειδικό σκοπό, για τον οποίο ιδρύεται ο σύνδεσµος, τη µελέτη και εκτέλεση έργων των συµµετεχόντων δήµων και ορίζει τη χρονική
διάρκεια και την έδρα του, τα τυχόν παραρτήµατά του
στους συνεργαζόµενους δήµους, καθώς και τις εισφορές που πρέπει να καταβάλλει ετησίως κάθε µέλος του
συνδέσµου. Με απόφαση των δηµοτικών συµβουλίων, η
οποία µπορεί να εµπεριέχεται στην απόφαση του προηγούµενου εδαφίου, καταρτίζεται ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του συνδέσµου, ο οποίος περιλαµβάνει
κατ’ ελάχιστο µία (1) Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας µε
ένα ή περισσότερα τµήµατα και ένα (1) τµήµα Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. Αν, για οποιονδήποτε
λόγο, δεν είναι δυνατή η λειτουργία Τµήµατος Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, οι αρµοδιότητες του
Τµήµατος αυτού ασκούνται υποχρεωτικά από την αντίστοιχη υπηρεσία του δήµου της έδρας του συνδέσµου.
3. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται η απόφαση σύστασης,
καθώς και ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Συνδέσµου, ύστερα από γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου. Ο έλεγχος που διενεργείται από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση είναι αποκλειστικά έλεγχος νοµιµότητας και δεν υπεισέρχεται στην σκοπιµότητα σύστασης του συνδέσµου ή σε άλλες σταθµίσεις.
4. Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης σύστασης του
συνδέσµου και της έγκρισης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού, ο σύνδεσµος αποτελεί την τεχνική υπηρεσία των συνεργαζοµένων δήµων και ασκεί τις
αρµοδιότητες και τα καθήκοντα της Διευθύνουσας/Επιβλέπουσας Υπηρεσίας σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία για τη µελέτη και εκτέλεση των έργων.
Η νέα τεχνική υπηρεσία αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις και αρµοδιότητες των τεχνικών υπηρεσιών των συµµετεχόντων δήµων, καθώς και τις εκκρεµείς υποθέσεις
των υπηρεσιών αυτών.
5. Το προσωπικό των δήµων, το οποίο υπηρετεί σε
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Τµήµα ή Διεύθυνση αντίστοιχο µε αυτά που προβλέπονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του συνδέσµου, µετατάσσεται, µε απόφαση του αρµοδίου για διορισµό οργάνου του συνδέσµου, ύστερα από γνώµη του
οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, στην αντίστοιχη οργανική µονάδα του συνδέσµου. Κατόπιν υποβολής αίτησης
είναι δυνατή η µετάταξη ή η απόσπαση, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο
(2) επιπλέον έτη, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, οποιουδήποτε υπαλλήλου συνεργαζόµενου δήµου, εφόσον κατέχει τα απαιτούµενα από τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του συνδέσµου προσόντα, σε κενή οργανική θέση στο σύνδεσµο. Η απόφαση
της µετάταξης ή της απόσπασης εκδίδεται από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο του συνδέσµου, ύστερα από
γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
6. Το προσωπικό των πρώην Τεχνικών Υπηρεσιών Δήµων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.), το οποίο έχει µεταφερθεί
σύµφωνα µε την περίπτωση VII του άρθρου 280 στον οικείο Δήµο της έδρας του αντίστοιχου νοµού ή στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, µπορεί, µε απόφαση του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου του συνδέσµου, να µετατάσσεται, ύστερα από υποβολή αίτησης, σε κενή οργανική
θέση του συνδέσµου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής διάταξης.
7. Η συµµετοχή νέου δήµου σε υφιστάµενο σύνδεσµο
ή η αποχώρηση από αυτό µέλους του επιτρέπεται, εάν
το αποφασίσει το δηµοτικό συµβούλιο του ενδιαφεροµένου δήµου και αποδεχθεί την απόφαση το διοικητικό
συµβούλιο του συνδέσµου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του.
Άρνηση αποδοχής της προσχώρησης νέου δήµου στο
σύνδεσµο εκ µέρους του διοικητικού συµβουλίου αυτού
πρέπει να αιτιολογείται ειδικά. Το ίδιο ισχύει και για το
αίτηµα αποχώρησης δήµου από υφιστάµενο σύνδεσµο.
Σε κάθε περίπτωση, για την προσχώρηση νέου δήµου σε
υφιστάµενο σύνδεσµο και για την αποχώρηση από αυτόν, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες του τοπικού πληθυσµού, οι εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν για τη λειτουργία τεχνικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία ενόψει των ειδικών συνθηκών
κάθε περίπτωσης και η κατά το δυνατόν πληρέστερη εκπλήρωση του σκοπού του συνδέσµου.
8. Σε δήµους που συστήνουν σύνδεσµο, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 1 έως 7, η άσκηση της αρµοδιότητας
της τεχνικής τους υπηρεσίας ασκείται από την τεχνική υπηρεσία του συνδέσµου. Τις λοιπές αρµοδιότητες προϊσταµένης και αναθέτουσας αρχής αναλαµβάνει ο δήµος
που είναι κύριος του έργου.
9. Η υπηρεσιακή κατάσταση καθώς και τα εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώµατα των υπαλλήλων που µετατάσσονται ή αποσπώνται στον σύνδεσµο σύµφωνα µε
τις παραγράφους 5 και 6, συµπεριλαµβανοµένης της τυχόν καταβολής προσωπικής διαφοράς, δεν θίγονται σε
καµία περίπτωση. Σε περίπτωση λύσης του συνδέσµου
για οποιοδήποτε λόγο το προσωπικό µεταφέρεται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε πριν από τη µετάταξη ή
την απόσπαση. Ο χρόνος υπηρεσίας στον σύνδεσµο λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για όλες τις
νόµιµες συνέπειες.»

Άρθρο 181
Υπηρεσία Δόµησης
Στο νόµο 3852/2010 προστίθεται άρθρο 97Α ως εξής:
«Άρθρο 97Α
Υπηρεσία Δόµησης Δήµων
1. Εκτός από τις υπηρεσιακές µονάδες που προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο, σε κάθε δήµο λειτουργεί
υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόµησης (Υ.Δοµ.) εφόσον:
α) είτε πληρούνται τα κριτήρια για την κατ’ ελάχιστον
στελέχωσή τους που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του
άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167). Η συνδροµή ή µη
των κριτηρίων της παραγράφου αυτής διαπιστώνεται µε
απόφαση του δηµάρχου, εντός ενός (1) µηνός από τη
δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος του προηγούµενου εδαφίου.
β) είτε είναι δυνατή η στελέχωσή της, σύµφωνα µε την
επόµενη παράγραφο.
2. Σε δήµους όπου δεν πληρούνται τα κριτήρια της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του επόµενου εδαφίου, συγκροτούνται Υ.Δοµ.,
µε απόφαση του δηµάρχου, που εκδίδεται εντός ενός (1)
µηνός από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος
της περίπτωσης Α΄ της προηγούµενης παραγράφου, ως
εξής:
Εφόσον υπηρετούν στον οικείο δήµο και σε άλλες οργανικές µονάδες, πλην της Υ.Δοµ. και της Τεχνικής Υπηρεσίας, υπάλληλοι των ειδικοτήτων που προβλέπονται
στο προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης παραγράφου και µέχρι του ελάχιστου αριθµού που προβλέπεται
στο ίδιο προεδρικό διάταγµα, για τη συγκρότηση Υ.Δοµ.,
αυτοί µετακινούνται υποχρεωτικά, µε την απόφαση του
προηγούµενου εδαφίου, στην Υ.Δοµ. και σε θέση αντίστοιχου ιεραρχικού επιπέδου. Αν περισσότεροι υπάλληλοι πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου, για την κάλυψη των κενών θέσεων της Υ.Δοµ. λαµβάνονται υπόψη, κατά σειρά προτεραιότητας:
α) ο µακρότερος χρόνος προϋπηρεσίας σε θέση µε καθήκοντα σχετικά µε την έκδοση οικοδοµικών αδειών,
β) υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε
προτίµηση στον αρχαιότερο,
γ) η κρίση του αρµοδίου οργάνου, µε βάση τα τυπικά
και τα ουσιαστικά προσόντα, τη συνάφεια της ειδικότητας και τυχόν περαιτέρω εξειδίκευση και τη γενική εµπειρία των υπαλλήλων µε τις ειδικότητες που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1.
3. Εάν, µε απόφαση του δηµάρχου, διαπιστώνεται αιτιολογηµένα η αδυναµία συγκρότησης αυτοτελούς
Υ.Δοµ., σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των παραγράφων
1 και 2, οι αρµοδιότητες της Υ.Δοµ. ασκούνται υποχρεωτικά µε διοικητική υποστήριξη, από το δήµο της έδρας
της οικείας περιφερειακής ενότητας. Στην περίπτωση
αυτή, τα παράβολα που αντιστοιχούν στην έκδοση οικοδοµικών αδειών για ακίνητα κείµενα εντός της επικράτειας των υποστηριζόµενων δήµων αποδίδονται στο δήµο που παρέχει τη διοικητική υποστήριξη. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης των παραβόλων στο
δήµο ο οποίος παρέχει τη διοικητική υποστήριξη.»
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ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΝΕΑ ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 182
Επέκταση της δυνατότητας συµµετοχής Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού σε νοµικά πρόσωπα
αναπτυξιακού χαρακτήρα
1. Κατ’ εξαίρεση των αριθµητικών περιορισµών των
άρθρων 107 του ν. 3852/2010 και 194 του ν. 3852/2010,
οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού µπορεί να συνιστούν αυτοτελώς ή να συµµετέχουν από κοινού µε άλλους Ο.Τ.Α., του
ίδιου ή άλλου βαθµού, ή µε νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, κατά την έννοια του άρθρου 51 του
ν. 1892/1990 (Α΄ 101), σε αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες των άρθρων 252 παράγραφος 3 περίπτωση β΄ και
265 του ν. 3463/2006 ή του άρθρου 194 του ν. 3852/2010
µε αντικείµενο µία (1) τουλάχιστον από τις εξής δραστηριότητες:
α) Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση
ηλεκτρικής ή θερµικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθµούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθµούς.
β) Διαχείριση, όπως συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση, πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερµικής ή ψυκτικής ενέργειας από
βιοµάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή µέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος αστικών
αποβλήτων.
γ) Προµήθεια ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και
εγκαταστάσεων, µε στόχο τη µείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης και της χρήσης συµβατικών καυσίµων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
δ) Προµήθεια ηλεκτροκίνητων οχηµάτων, υβριδικών ή
µη, και εν γένει οχηµάτων που χρησιµοποιούν εναλλακτικά καύσιµα.
ε) Διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας.
στ) Προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου
προς τελικούς πελάτες, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του
ν. 4001/2011 (Α 179).
ζ) Παραγωγή, διανοµή και προµήθεια θερµικής ή ψυκτικής ενέργειας,
η) Διαχείριση της ζήτησης για τη µείωση της τελικής
χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
θ) Ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκµετάλλευση υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, σύµφωνα µε το
ν. 4439/2016 (Α΄ 222) ή διαχείριση µέσων βιώσιµων µεταφορών.
ι) Εγκατάσταση και λειτουργία µονάδων αφαλάτωσης
νερού µε χρήση Α.Π.Ε..
ια) Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύµφωνα µε το
άρθρο 10 της Δ6/13280/7.6.2011 απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
(Β΄ 1228).
2. Οι εταιρείες της παραγράφου 1 µπορούν να ασκούν
και οποιαδήποτε από τις κατωτέρω δραστηριότητες:
α) Προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγµατοποίηση
επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή παρεµβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός
της οικείας Περιφέρειας.
β) Σύνταξη µελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της

Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υλοποίησης παρεµβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
γ) Διαχείριση ή συµµετοχή σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά µε τους σκοπούς της.
δ) Παροχή συµβουλών για τη διαχείριση ή συµµετοχή
του οικείου Ο.Τ.Α. σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα
από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τους σκοπούς της.
ε) Ενηµέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέµατα ενεργειακής αειφορίας.
στ) Δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιµετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών του οικείου δήµου ή της οικείας περιφέρειας που
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως παροχή ή
συµψηφισµός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθµιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που µειώνουν την κατανάλωση της
ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω.
3. Για τη σύσταση, τη λειτουργία, το προσωπικό, τη λύση, την εκκαθάριση, την εποπτεία και κάθε άλλο ζήτηµα
που αφορά τις εταιρίες του άρθρου αυτού, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 253, 265 του ν. 3463/2006,
ως προς τις εταιρείες που συστήνονται από Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού και του άρθρου 197 του ν. 3852/2010, ως προς
τις εταιρείες που συστήνονται από Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού, καθώς και το σύνολο των διατάξεων και των κανονιστικών
πράξεων που αφορούν τις ανώνυµες αναπτυξιακές εταιρείες δήµων και περιφερειών.
Άρθρο 183
Συµµετοχή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού σε νοµικά πρόσωπα
µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας ή την αξιοποίηση δηµόσιων αγαθών
1. Κατ’ εξαίρεση των αριθµητικών περιορισµών των
άρθρων 107 του ν. 3852/2010 και 194 του ν. 3852/2010,
οι Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού µπορεί να συνιστούν αυτοτελώς ή να συµµετέχουν από κοινού µε άλλους Ο.Τ.Α., του
ίδιου ή άλλου βαθµού σε αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες των άρθρων 252 παρ. 3 Β΄ και 265 του
ν. 3463/2006 ή του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 µε ειδικό σκοπό:
α) Την απόκτηση πλειοψηφικού ή µειοψηφικού µετοχικού κεφαλαίου εταιρειών κοινής ωφέλειας ή εταιρειών
αξιοποίησης και διαχείρισης υποδοµών ή εταιρειών εκτέλεσης µεταφορικού έργου. Για την υλοποίηση του σκοπού τους, οι εταιρείες αυτές µπορεί να συµµετέχουν ή
να χρηµατοδοτούνται από ευρωπαϊκά και διεθνή προγράµµατα και χρηµατοδοτικά εργαλεία.
β) Την αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων ή περιοχών
ή εγκαταστάσεων σηµαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας. Στην περίπτωση αυτή και πριν από τη λήψη
της απόφασης περί σύστασης της εταιρείας ή συµµετοχής σε αυτήν από το αρµόδιο συλλογικό όργανο, οι
Ο.Τ.Α. υποβάλλουν σχετική αναλυτική και εµπεριστατωµένη επενδυτική πρόταση, συνοδευόµενη από επιχειρηµατικό σχέδιο και οικονοµοτεχνική µελέτη, καθώς και
µελέτη δέουσας επιµέλειας, εφόσον αυτή απαιτείται,
στη Διεύθυνση Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών, η οποία θεωρεί τα υποβληθέντα στοιχεία,
εντός προθεσµίας εκατόν είκοσι (120) ηµερών και εισηγείται προς τους ενδιαφερόµενους Ο.Τ.Α. τις απαραίτη-

72
τες προσαρµογές ή τροποποιήσεις της επενδυτικής πρότασης, προκειµένου αυτή να µπορέσει να υλοποιηθεί. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, το αρµόδιο συλλογικό όργανο του ενδιαφερόµενου Ο.Τ.Α. µπορεί να εγκρίνει άνευ ετέρου τη σύσταση
της εταιρείας ή τη συµµετοχή του Ο.Τ.Α. σε αυτή.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να εξειδικεύονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της περίπτωσης β΄ του άρθρου αυτού, να καθορίζεται το περιεχόµενο της επενδυτικής πρότασης, η διαδικασία ελέγχου αυτής, καθώς και τα τυχόν χρηµατοδοτικά εργαλεία
προς υποστήριξη της υλοποίησης των προτάσεων αυτών.
2. Για τη σύσταση, τη λειτουργία, το προσωπικό, τη λύση, την εκκαθάριση, την εποπτεία και κάθε άλλο ζήτηµα
που αφορά τις εταιρίες του άρθρου αυτού, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 253, 265 του ν. 3463/2006,
ως προς τις εταιρείες που συνιστώνται από Ο.Τ.Α. Α΄
βαθµού και του άρθρου 197 του ν. 3852/2010, ως προς
τις εταιρείες που συνιστώνται από Ο.Τ.Α. Β΄ βαθµού, καθώς και το σύνολο των διατάξεων και των κανονιστικών
πράξεων που αφορούν τις ανώνυµες αναπτυξιακές εταιρείες δήµων και περιφερειών.
Άρθρο 184
Σύσταση δηµοτικών µονοµετοχικών Α.Ε. λειτουργίας
πρατηρίου καυσίµων, για την κάλυψη
των αναγκών µικρών νησιωτικών δήµων
Κατ’ εξαίρεση των αριθµητικών περιορισµών του άρθρου 107 του ν. 3852/2010, µικροί νησιωτικοί δήµοι, σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ του άρθρου 2Α του
ν. 3852/2010, µπορεί, προς εξυπηρέτηση των αναγκών
των κατοίκων τους, να συνιστούν µονοµετοχικές ανώνυµες εταιρείες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 µε µοναδικό αντικείµενο τη λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίµων εντός της χωρικής τους εµβέλειας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λειτουργεί αντίστοιχη ιδιωτική επιχείρηση
εντός των ορίων τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου της
συνδροµής αυτών και ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο σχετικό ζήτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι ειδικότερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε νησιωτικό δήµο.
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ Ο.Τ.Α. – ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –
ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ –ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ
Άρθρο 185
Έννοια, περιεχόµενο και τρόπος
καθορισµού ανταποδοτικών τελών
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και
φωτισµού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήµων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως

δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της
αποκοµιδής και διαχείρισης των απορριµµάτων, του ηλεκτροφωτισµού των οδών, των πλατειών και του συνόλου
των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόµενης από τους δήµους, υπηρεσίας, που
σχετίζεται ή είναι συναφής µε αυτές. Απαγορεύεται η µε
οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσµευση των πόρων που
προέρχονται από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού, για την κάλυψη
οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων.
Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισµού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό των τετραγωνικών µέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και
πλήρη αιτιολογία του καθορισµού των συντελεστών του
τέλους στο προσήκον ύψος.
Η συζήτηση και ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης
του δηµοτικού συµβουλίου για τον καθορισµό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους διεξάγεται επί της πρότασης της Οικονοµικής Επιτροπής και επί
κατατεθειµένων εναλλακτικών προτάσεων. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριµένης πρότασης, είτε
υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονοµική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων. Οι λευκές ψήφοι δεν
λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της πλειοψηφίας. Οι εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην
Οικονοµική Επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης της εισήγησής της είτε στο δηµοτικό συµβούλιο, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους. Οι ενδεχόµενες εναλλακτικές προτάσεις
συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή
του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική πρόταση
λαµβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθµών εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό
τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών µε τα έσοδα.
Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου συνιστά και τον εγκεκριµένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό
συντελεστή. Αν καµία πρόταση δεν συγκεντρώσει την
πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ
των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές.
Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι µεταξύ
τους, τρεις (3) κατ’ ελάχιστον και διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής :
Πρώτος συντελεστής : ακίνητα που χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για κατοικία.
Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιµοποιούνται για κοινωφελείς, µη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς .
Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιµοποιούνται
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για την άσκηση πάσης φύσης οικονοµικής δραστηριότητας.
Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δηµοτικό
συµβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως
διαβαθµίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριµένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό
αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης
τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή
άλλων ιδιαίτερων αντικειµενικών χαρακτηριστικών τους.
Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισµό των γενικών
και ειδικών συντελεστών λαµβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εµβαδό, στεγασµένο ή µη, χρόνος χρήσης, ο βαθµός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόµενες από τον οικείο δήµο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού.
Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν µπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλασίου του γενικού συντελεστή της κατοικίας.
Άρθρο 186
Κριτήρια κατανοµής Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
(ΚΑΠ)
1. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989
(Α΄ 2) αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της
ΚΕΔΕ καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανοµής των εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισµό
δηµοσίων επενδύσεων και στον τακτικό προϋπολογισµό.
Κριτήρια κατανοµής αποτελούν ιδίως:
α) το µήκος των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης,
β) το µήκος του δηµοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου,
γ) η υπαγωγή στην αντίστοιχη κατηγορία δήµων, σύµφωνα µε το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010, µε ιδιαίτερη έµφαση στη νησιωτικότητα και την ορεινότητα,
δ) το επίπεδο των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών,
ε) η δυνατότητα άντλησης τοπικών πόρων,
στ) οι πληθυσµιακές διακυµάνσεις ανά εποχές και η
δηµογραφική τάση,
ζ) οι κλιµατολογικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά,
η) το επίπεδο των βασικών υποδοµών του Ο.Τ.Α., όπως λιµένες, συγκοινωνίες, ιδιόκτητα κτίρια, σχολικές
και αθλητικές υποδοµές,
θ) το ποσοστό ανεργίας στον οικείο Ο.Τ.Α.,
ι) η χωρική έκταση του Ο.Τ.Α.,
ια) το επίπεδο του παραγόµενου ΑΕΠ από τον Ο.Τ.Α.
ως ποσοστού του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.
6. Η κατανοµή των εσόδων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου στους δήµους γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύµφωνα µε τα κριτήρια των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου.
Κατά την κατανοµή µπορεί, ύστερα από αίτηµα του διοικητικού συµβουλίου της οικείας Δ.Ε.Υ.Α. ή του οικείου
Φ.Ο.Δ.Σ.Α., να παρακρατούνται οφειλές των δήµων, που
προέρχονται από κατανάλωση νερού και διαχείριση απορριµµάτων και να αποδίδονται στα ως άνω νοµικά
πρόσωπα, ύστερα από διαπίστωση του ύψους και της αιτίας της οφειλής, από τη Διεύθυνση Οικονοµικών Τ.Α.
του Υπουργείου Εσωτερικών.»

2. H παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τα έσοδα της παρ. 1 του άρθρου 259 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό και κατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων σε λογαριασµό µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήµων». Ποσοστό µέχρι ένα τρίτο (1/3)
των εσόδων της περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 διατίθεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήµων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται κατά έτος, ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανοµής των εσόδων αυτών, µε βάση τα κριτήρια της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989.»
Άρθρο 187
Τροποποίηση άρθρου 259 του ν. 3852/2010
1. Η παρ. 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται κατά έτος, ύστερα από
γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),
καθορίζονται το ύψος των εσόδων που προορίζονται για
την κάλυψη επενδυτικών, καθώς και λειτουργικών και
λοιπών γενικών δαπανών των δήµων, όπως επίσης τα
κριτήρια και η διαδικασία κατανοµής τους, µε βάση τα
κριτήρια της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989. Συνεκτιµάται, επίσης, το στοιχείο της διοικητικής υποστήριξης που παρέχεται από το δήµο προς εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών άλλων δήµων και σταθµίζονται ιδιαίτερα οι πάγιες ανάγκες εξυπηρέτησης των νησιωτικών
και ορεινών δήµων.»
2. Στο άρθρο 259 προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής:
«4Α. Οι πιστώσεις από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, µε τους οποίους επιχορηγούνται οι δήµοι, για την
κάλυψη επενδυτικών αναγκών τους (πρώην ΣΑΤΑ), προορίζονται κάθε έτος για την εκτέλεση έργων και την
πραγµατοποίηση δράσεων, στο σύνολο καταρχήν των
κοινοτήτων, έκαστου εξ’ αυτών, µε την επιφύλαξη έργων, προµηθειών, µελετών και λοιπών δράσεων που υλοποιούνται µέσω χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, ή
σε βάρος των παραπάνω πιστώσεων ή ιδίων πόρων, αλλά αφορούν περισσότερες της µίας κοινότητες. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώµη της
Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας, καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια, το ποσοστό επιµερισµού των ανωτέρω πιστώσεων στις κοινότητες, ο τρόπος αναπλήρωσης των αναλογούντων ποσών σε περίπτωση εκχώρησης, ενεχυρίασης ή δέσµευσης µε οποιονδήποτε τρόπο
των προς επιµερισµό πιστώσεων.»
Άρθρο 188
Τροποποίηση άρθρου 260 του ν. 3852/2010
Η παρ. 5 του άρθρου 260 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη της Ένωσης Περιφερειών, καθορίζεται στο σύνολο των ΚΑΠ το ποσοστό που
προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των περιφερειών, το ποσοστό που προο-
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ρίζεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών αυτών, ποσοστό που αποτελεί έσοδο της Ένωσης Περιφερειών,
καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία κατανοµής των ποσών που αναλογούν στα ανωτέρω ποσοστά. Για την κατανοµή των ΚΑΠ στις περιφέρειες λαµβάνονται υπόψη
τα κριτήρια της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989,
καθώς και η άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.»
Άρθρο 189
Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισµού δήµων
Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 77
Προϋπολογισµός δήµων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ), παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναµόρφωση του προϋπολογισµού των δήµων και
ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή
των επόµενων παραγράφων. Με όµοια απόφαση, µπορεί
επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίµηση
των ιδίων εσόδων ή επιµέρους οµάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισµό και ορίζονται τα ίδια έσοδα
ή οµάδες αυτών.
2. Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται µε βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως µε την κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών της παραγράφου 1 και ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του δήµου, για το εκτιµώµενο ύψος
εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές.
3. Κάθε έτος το δηµοτικό συµβούλιο, µε απόφασή του,
η οποία διαβιβάζεται στο συµβούλιο κάθε κοινότητας µε
µόνιµο πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
και στους προέδρους κοινοτήτων µε µόνιµο πληθυσµό έως τριακόσιους (300) κατοίκους, έως το τέλος Ιουνίου,
καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισµού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόµενο οικονοµικό έτος.
4. Ο πρόεδρος κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων ή το συµβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων
(300) κατοίκων καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισµού
εξόδων της κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3. Το σχέδιο, συνοδευόµενο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονοµική επιτροπή έως την 20η Ιουλίου και, σε περίπτωση µη κατάρτισης ή µη εµπρόθεσµης υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων καταρτίζεται
από αυτήν. Οι υπηρεσίες του δήµου παρέχουν κάθε αναγκαία υποστήριξη στο συµβούλιο ή τον πρόεδρο της κοινότητας για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας.
5. Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα και εντός της οριζόµενης ως άνω προθεσµίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, που αφορούν την προετοιµασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, καταθέτει το
προσχέδιο αυτού στην οικονοµική επιτροπή.
Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, καθώς και τη γνώµη της επιτροπής

διαβούλευσης του άρθρου 76 του ν. 3852/2010. Η µη διατύπωση γνώµης επί του προϋπολογισµού από την επιτροπή διαβούλευσης, δεν κωλύει τη σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την εκτελεστική επιτροπή. Εάν το
προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα
στην οικονοµική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.
Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης
διατυπώνουν τη γνώµη τους, µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν.
6. Η οικονοµική επιτροπή, έως την 20η Σεπτεµβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική
επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων κάθε κοινότητας και ειδικότερα αν:
α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό
υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από
το δηµοτικό συµβούλιο για κάθε κοινότητα,
β) οι δαπάνες αφορούν τις αρµοδιότητες που έχουν
µεταβιβαστεί από το δηµοτικό συµβούλιο στις κοινότητες,
γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόµιµες,
δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόµο και
ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και, εφόσον απαιτείται, το αναµορφώνει ανάλογα
και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισµού.
Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους.
Η οικονοµική επιτροπή, έως την ίδια ηµεροµηνία, µεριµνά για την ενσωµάτωση του σχεδίου του προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται
στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), να
παράσχει τη γνώµη του επ’ αυτού, µε βάση κριτήρια που
καθορίζονται µε απόφαση του, µε σκοπό την επίτευξη
ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Με
τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται
στους δήµους, στις αρµόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών
προσδιορίζονται οι δήµοι που:
α) έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών,
β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών που παρασχέθηκαν µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και
γ) δεν έχουν ενσωµατώσει το σχέδιο του προϋπολογισµού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. Στη γνώµη περιλαµβάνονται και τα ποσά που η
οικονοµική επιτροπή εκάστου δήµου είναι αναγκαίο να
εγγράψει σε επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου του προϋπολογισµού, ώστε αυτός
να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου
του προϋπολογισµού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου
και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών,
καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέ-

75
διο του προϋπολογισµού.
7. Το δηµοτικό συµβούλιο, έως τη 15η Νοεµβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισµό και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο
Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου
4 του ν. 4111/2013, σε µία ειδική γι’ αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις παραγράφους 8 και 9 και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή για έλεγχο στην αρµόδια για την εποπτεία του
δήµου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι την 31η Δεκεµβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισµού, που αποστέλλεται σε έντυπη
µορφή, αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονοµικής
επιτροπής και οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου
που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν, εξετάζεται
και η συµµόρφωση του δήµου µε τις οδηγίες της κοινής
υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.
Αµέσως µόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισµός, ο δήµος
µεριµνά για την ενσωµάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική
βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή υποβάλλεται στην
αρµόδια για την εποπτεία του δήµου Αρχή ο προϋπολογισµός, όπως διαµορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, ως αποτέλεσµα αναµορφώσεων.
Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού τίθενται υπόψη του συµβουλίου χρηµατοοικονοµικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονοµική υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του
ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
8. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισµού διεξάγεται αναλυτικά µέχρι τεταρτοψήφιου κωδικού αριθµού εσόδων και δαπανών και αναπτύξεων αυτού, επί της
εισήγησης της οικονοµικής επιτροπής και επί εναλλακτικών προτάσεων. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριµένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από
την οικονοµική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύµφωνα µε την παράγραφο 9.
Οι λευκές ψήφοι δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της πλειοψηφίας.
9. Εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην οικονοµική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισµού, είτε στο δηµοτικό συµβούλιο
κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισµού. Οι ενδεχόµενες εναλλακτικές προτάσεις ανά κωδικό αριθµό, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση µε τους αντίστοιχους κωδικούς
αριθµούς που περιλαµβάνονται στο σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονοµική επιτροπή και σε συνδυασµό
µε άλλους κωδικούς αριθµούς εσόδων ή/και δαπανών, οι
οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται ανάλογα, ώστε να
διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του
προϋπολογισµού και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη για
την κατάρτιση των εναλλακτικών προτάσεων. Η πρόταση
που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου συνιστά και την
εγκεκριµένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση προϋπολογισµού. Αν καµία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού
συµβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.

10. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως
τελικώς ψηφίστηκε από το συµβούλιο, αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου και δηµοσιεύεται σε µία (1)
τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα
ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται
στα όρια της περιφερειακής ενότητας που εδρεύει ο δήµος. Η παράλειψη δηµοσίευσης αυτής δεν επηρεάζει το
κύρος της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου, µε την
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός.
11. Αν το σχέδιο του προϋπολογισµού και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 ή αν ο
πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου δεν µεριµνήσει για
να συγκληθεί το συµβούλιο έως την 15η Νοεµβρίου, το
συµβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή
µετά την ηµεροµηνία αυτή και ώρα 11 π.µ. στο συνήθη
χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και
ψήφισή τους, σύµφωνα µε τις παραγράφους 8 και 9. Αν
το δηµοτικό συµβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
προηγούµενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου,
την αµέσως επόµενη Κυριακή και ώρα 11 π.µ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη
και ψήφισή τους.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Τ.Α. και
Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών,
είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και µη απόδοση µέρους ή του συνόλου της µηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήµου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδοµάτων:
α) Για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωµάτωση του σχεδίου και του επικυρωµένου προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο
Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισµού προς έλεγχο στην αρµόδια, για την εποπτεία του δήµου, Αρχή και
β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισµού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της απόφασης
της παραγράφου 1.»
Άρθρο 190
Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισµού Περιφερειών
Το άρθρο 78 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) τροποποιείται
ως εξής:
«Άρθρο 78
Προϋπολογισµός Περιφερειών
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών που εκδίδεται κάθε έτος, µετά από γνώµη
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), παρέχονται
οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναµόρφωση
του προϋπολογισµού των περιφερειών και ρυθµίζεται
κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή των παραγράφων 2 έως 12. Με όµοια απόφαση, µπορεί επίσης να
καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίµηση των ιδίων εσόδων ή επιµέρους οµάδων τους που εγγράφονται στον
προϋπολογισµό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή οµάδες αυτών.
2. Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται µε βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως µε την κοινή απόφαση των
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Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών της παραγράφου 1 και ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της οικείας αρµόδιας Οικονοµικής Υπηρεσίας της περιφέρειας,
για το εκτιµώµενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές.
Η εκτελεστική επιτροπή έως την 20η Ιουλίου κάθε έτους, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που αφορούν
την προετοιµασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονοµική επιτροπή.
Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή
συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών της περιφέρειας, καθώς και τη γνώµη της επιτροπής διαβούλευσης του άρθρου 178 του ν. 3852/2010. Η
µη διατύπωση γνώµης επί του προϋπολογισµού από την
επιτροπή διαβούλευσης, δεν κωλύει τη σύνταξη του
προσχεδίου αυτού από την εκτελεστική επιτροπή. Αν το
προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα
στην οικονοµική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.
Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης
διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου
γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν.
3. Η οικονοµική επιτροπή, έως την 20η Σεπτεµβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική
επιτροπή και ειδικότερα αν:
α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόµιµες,
β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόµο και
γ) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και, εφόσον απαιτείται, το αναµορφώνει
αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισµού.
Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις, καθώς και οι λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες, που αφορούν τις µητροπολιτικές λειτουργίες της Περιφέρειας Αττικής, τις αντίστοιχες της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες
κάθε περιφέρειας.
Η οικονοµική επιτροπή, έως την ίδια ηµεροµηνία, µεριµνά για την ενσωµάτωση του σχεδίου του προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται
στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), να
παράσχει τη γνώµη του επ’ αυτού, µε βάση κριτήρια που
καθορίζονται µε απόφασή του µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Με τη
γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στις
περιφέρειες, στις αρµόδιες για την εποπτεία τους Αρχές
και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών
προσδιορίζονται οι περιφέρειες που:
α) έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών,
β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών που παρασχέθηκαν µε την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και
γ) δεν έχουν ενσωµατώσει το σχέδιο του προϋπολογισµού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. Στη γνώµη περιλαµβάνονται και τα ποσά που η
οικονοµική επιτροπή έκαστης περιφέρειας είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κω-

δικών αριθµών του σχεδίου του προϋπολογισµού, ώστε
αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαµόρφωση τον
σχεδίου του προϋπολογισµού, το οποίο υποβάλλεται από την Οικονοµική Επιτροπή στο περιφερειακό συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη
γνώµη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου
Εσωτερικών, την έκθεση της αρµόδιας Υπηρεσίας Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, καθώς και από αιτιολογική έκθεση
στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού.
4. Το περιφερειακό συµβούλιο, έως τη 15η Νοεµβρίου,
ψηφίζει τον προϋπολογισµό και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε µία ειδική γι’ αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6
και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για έλεγχο στην αρµόδια για την εποπτεία της περιφέρειας Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι την 31η Δεκεµβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισµού, που αποστέλλεται σε έντυπη µορφή, αποτελούν η αιτιολογική έκθεση
της Οικονοµικής Επιτροπής και οι αποφάσεις του περιφερειακού συµβουλίου που αφορούν την επιβολή των
φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν, εξετάζεται και η συµµόρφωση της περιφέρειας µε τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης
της παραγράφου 1.
Αµέσως µόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισµός, η περιφέρεια µεριµνά για την ενσωµάτωση αυτού, καθώς και
κάθε άλλου στοιχείου, που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο
Εσωτερικών.
Σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή υποβάλλεται στην
αρµόδια για την εποπτεία της περιφέρειας Αρχή ο προϋπολογισµός, όπως διαµορφώνεται κατά τη διάρκεια του
οικονοµικού έτους, ως αποτέλεσµα αναµορφώσεων.
Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού τίθενται υπόψη του συµβουλίου χρηµατοοικονοµικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονοµική υπηρεσία, κατ’
αναλογία των όσων προβλέπονται στο άρθρο 165 του
ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
5. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισµού διεξάγεται αναλυτικά έως κωδικό αριθµό εσόδων και δαπανών σε επίπεδο µονάδας και τυχόν αναπτύξεων επί της
εισήγησης της οικονοµικής επιτροπής και επί εναλλακτικών προτάσεων. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριµένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από
την Οικονοµική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων που κατατίθενται σύµφωνα µε την παράγραφο 6.
Οι λευκές ψήφοι δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της πλειοψηφίας.
6. Εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην Οικονοµική Επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισµού, είτε στο περιφερειακό συµβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισµού. Οι ενδεχόµενες εναλλακτικές προτάσεις ανά
κωδικό αριθµό, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση µε τους αντίστοιχους κωδικούς αριθµούς που περιλαµβάνονται στο σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονοµική επιτροπή και σε συνδυασµό µε άλλους κωδικούς αριθµούς εσόδων ή/και δαπανών, οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται ανάλογα,
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ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε η τουλάχιστον ισοσκέλιση του προϋπολογισµού και σύµφωνα µε τα οριζόµενα
της παραγράφου 2. Οι αρµόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη για την κατάρτιση των εναλλακτικών προτάσεων. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του περιφερειακού συµβουλίου συνιστά και την εγκεκριµένη εγγραφή πίστωσής του προς ψήφιση προϋπολογισµού. Αν καµία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του περιφερειακού συµβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται
µεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους προτάσεων.
7. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως
τελικώς ψηφίστηκε από το συµβούλιο, αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας περιφέρειας και δηµοσιεύεται σε
µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα
που εκδίδεται στα όρια της περιφέρειας. Η παράλειψη
δηµοσίευσης αυτής δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία ψηφίστηκε
ο προϋπολογισµός.
8. Αν το σχέδιο του προϋπολογισµού και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 ή αν ο
πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου δεν µεριµνήσει για να συγκληθεί το συµβούλιο έως τη 15η Νοεµβρίου, το συµβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή µετά την ηµεροµηνία αυτή και ώρα 11 π.µ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη
και ψήφισή τους, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6.
Αν το περιφερειακό συµβούλιο και πάλι δεν συντάξει και
ψηφίσει τον προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο προηγούµενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αµέσως επόµενη Κυριακή και ώρα 11 π.µ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη
και ψήφισή τους.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Τ.Α. και
Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών,
είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και µη απόδοση µέρους ή του συνόλου της µηνιαίας τακτικής επιχορήγησης της περιφέρειας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ):
α) Για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωµάτωση του σχεδίου και του επικυρωµένου προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο
Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισµού προς έλεγχο στην αρµόδια, για την εποπτεία της περιφέρειας, Αρχή και
β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισµού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.
10. Μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου προϋπολογισµού, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου
του επόµενου οικονοµικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισµός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε
είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωµή
µόνον των υποχρεωτικών δαπανών, που είναι οι εξής:
α) Οι αντιµισθίες, η αποζηµίωση των αιρετών για τη
συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού
συµβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής, της οικονοµι-

κής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών,
καθώς και οι δαπάνες µετακίνησης και διαµονής τους για
εκτέλεση υπηρεσίας.
β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαµβανοµένων των κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης, της
αποζηµίωσης για την υπερωριακή απασχόληση, καθώς
και εκείνων που απορρέουν από την εκτέλεση των συµβάσεων έργου, όπως επίσης και οι βαρύνουσες την περιφέρεια αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζοµένων.
δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, κάθε είδους καύσιµο και ελαιολιπαντικό, τα ανταλλακτικά και η συντήρηση των µηχανηµάτων και των οχηµάτων, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδροµικών και
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
ε) Τα µισθώµατα των ακινήτων που χρησιµοποιούνται
για τις υπηρεσίες της περιφέρειας.
στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.
ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων.
η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ασφάλισης
των οχηµάτων και των τελών κυκλοφορίας και διοδίων.
θ) Οι δαπάνες υλοποίησης των προγραµµατικών συµβάσεων.
ι) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων που ιδρύει κάθε περιφέρεια, ως προς το ποσό
που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.
ια) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση των εκκαθαρισµένων, σύµφωνα µε το διατακτικό τους, οφειλών.
ιβ) Οι εισφορές που επιβάλλονται µε ειδικούς νόµους.
ιγ) Τα ποσά για την καταβολή του επιδόµατος ανάδοχης οικογένειας και του διατροφικού επιδόµατος, καθώς
και τα ποσά για την προµήθεια υλικών και τροφίµων για
την άσκηση της αρµοδιότητας κοινωνικής προστασίας
και αλληλεγγύης.
ιδ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συµβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών.
ιε) Τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας των περιφερειών, καθώς και οι
δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την
πολιτική προστασία.
ιστ) Οι δαπάνες που γίνονται για ειδικούς σκοπούς,
σύµφωνα µε διάταξη νόµου, ύστερα από αποφάσεις χρηµατοδότησης από την κρατική διοίκηση, καθώς και αυτές
που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριµένων
έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ιζ) τα χορηγούµενα από τις περιφέρειες επιδόµατα,
διατροφικό και ανάδοχης οικογένειας.
11. Μετά την πάροδο του τριµήνου απαγορεύεται να
γίνει οποιαδήποτε δαπάνη µε βάση τον προϋπολογισµό
του περασµένου έτους, πλην αυτών που αφορούν:
α) τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και
β) την καταβολή των χορηγούµενων από τις περιφέρειες διατροφικού επιδόµατος και ανάδοχης οικογένειας.»
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Άρθρο 191
Συζήτηση και ψήφιση Τεχνικού Προγράµµατος δήµων –
Τροποποίηση άρθρου 208 του ν. 3463/2006
Στο άρθρο 208 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράµµατος πραγµατοποιείται ανά έργο, σύµφωνα µε τις προτάσεις που κατατίθενται. Η πρόταση που συγκεντρώνει
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου συνιστά και το εγκεκριµένο έργο
του προς ψήφιση Τεχνικού Προγράµµατος. Αν καµία
πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων σε
ψήφους προτάσεων.»
Άρθρο 192
Συζήτηση και ψήφιση Τεχνικού
Προγράµµατος Περιφερειών
Στο ν. 3852/2010, µετά το άρθρο 268, προστίθεται άρθρο 268 Α ως εξής:
«Άρθρο 268Α
Συζήτηση και ψήφιση Τεχνικού
Προγράµµατος Περιφερειών
Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράµµατος
των περιφερειών πραγµατοποιείται ανά έργο, σύµφωνα
µε τις προτάσεις που κατατίθενται. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του περιφερειακού συµβουλίου συνιστά και το εγκεκριµένο έργο του προς ψήφιση Τεχνικού Προγράµµατος.
Αν καµία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των
δύο (2) πρώτων σε ψήφους προτάσεων.»
Άρθρο 193
Διευκόλυνση της είσπραξης ιδίων εσόδων των Ο.Τ.Α.
Στο άρθρο 17 του ν. 2130/1993 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδηµούντων ή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α., υποβάλλουν την προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία δήλωση, µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής «TAXISnet» του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, ταυτόχρονα µε την υποβολή δήλωσης
Φ.Π.Α.. Ο τρόπος υλοποίησης της ως άνω διαδικασίας,
καθώς και κάθε λεπτοµέρεια για την είσπραξη των τελών
µέσω αυτής καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, µέσα σε
τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
Άρθρο 194
Ηλεκτρονική Βάση Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας
1. Για την υποστήριξη των Ο.Τ.Α., µε στόχο τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
τους και για την ενίσχυση του επιτελικού σχεδιασµού

πολιτικών και δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης από
την κεντρική διοίκηση, τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών βάση δεδοµένων µε τίτλο «Καταγραφή Ακίνητης
Περιουσίας Ο.Τ.Α.».
2. Οι περιφέρειες, οι δήµοι και τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου καταχωρίζουν στη βάση δεδοµένων
της παραγράφου 1 το σύνολο των στοιχείων των ακινήτων τους και τις τυχόν µεταβολές αυτών.
3. Οι δήµοι είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της καταχώρισης και τακτικής ενηµέρωσης τυχόν µεταβολών
στη βάση δεδοµένων της παραγράφου 1.
4. Υφιστάµενες βάσεις δεδοµένων µε στοιχεία της ακίνητης περιουσίας των Ο.Τ.Α. κοινοποιούνται, µέσα σε
τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Άρθρο 195
Σύσταση Επιτροπής για την εκπόνηση ολοκληρωµένου
θεσµικού πλαισίου για την ανάπτυξη οικονοµικών
δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς
τοµέα παραγωγής σε δηµοτικές εκτάσεις
1. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων, συνιστάται, στο
Υπουργείο Εσωτερικών, Επιτροπή µε σκοπό την εκπόνηση και υποβολή πρότασης ολοκληρωµένου θεσµικού
πλαισίου για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την παραχώρηση δηµοτικών εκτάσεων για βιοµηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές και
αγροτικές εκµεταλλεύσεις, ίδρυση και επέκταση σταυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων θερµοκηπίων και
µονάδων στους τοµείς αλιείας.
2. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών και Αναπτυξιακής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών ως Πρόεδρο, τον Προϊστάµενο
της Διεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Περιουσίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιπλέον, από τρεις (3) υπαλλήλους
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αρµόδιους σε θέµατα ανάπτυξης δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τοµέα, τρεις (3) υπαλλήλους του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης αρµόδιους σε θέµατα ανάπτυξης δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τοµέα, δύο (2)
υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης
Δήµων Ελλάδας.
Ως µέλη της γραµµατείας της Επιτροπής ορίζονται
δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Τµήµατος Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών µε τους αναπληρωτές
τους.
3. Με την απόφαση της παραγράφου 1 ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για τη λειτουργία της Επιτροπής.
4. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει
την πρότασή της στους Υπουργούς της παραγράφου 1,
µέσα σε ένα (1) έτος από τη συγκρότησή της. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών της παραγράφου 1.
5. Η Επιτροπή συνεδριάζει εντός και εκτός ωραρίου
λειτουργίας των υπηρεσιών των Υπουργείων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών καθορίζεται αποζηµίωση για τα µέλη της Επιτροπής της παραγράφου 2 του παρόντος και τους υπαλλήλους που ορίζο-
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νται για την παροχή της γραµµατειακής υποστήριξης,
για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, η οποία
βαρύνει τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών.
Άρθρο 196
Εκµίσθωση ακινήτων των δήµων – Παραχώρηση
χρήσης κινητών και ακινήτων των δήµων σε φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
1. Το άρθρο 192 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 192
Εκµίσθωση ακινήτων των Δήµων
1. Η εκµίσθωση ακινήτων των δήµων γίνεται µε δηµοπρασία. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά
για µία (1) φορά, εάν δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης.
Αν η δηµοπρασία, παρά την επανάληψή της σύµφωνα
µε το προηγούµενο εδάφιο, δεν φέρει αποτέλεσµα, η εκµίσθωση µπορεί να γίνει µε απευθείας συµφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δηµοτικό συµβούλιο.
2. Κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, επιτρέπεται η εκµίσθωση χωρίς δηµοπρασία:
α) Αν η ετήσια πρόσοδος του υπό εκµίσθωση ακινήτου
δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
β) Αν πρόκειται για την εκµίσθωση ακινήτων των δήµων στο δηµόσιο, σε άλλους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, σε επιχειρήσεις των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού, σε
Ν.Π.Δ.Δ., σε οργανισµούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, σε συνεταιρισµούς για την ικανοποίηση των αναγκών τους, καθώς και σε Ενεργειακές Κοινότητες του
ν. 4513/2018 (Α΄ 5), εφόσον η πλειοψηφία του συνεταιριστικού τους κεφαλαίου ανήκει σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, επιχειρήσεις και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
των Ο.Τ.Α. και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου εν γένει. Για την εκµίσθωση σε συνεταιρισµούς εφαρµόζονται
αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου
186.
γ) Για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις
(3) µήνες, θεάτρων και κινηµατοθεάτρων ή άλλων χώρων, για επιστηµονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, αφού το δηµοτικό συµβούλιο εκτιµήσει την ποιότητα των
εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν.
Στην περίπτωση (β), η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του.
Το µίσθωµα των ακινήτων των περιπτώσεων α΄ και β΄
καθορίζεται από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 186.
3. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, επιτρέπεται η εκµίσθωση µε δηµοπρασία δηµοτικών ακινήτων µε µειωµένο µίσθωµα, για
χρονικό διάστηµα µέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, υπό τον όρο ότι ο µισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή µέρος της
δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και
θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της
δηµοπρασίας.
4. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβά-

νεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, επιτρέπεται, κατόπιν δηµοπρασίας,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 610 του
Α.Κ., η µακροχρόνια µίσθωση:
α) δηµοτικών ακινήτων για διάρκεια µέχρι ενενήντα
εννέα (99) έτη, µε σκοπό την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την παρ. 17 του άρθρου 6 του
ν. 2160/1993,
β) ακάλυπτων δηµοτικών εκτάσεων, για διάρκεια µέχρι
πενήντα (50) έτη, µε σκοπό την εγκατάσταση και εκµετάλλευση στο µίσθιο επιχειρήσεων αθλητικών δραστηριοτήτων πάσης φύσεως και υποστηρικτικών προς αυτές
υπηρεσιών, που προϋποθέτουν ουσιώδεις δαπάνες του
µισθωτή,
γ) ακάλυπτων δηµοτικών εκτάσεων, για διάρκεια µέχρι
πενήντα (50) έτη, µε σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της πρωτογενούς παραγωγής, που προϋποθέτουν
ουσιώδεις δαπάνες του µισθωτή,
δ) ακάλυπτων δηµοτικών εκτάσεων, για διάρκεια µέχρι
πενήντα (50) έτη, µε σκοπό την ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, καθώς και επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Οι ανωτέρω συµβάσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωµα Δηµοσίου ή τρίτων, ενώ τα δικαιώµατα και οι αµοιβές συµβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύµβαση και κάθε άλλη προς πραγµάτωση αυτής πράξη περιορίζονται στο δέκα τοις εκατό (10% ) αυτών.
Κάθε κτήριο και κάθε άλλη µόνιµη εγκατάσταση που
θα πραγµατοποιηθεί επί του µισθίου σύµφωνα µε τη σύµβαση, περιέρχεται, µετά τη λύση ή τη λήξη της σύµβασης, στην κυριότητα του δήµου, χωρίς υποχρέωση του
δήµου και χωρίς δικαίωµα του µισθωτή να τα αφαιρέσει,
εκτός αν συµφωνηθεί διαφορετικά.
5. Υπεκµίσθωση επιτρέπεται για χρονικό διάστηµα που
δεν υπερβαίνει το χρόνο λήξης της µίσθωσης. Ο σχετικός όρος συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά στη διακήρυξη και στη σύµβαση. Σε περίπτωση υπεκµίσθωσης, ο αρχικός µισθωτής εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του δήµου, σύµφωνα µε τους όρους της κύριας σύµβασης µίσθωσης. Υπεκµίσθωση, σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο, είναι δυνατή και ως προς υφιστάµενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συµβάσεις εκµίσθωσης δηµοτικών ακινήτων, κατόπιν έγκρισης
του οικείου δηµοτικού συµβουλίου και τροποποίησης
των σχετικών όρων της σύµβασης.
6. Η εκµίσθωση λατοµείων που ανήκουν στην κυριότητα των O.T.A. α΄ βαθµού πραγµατοποιείται, ύστερα από
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, µε απευθείας σύµβαση ή µε πλειοδοτική δηµοπρασία, σύµφωνα µε το άρθρο 54 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5). Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παραχώρησης από συνεταιρισµούς
λατόµων, ανακαλείται από το δήµο το δικαίωµα παραχώρησης, καταγγέλλεται η σύµβαση µίσθωσης και ο συνεταιρισµός υποχρεούται στην καταβολή ποσού ίσου µε το
διπλάσιο του µισθώµατος που καθορίσθηκε µε τη σύµβαση».
2. Στο άρθρο 185 του ν. 3463/2006 (Α΄11), µετά την
παράγραφο 2, προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«2Α. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δηµοτικών ακινήτων σε φορείς Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του ν. 4430/2016 (Α΄ 205)
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που έχουν την έδρα τους ή ασκούν τη δραστηριότητά
τους στον οικείο δήµο, για την ενίσχυση της τοπικής και
κοινωνικής ωφέλειας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 4430/2016. Η διάρκεια της παραχώρησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Μετά
τη λήξη της πενταετίας, επιτρέπεται η απευθείας εκµίσθωση του ιδίου ακινήτου στον παραχωρησιούχο φορέα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµίας, κατόπιν αίτησής του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 192. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παραχώρησης ή των διατάξεων του
ν. 4430/2016, η παραχώρηση ανακαλείται µε απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε τη
συνήθη πλειοψηφία».
3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 199 του
ν. 3463/2006, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, επιτρέπεται
η δωρεάν παραχώρηση χρήσης κινητών πραγµάτων σε
φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του
ν. 4430/2016 (Α΄ 205) που έχουν την έδρα τους ή ασκούν τη δραστηριότητά τους στον οικείο δήµο, για την
επιτέλεση των σκοπών τους».
4. Στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4430/2016, οι λέξεις
«οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού» διαγράφονται.
Άρθρο 197
Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4111/2013
To άρθρο 4 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 4
Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο).
Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι:
α) Η κατάρτιση από τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά νοµικά
πρόσωπα του υποτοµέα Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ρεαλιστικών και τουλάχιστον ισοσκελισµένων προϋπολογισµών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα δηµοσιονοµική νοµοθεσία, καθώς και
η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισµών και
β) η διαχρονική παρακολούθηση των οικονοµικών µεγεθών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως Υποτοµέα Ο.Τ.Α.,
κατά την έννοια του άρθρου 14 της παραγράφου 1 των
περιπτώσεων β΄ και δ΄ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), η µέριµνα για τον εξορθολογισµό της οικονοµικής διαχείρισης των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων και η υποβολή εισηγήσεων σχετικά µε δηµοσιονοµικές πολιτικές που το κράτος ή οι Ο.Τ.Α. και τα νοµικά τους πρόσωπα ενδείκνυται να υλοποιήσουν, προκειµένου να διασφαλιστεί η συνταγµατικά κατοχυρωµένη οικονοµική αυτοτέλεια των τελευταίων.
2. Έργο του Παρατηρητηρίου είναι:
α) Η κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων σχετικά µε την
πορεία της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής κατάστασης
των Ο.Τ.Α. και των νοµικών προσώπων του Υποτοµέα,

καθώς και η υποβολή εισηγήσεων προς τα καθ’ ύλην αρµόδια όργανα της Κεντρικής Διοίκησης για τη χάραξη
πολιτικών και τη λήψη µέτρων που να διασφαλίζουν την
οικονοµική βιωσιµότητα των Ο.Τ.Α..
β) Η µέριµνα για την κατάρτιση από τους Ο.Τ.Α. και τα
νοµικά τους πρόσωπα που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, υλοποιήσιµων και τουλάχιστον ισοσκελισµένων προϋπολογισµών, σύµφωνα µε
τους στόχους και τα όρια των πιστώσεων του Κρατικού
Προϋπολογισµού και του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, παρέχοντας γνώµη επί των σχεδίων αυτών στους φορείς αυτούς, στην αρµόδια για την εποπτεία τους Αρχή και στον
Υπουργό Εσωτερικών.
γ) Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισµών των ως άνω φορέων σε τριµηνιαία βάση.
δ) Η αντιµετώπιση του προβλήµατος της υπερχρέωσης των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων, καθώς
και των περιπτώσεων αδυναµίας ισοσκέλισης του προϋπολογισµού των ανωτέρω φορέων, σύµφωνα µε τη διαδικασία του επόµενου άρθρου.
3. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από έναν (1) Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Πρόεδρο, ο οποίος
ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών, από τον Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών, από τον Γενικό Διευθυντή Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τον Προϊστάµενο
της Διεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών, από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ίδιου Υπουργείου, από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Οικονοµικής Διοίκησης και Προϋπολογισµού του ίδιου Υπουργείου, από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονοµικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ίδιου
Υπουργείου, από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος
Ε΄ Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, έναν (1) εµπειρογνώµονα εγνωσµένου κύρους, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών και,
προκειµένου για δήµους, από τρεις (3) εκπροσώπους της
Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), εκ των οποίων ο ένας (1) υποχρεωτικά από τη µειοψηφία του Διοικητικού Συµβουλίου αυτής, ή, προκειµένου για περιφέρειες, από τρεις (3) εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), εκ των οποίων ο ένας (1) υποχρεωτικά από τη µειοψηφία του Διοικητικού Συµβουλίου
αυτής, οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση των οικείων Διοικητικών Συµβουλίων. Οι ανωτέρω ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους.
4. Για τις ανάγκες λειτουργίας του Παρατηρητηρίου απασχολούνται ως γραµµατείς της τρεις (3) υπάλληλοι
της Διεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα µέλη του
Παρατηρητηρίου πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αµερόληπτης κρίσης, ως προς την εκ µέρους τους έκφραση
γνώµης και την παροχή ψήφου στο πλαίσιο αυτού.
α) Το Παρατηρητήριο για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων του µπορεί να ζητεί στοιχεία και να καλεί κατά
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την κρίση του σε ακρόαση ή διαβούλευση τους αιρετούς
εκπροσώπους των Ο.Τ.Α., τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών τους προσώπων, καθώς και τους
Προϊσταµένους των Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διευθύνσεων αυτών.
β) Οι κατά περίπτωση αρµόδιες για την εποπτεία των
Ο.Τ.Α. και των νοµικών προσώπων αυτών Αρχές οφείλουν να συνεργάζονται αµοιβαία µε το Παρατηρητήριο
και να τη διευκολύνουν µε κάθε απαραίτητη πληροφορία
στην εκτέλεση του έργου του.
6. Ως τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται
το κεντρικό κατάστηµα του Υπουργείου Εσωτερικών. Το
Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά και επιχειρησιακά από τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Για την υποβοήθηση του έργου του Παρατηρητηρίου, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου και σύµφωνης γνώµης του Παρατηρητηρίου και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής διάταξης, µπορεί να αποσπάται ή να µετατάσσεται εξειδικευµένο προσωπικό στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, από το Δηµόσιο,
τους Ο.Τ.Α., τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και
τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών καθορίζεται αποζηµίωση για τον Πρόεδρο,
τα µέλη και τους γραµµατείς, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών.
9. Οι περιπτώσεις 1 έως 7 της υποπαραγράφου
ΣΤ3 της παραγράφου ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργούνται.»
Άρθρο 198
Παρακολούθηση κατάρτισης
και εκτέλεσης προϋπολογισµών Ο.Τ.Α.
Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Α ως εξής:
«Άρθρο 4Α
Παρακολούθηση κατάρτισης και εκτέλεση
προϋπολογισµών Ο.Τ.Α.
1. Αν το Παρατηρητήριο διαπιστώσει αρνητική απόκλιση από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς στόχους του
προβλεπόµενου στο άρθρο 4Ε Ολοκληρωµένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) άνω του δέκα τοις εκατό (10%), ενηµερώνει αµελλητί τον Ο.Τ.Α. ή το νοµικό του πρόσωπο,
την αρµόδια για την εποπτεία τους Αρχή και τον Υπουργό Εσωτερικών, διατυπώνοντας γνώµη για τις, κατά την
κρίση του, ενδεδειγµένες µεθόδους για τη βελτίωση εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Το Παρατηρητήριο, κατά
τη διατύπωση της γνώµης προς τον Ο.Τ.Α., εξετάζει, µεταξύ άλλων, παραµέτρους που µπορεί να επηρεάζουν
την βιωσιµότητα των Ο.Τ.Α..
2. Αν το Παρατηρητήριο διαπιστώσει µε οποιονδήποτε
τρόπο ότι ένας Ο.Τ.Α. ή νοµικό του πρόσωπο έχει αδυναµία κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισµένου αρχικού
προϋπολογισµού ή αδυναµία ισοσκέλισης αυτού ύστερα
από αναµόρφωσή του ή ότι ένας Ο.Τ.Α. ή νοµικό του
πρόσωπο έχει µεν επικυρωµένο προϋπολογισµό από την
αρµόδια για την εποπτεία του Αρχή, αλλά έχει εγγράψει

σε αυτόν πλασµατικά ή υπερεκτιµηµένα έσοδα ή δεν έχει εγγράψει τις υποχρεωτικές του δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων των απλήρωτων υποχρεώσεών του στο
πραγµατικό ύψος τους, γεγονός που οδηγεί και πάλι σε
αδυναµία ισοσκέλισης του προϋπολογισµού, ζητεί από
το οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο ή το διοικητικό συµβούλιο του νοµικού προσώπου, αντίστοιχα,
κατόπιν εισήγησης του Προϊσταµένου των Οικονοµικών
Υπηρεσιών του φορέα και απόφασης της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής στην περίπτωση των δήµων και περιφερειών, σε προθεσµία που αυτό ορίζει, περαιτέρω αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων τους και σύνταξη έκθεσης, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά:
α) ο συνολικός δανεισµός, το ανεξόφλητο κεφάλαιο
και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δηµόσιας πίστης, καθώς και τυχόν εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει
ο Ο.Τ.Α. για τη συνοµολόγηση δανείων και για ρυθµίσεις
οφειλών από νοµικά του πρόσωπα,
β) οι λοιπές βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, µε διακριτή αναφορά στις ληξιπρόθεσµες,
καθώς και τις διεκδικήσεις τρίτων,
γ) οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις που µπορεί να προκύψουν από δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη και από τυχόν αναδοχή οφειλών νοµικών του προσώπων,
δ) οι λοιπές εν γένει απαιτήσεις,
ε) εκτίµηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων,
στ) εκτίµηση του ποσού χρηµατοδότησης που απαιτείται για την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού του φορέα,
καθώς και το συνολικό ποσό, που ζητήθηκε για δανειοδότηση, καθώς και το τελικό ποσό, που εγκρίθηκε, ή η
διατυπωµένη άρνηση των πιστωτικών ιδρυµάτων ή των
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών να δανειοδοτήσουν τον
ενδιαφερόµενο Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 43 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47),
ζ) καταγραφή των µέτρων που πρέπει, κατά την κρίση
του φορέα, να ληφθούν, µε αναλυτική τεκµηρίωσή της
κατ’ έτος εκτιµώµενης επίδρασης των προτεινόµενων
παρεµβάσεων στην οικονοµική θέση του φορέα και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των παρεµβάσεων και
η) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται από το Παρατηρητήριο ή από τον φορέα αναγκαίο να αξιολογηθεί.
3. Το Παρατηρητήριο αξιολογεί την παραπάνω έκθεση
και τα προτεινόµενα και τυχόν εφαρµοζόµενα από τον
Ο.Τ.Α. ή το νοµικό του πρόσωπο µέτρα για την αντιµετώπιση της υπερχρέωσής του και, εφόσον κρίνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται αδυναµία ισοσκέλισης του προϋπολογισµού του, ενηµερώνει σχετικά τον οικείο φορέα και
τον Υπουργό Εσωτερικών.
4. Ο φορέας, προκειµένου να καταστεί δυνατή η χρηµατοδότησή του από τον Λογαριασµό του επόµενου άρθρου, για το µέρος ή το σύνολο του υπολειπόµενου για
την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού του ποσού,
το οποίο δεν µπορεί να καλυφθεί µε συνοµολόγηση
δανείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του
ν. 4325/2015 (Α΄ 47), µε απόφαση του οικείου δηµοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
µελών του, προτείνει και πραγµατοποιεί τις αναγκαίες
για τον εξορθολογισµό της οικονοµικής του διαχείρισης
παρεµβάσεις. Η απόφαση αυτή περιέχει υποχρεωτικά:
α) αναλυτική τεκµηρίωση της κατ’ έτος εκτιµώµενης επίδρασης των προτεινόµενων παρεµβάσεων στην οικονοµική θέση του φορέα και
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β) χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των παρεµβάσεων. Η
πιο πάνω απόφαση αποστέλλεται υποχρεωτικά στην αρµόδια για την εποπτεία του Ο.Τ.Α. ή του νοµικού προσώπου Αρχή για έλεγχο νοµιµότητας και κοινοποιείται στο
Παρατηρητήριο και στον Υπουργό Εσωτερικών.
5. Το Παρατηρητήριο αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των προτεινόµενων µε την απόφαση της παραγράφου 4, παρεµβάσεων και αν αυτές κρίνονται ανεπαρκείς
ενηµερώνει το φορέα, προκειµένου να προβεί σε τροποποίηση ή συµπλήρωσή τους. Για την αξιολόγηση συντάσσεται από το Παρατηρητήριο έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Ο.Τ.Α. ή το νοµικό του πρόσωπο και στον Υπουργό Εσωτερικών.
6. Ο Υπουργός Εσωτερικών µπορεί να ζητήσει νέα έκθεση αξιολόγησης από το Παρατηρητήριο, εφόσον διαπιστώσει ότι υπάρχουν στοιχεία, όπως ιδιαίτερες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες της περιοχής, τα οποία
δεν λήφθηκαν υπόψη από αυτό κατά την αρχική του αξιολόγηση.
7. Η διαδικασία των παραγράφων 2 έως 6 εφαρµόζεται
και στην περίπτωση που Ο.Τ.Α. ή νοµικό του πρόσωπο
δηλώσει στο Παρατηρητήριο ότι αδυνατεί να ισοσκελίσει
τον προϋπολογισµό του.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών µπορεί να ρυθµίζονται ζητήµατα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.»

λαίου Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της
Ελλάδος, όπως αυτό διαµορφώνεται κάθε φορά κατά
την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Για τα ποσά που
κινούνται µέσω του Λογαριασµού, δεν προβλέπεται προµήθεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
4. Ο «Λογαριασµός Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.» που είχε
συσταθεί µε το άρθρο 76 της παρ. 8 του ν. 4316/2014
(Α΄ 270) καταργείται, το δε υφιστάµενο υπόλοιπό του
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων µεταφέρεται,
από τη δηµοσίευση του παρόντος, στον «Λογαριασµό
Οικονοµικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.».
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα
λειτουργίας του Λογαριασµού, καθώς και κάθε αναγκαίο
θέµα για την εφαρµογή του παρόντος. Μέχρι εκδόσεως
της κοινής υπουργικής απόφασης, οι σχετικές µε τον
Λογαριασµό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α. κανονιστικές πράξεις, παραµένουν σε ισχύ».

Άρθρο 199
Λογαριασµός Οικονοµικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.

1. Για τη χρηµατοδότηση των Ο.Τ.Α. και των νοµικών
τους προσώπων κατά το άρθρο 4Α του παρόντος από το
Λογαριασµό του προηγούµενου άρθρου συνάπτεται µεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου φορέα
Προγραµµατική Συµφωνία, η οποία καταρτίζεται µόνο εφόσον έχει προηγηθεί µε απόφαση του οικείου δηµοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συµβουλίου, η διαδικασία προσφυγής του ενδιαφερόµενου φορέα σε δανεισµό
κατά το άρθρο 43 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).
2. Στην Προγραµµατική Συµφωνία απαραίτητα ορίζονται ο σκοπός και το αντικείµενο αυτής, το περιεχόµενο
και η οικονοµική αποτίµηση των παρεµβάσεων που έχει
αποφασίσει το οικείο δηµοτικό, περιφερειακό ή διοικητικό συµβούλιο, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθεί η
χρηµατοδότηση, το ποσό και η ροή αυτής σε συνάρτηση
µε την υλοποίηση των παρεµβάσεων, τα δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις των δύο µερών, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της Συµφωνίας και η διάρκειά της.
3. Το Παρατηρητήριο είναι το αρµόδιο για την παρακολούθηση της εφαρµογής της Προγραµµατικής Συµφωνίας όργανο. Στην Προγραµµατική Συµφωνία καθορίζονται η διαδικασία της παρακολούθησης, καθώς και οι ειδικότερες αρµοδιότητες του Παρατηρητηρίου.
4. Οι Προγραµµατικές Συµφωνίες της παραγράφου 1
αναρτώνται υποχρεωτικά, µε ποινή ακυρότητας, στη «Διαύγεια» του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου
Ο.Τ.Α. ή νοµικού προσώπου, δηµοσιεύονται σε περίληψη
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και δεν υπόκεινται σε
προσυµβατικό έλεγχο».

Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Β ως εξής:
«Άρθρο 4Β
Λογαριασµός Οικονοµικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
1. Συνιστάται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
λογαριασµός, για τη χρηµατοδότηση των Ο.Τ.Α. µε στόχο την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού τους σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, µε την ονοµασία «Λογαριασµός Οικονοµικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.» (εφεξής «Λογαριασµός»), τον οποίο διαχειρίζεται η Διεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Ο Λογαριασµός χρηµατοδοτείται σε ετήσια βάση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και συγκεκριµένα σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί αυτών
που αποδίδονται στους δήµους και τις περιφέρειες και εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, µε χρηµατοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, πέραν αυτής που προορίζεται για την ενίσχυση των ΚΑΠ και ανάλογα µε τις δυνατότητες αυτού. Το ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να διαφοροποιείται συνολικά ή ανά βαθµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έως τον
Νοέµβριο κάθε έτους και ισχύει για το επόµενο οικονοµικό έτος, µετά από εισήγηση του Παρατηρητηρίου και αφού ληφθεί υπόψη το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασµού.
3. Ο Λογαριασµός είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ηµερολογιακό εξάµηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυµαινόµενο για κάθε εξάµηνο και αντιστοιχεί µε το ποσοστό της απόδοσης του «Κοινού Κεφα-

Άρθρο 200
Προγραµµατική Συµφωνία Οικονοµικής Υποστήριξης
Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4 Γ ως εξής:
«Άρθρο 4Γ
Προγραµµατική Συµφωνία Οικονοµικής Υποστήριξης

Άρθρο 201
Εκθέσεις του Παρατηρητηρίου
Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Δ ως εξής:
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«Άρθρο 4Δ
Εκθέσεις του Παρατηρητηρίου
1. Το Παρατηρητήριο µε τη λήξη κάθε τριµήνου, καθώς
και συνολικά στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους, συντάσσει έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα εκτέλεσης
των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. και των Προγραµµατικών Συµφωνιών, που τυχόν έχουν συναφθεί, παραθέτοντας τα βασικά οικονοµικά µεγέθη των συµβαλλοµένων
Ο.Τ.Α. και νοµικών προσώπων, καθώς και την κίνηση του
Λογαριασµού του άρθρου 4Β καθώς και τη συνολική πορεία των οικονοµικών δεικτών του υποτοµέα των Ο.Τ.Α.
και τις προτάσεις του Παρατηρητηρίου για τις πολιτικές
που κατά την κρίση του ενδείκνυται να υλοποιηθούν µε
στόχο τη βελτίωση της δηµοσιονοµικής διαχείρισης, της
οικονοµικής βιωσιµότητας και αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α..
2. Οι παραπάνω εκθέσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβάλλονται στους Υπουργούς Οικονοµικών και Εσωτερικών, στην ΚΕΔΕ, την
ΕΝΠΕ, στο Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο και στο Ελεγκτικό
Συνέδριο.
3. Η ανωτέρω ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου υποβάλλεται επίσης στη Βουλή των Ελλήνων, παρουσιάζεται δε και συζητείται παρουσία των µελών της Επιτροπής σε ειδική κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών
Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
και Οικονοµικών Υποθέσεων, η οποία πραγµατοποιείται
εντός διµήνου από την κατάθεση της έκθεσης στη Βουλή.»
Άρθρο 202
Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Δράσης
Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Ε ως εξής:
«Άρθρο 4Ε
Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Δράσης
1. Το Παρατηρητήριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 4Α
του παρόντος παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των
προϋπολογισµών και την εν γένει πορεία των οικονοµικών των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης,
όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Δράσης» (Ο.Π.Δ.). Το Ο.Π.Δ. υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισµού του Ο.Τ.Α. και των νοµικών του προσώπων, αποτυπώνει το οικονοµικό αποτέλεσµα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις και εγκρίνεται από την αρµόδια, για την εποπτεία του Ο.Τ.Α., Αρχή. Οι
Ο.Τ.Α. υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε ηλεκτρονική µορφή, το Ο.Π.Δ. που έχουν αποστείλει στην
αρµόδια για έλεγχο αρχή, καθώς και αυτό που τελικώς εγκρίνεται από αυτή, προκειµένου το Παρατηρητήριο να
ελέγξει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισµών τους.
Τα Ο.Π.Δ. αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών, καθώς και στην ιστοσελίδα του οικείου
Ο.Τ.Α.. Το Ο.Π.Δ. περιλαµβάνει υποχρεωτικά µηνιαίους
και τριµηνιαίους στόχους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 70 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και το ακριβές περιεχόµενό του καθορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 149 του ν. 4270/2014.
2. Το Παρατηρητήριο αξιολογεί και ελέγχει την πορεία
της εκτέλεσης του προϋπολογισµού µε βάση τα µηνιαία
στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που παρακο-

λουθεί η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και µε πρόσθετα στοιχεία που παρέχει
ο Ο.Τ.Α., εφόσον του ζητηθεί.
Άρθρο 203
Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.
3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη
διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό
πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που
εγγράφονται σε αυτόν µε αναµόρφωση, µε την έκδοση
της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την
άσκηση της αρµοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούµενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή
είναι απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δηµάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Εξειδικευµένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονοµάζεται ρητά
η συγκεκριµένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και
προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισµού».
2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου
202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του
ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ορίζεται το δηµοτικό συµβούλιο ως όργανο αρµόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήµαρχος, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 224 του ν. 3852/2010 ισχύουν και για τις αποφάσεις που εκδίδει ο δήµαρχος ως
διατάκτης πιστώσεων.
H περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ1) Αποφασίζει αιτιολογηµένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις.
δ2) Αποφασίζει αιτιολογηµένα τροποποίηση άπαξ έως
πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου, συµβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων
(120.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία. Στις συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου
εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής µε αιτιολογηµένη απόφασή της.»
4. Οι διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15 και 16
του β.δ. της 17.5/15.6.1959 (Α΄ 114) καταργούνται.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου
158 του ν. 3463/2006 καταργούνται.
6. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 86 του
ν.3463/2006 καταργείται.
7. Στην παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010, µετά
την περίπτωση γ΄, προστίθεται περίπτωση γ1 ως εξής:
«γ1) Για την άπαξ λήψη αιτιολογηµένης απόφασης περί τροποποίησης έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού
ή οικονοµικού αντικειµένου συµβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τις δηµόσιες συµβάσεις. Στις συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου ε-
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γκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής µε αιτιολογηµένη απόφασή της».
Άρθρο 204
Ρυθµίσεις σχετικές µε την εκκαθάριση δαπανών –
Εντολή πληρωµών στους δήµους
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο δήµαρχος
παύει να έχει την ιδιότητα του εκκαθαριστή των δαπανών και του εντολέα των πληρωµών. Όπου στις διατάξεις του β.δ. της 17.5/15.6.1959 και του ν. 3463/2006 ορίζεται ότι ο δήµαρχος υπογράφει ή συνυπογράφει πράξεις εκκαθάρισης και χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής ή
ότι εκδίδει χρηµατικά εντάλµατα, νοείται στη θέση του ο
Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών ή τα ιεραρχικώς
υφιστάµενα όργανα που εξουσιοδοτούνται από αυτόν.
Οι πράξεις εκκαθάρισης και τα χρηµατικά εντάλµατα
πληρωµής φέρουν επίσης την υπογραφή του συντάκτη
τους.
Κατ’ εξαίρεση:
α) στους µικρούς δήµους που λόγω έλλειψης προσωπικού και οργανικών µονάδων δεν διαθέτουν Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών, οι πράξεις εκκαθάρισης και
τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής υπογράφονται µόνο
από τον υπάλληλο που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν µε
απόφαση δηµάρχου,
β) στα δηµοτικά Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν δικό τους διοικητικό προσωπικό και η ταµειακή τους υπηρεσία διεξάγεται από το δήµο που τα έχει συστήσει, σύµφωνα µε
την παρ. 6 του άρθρου 166 του ν. 3463/2006, νοείται ότι
διεξάγεται εν γένει η λειτουργία της οικονοµικής τους υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, οι αρµοδιότητες ανάληψης των υποχρεώσεων, εκκαθάρισης και εντολής των
δαπανών ασκούνται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του
δήµου και οι σχετικές πράξεις υπογράφονται από τα όργανα που είναι αρµόδια για τις δαπάνες του δήµου.
Στους δήµους της ανωτέρω περίπτωσης α΄, η βεβαίωση δέσµευσης της πίστωσης που συντάσσεται επί της απόφασης ανάληψης της υποχρέωσης, υπογράφεται από
τον οριζόµενο κατά τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής
υπάλληλο.
2. Σε περίπτωση έγγραφης άρνησης του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών, η αρµοδιότητα γα τη διατύπωση της εντολής της παρ. 1 του άρθρου 26 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), της παρ. 1γ του άρθρου 4 του
π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) και της παρ. 4 του άρθρου 22 του
β.δ. 17.5/15.6.1959, ασκείται αποκλειστικά από τον δήµαρχο.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η πράξη ακύρωσης χρηµατικών ενταλµάτων διαρκούντος του έτους,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του β.δ.
17.5/15.6.1959, υπογράφεται από τα αρµόδια κατά την
παράγραφο 1 υπηρεσιακά όργανα, έστω και αν έχουν εκδοθεί από τον δήµαρχο ή τον ορισθέντα από αυτόν αντιδήµαρχο.
4. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 175 του
ν. 3463/2006 έχουν εφαρµογή µόνο για χρηµατικά εντάλµατα µη υποκείµενα στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η έγγραφη αναφορά του δηµοτικού ταµία απευθύνεται στον δήµαρχο και η απόρριψη ή η
αποδοχή της ενεργείται αποκλειστικά από αυτόν.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο δήµαρχος
έχει αρµοδιότητα να καταλογίζει µε πράξη του αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές σε βάρος των λαβό-

ντων υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 24 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
6. Η έκδοση ή συνυπογραφή ή παραλαβή ή εξόφληση
επιταγών από τον δήµαρχο για λογαριασµό του δήµου
και γενικά η ανάµιξη του σε διαχειριστικές ενέργειες της
ταµειακής υπηρεσίας δεν επιτρέπονται.
7. Στο πλαίσιο του δήµου, οι αρµοδιότητες ελέγχου, εποπτείας και καταλογισµού των υπολόγων σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 150 και 152 του ν. 4270/2014,
κατά το µέρος που ανάγονται στον διατάκτη, ασκούνται
από τον δήµαρχο.
Άρθρο 205
Προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών
στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
Στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών θεωρείται: α) ο προϊστάµενος της γενικής διεύθυνσης στην οποία υπάγονται µόνο ή κατά κύριο λόγο
υπηρεσίες οικονοµικού ενδιαφέροντος (υπηρεσίες εκκαθάρισης και εντολής δαπανών, προϋπολογισµού και βεβαίωσης εσόδων, λογιστήρια, ταµειακές υπηρεσίες, µονάδες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κ.λπ.). β) ο προϊστάµενος διεύθυνσης, µε την ίδια προϋπόθεση, γ) ο
προϊστάµενος του τµήµατος οικονοµικής υπηρεσίας, εάν
δεν υπάρχουν οι οργανικές µονάδες α΄ και β΄ και επιπλέον εάν ασκούνται από το τµήµα όλες οι οικονοµικές
λειτουργίες του φορέα. Όπου δεν υπάρχει προϊστάµενος κατά την ανωτέρω έννοια, εφαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
204.
Άρθρο 206
Διαδικαστικού χαρακτήρα ρυθµίσεις σχετικές
µε την οικονοµική λειτουργία των δήµων
1. Δεν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου
για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας
σύµβασης έργου, προµήθειας ή γενικής υπηρεσίας. Για
την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών, απαιτείται προηγούµενη αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, αν η
εκτιµώµενη αξία αυτής υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον
χρηµατικό όριο απευθείας ανάθεσης από τον δήµαρχο.
Για την προκήρυξη αρχιτεκτονικών διαγωνισµών µε την
απονοµή βραβείων, καθώς και καλλιτεχνικών έργων απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία καθορίζονται και οι όροι του διαγωνισµού. Δεν απαιτείται τέτοια απόφαση για τα καλλιτεχνικά έργα της
παρ. 7 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, εφόσον υπάρχει στον προϋπολογισµό εξειδικευµένη πίστωση. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α΄ 84) δεν θίγονται.
2. Με εξαίρεση τις ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις, στις
λοιπές περιπτώσεις απαλλοτρίωσης η απόφαση του δηµάρχου για την ανάληψη της υποχρέωσης εκδίδεται πριν
από τη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, µε βάση την εκτιµώµενη αξία
του απαλλοτριούµενου ακινήτου.
3. Όταν πρόκειται για αγορά ή µίσθωση ακινήτου, η απόφαση του δηµάρχου για την ανάληψη της υποχρέωσης εκδίδεται µετά τη σχετική απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου, σε χρόνο που προηγείται τουλάχιστον της
υπογραφής του συµβολαίου µεταβίβασης. Όταν διεξά-
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γεται δηµοπρασία, η απόφαση αυτή εκδίδεται πριν από
την υπογραφή της διακήρυξης.
4. Για τη δαπάνη που απορρέει από προγραµµατική
σύµβαση, η απόφαση ανάληψης της υποχρέωσης εκδίδεται από τον δήµαρχο µετά τη σχετική απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου και πάντως πριν από τη σύναψη
αυτής. Η δαπάνη που αφορά χρηµατοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 259 του ν. 3463/2006, όπως ισχύουν, αναλαµβάνεται από τον δήµαρχο µετά τη σχετική απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία καθορίζεται το ύψος αυτής.
5. Δεν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου:
α) για την εγγραφή του δήµου, ως συνδροµητή σε εφηµερίδες, περιοδικά ή άλλα έντυπα που κρίνονται χρήσιµα
για τη λειτουργία του δήµου, καθώς και σε ηλεκτρονικές
βάσεις πληροφοριών, β) για την επιστροφή χρηµατικών
ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων από δήµους.
Άρθρο 207
Πάγια προκαταβολή δήµων
1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 173 του
ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Ο δηµοτικός υπάλληλος ή και ο αναπληρωτής του,
στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλµα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωµές σύµφωνα µε έγγραφες εντολές του δηµάρχου.»
2. Στο άρθρο 173 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε
πιστωτικά ιδρύµατα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασµούς ειδικού σκοπού, που ανήκουν
στον οικείο δήµο, µετά από πρόταση των υπολόγων διαχειριστών και απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.
Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασµών είναι οι δηµοτικοί υπάλληλοι της ανωτέρω περίπτωσης γ΄.»
Άρθρο 208
Δανεισµός των Ο.Τ.Α. για δράσεις βελτίωσης
της ενεργειακής αποδοτικότητας
Είναι δυνατή η συνοµολόγηση δανείων από δήµους
και περιφέρειες, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων
που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 264 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), για την υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων ή οχηµάτων τους και εν γένει επενδυτικών σχεδίων, µε την προϋπόθεση ότι, από τις ανωτέρω
δράσεις και σχέδια, επέρχεται µείωση του κόστους λειτουργίας τους και ότι, από την εξοικονόµηση αυτή, καλύπτεται και το κόστος εξυπηρέτησης των σχετικών τοκοχρεολυσίων.
Τα ανωτέρω προκύπτουν από σχετική µελέτη, η οποία
αξιολογείται και εγκρίνεται από το ενδιαφερόµενο για
τη χορήγηση του δανείου πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για
την εφαρµογή της παρούσας.
Άρθρο 209
Καταργούµενες διατάξεις
Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι

διατάξεις των παραγράφων 3 έως και 10 του άρθρου 174
του ν. 4270/2014, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
και του άρθρου 149 του ν. 4270/2014, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
ΤΜΗΜΑ Ε΄
Άρθρο 210
Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄
1. Αν δήµος, περιφέρεια ή νοµικό πρόσωπο έχει υπαχθεί, έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος
νόµου, σε πρόγραµµα εξυγίανσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως 10 του άρθρου 174 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκαν από τα
άρθρα 74 και 75 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), απαιτείται για
τη συνέχιση της χρηµατοδότησης του φορέα από το Λογαριασµό Οικονοµικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. του άρθρου
199 µόνον η σύναψη της Προγραµµατικής Συµφωνίας
Οικονοµικής Υποστήριξης του άρθρου αυτού, µετά από
σχετική απόφαση του οικείου δηµοτικού, περιφερειακού
ή διοικητικού συµβουλίου.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 175, 176, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191 και 192 ισχύουν από την επόµενη αυτοδιοικητική περίοδο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ –
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ –
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 211
Διαδικασία και χρονοδιάγραµµα ανακαθορισµού
της κατανοµής αρµοδιοτήτων και διαδικασιών
κεντρικής διοίκησης – αποκεντρωµένων διοικήσεων τοπικής αυτοδιοίκησης
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού συνιστώνται µικτές
Διυπουργικές Επιτροπές Ανακαθορισµού Αρµοδιοτήτων
και Διαδικασιών (Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ.) µε έργο την καταγραφή
των αρµοδιοτήτων και διαδικασιών της κεντρικής διοίκησης, των αποκεντρωµένων διοικήσεων και της τοπικής
αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, ανά πεδίο δηµόσιας πολιτικής κάθε Υπουργείου, όπως αυτά ορίζονται από τον
Οργανισµό του, την αξιολόγηση των όρων αποτελεσµατικής άσκησης αυτών, τον εντοπισµό προβληµάτων και
δυσλειτουργιών και τη διατύπωση πρότασης για την αντιµετώπιση αυτών, σύµφωνα µε τις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας και της αποτελεσµατικότητας.
Ειδικά ως προς τις αρµοδιότητες και τις διαδικασίες των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, λαµβάνεται υπόψη και η κατηγοριοποίηση των Δήµων, σύµφωνα µε το άρθρο 2Α του
ν. 3852/2010.
2. Με την απόφαση της προηγούµενης παραγράφου ορίζονται οι εκπρόσωποι, στην οικεία Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ., του Υπουργείου Εσωτερικών, µεταξύ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον προϊστάµενος οργανικής µονάδας επιπέδου
Διεύθυνσης, εκπρόσωποι του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργείου, σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης
και Τµήµατος, ανά τοµέα δηµόσιας πολιτικής, ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας
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(ΚΕΔΕ) και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝΠΕ). Ως Πρόεδρος ορίζεται, ανάλογα µε
τον οικείο τοµέα δηµόσιας πολιτικής, Γενικός ή Ειδικός
Γραµµατέας ή Γενικός Διευθυντής του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργείου, µε τον αναπληρωτή του. Στις συνεδριάσεις των Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ. δύναται να καλούνται και εµπειρογνώµονες και ειδικοί επιστήµονες, ανάλογα µε τις εξεταζόµενες, κατά περίπτωση, αρµοδιότητες και διαδικασίες. Καθήκοντα γραµµατέα των Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ. ασκούν
µόνιµοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 1.
3. Σκοπός των Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ. είναι ιδίως ο εντοπισµός
περιπτώσεων κατακερµατισµού ή αλληλεπικάλυψης αρµοδιοτήτων και διαδικασιών µεταξύ της κεντρικής διοίκησης, των αποκεντρωµένων διοικήσεων και των δύο
βαθµών τοπικής αυτοδιοίκησης, η µελέτη της δυνατότητας απλοποίησης των όρων άσκησης των οικείων αρµοδιοτήτων και διαδικασιών, µέσω της ενοποίησης αυτών
ανά πεδίο δηµόσιας πολιτικής ή ανά επιµέρους θεµατικό
πεδίο και της ανάθεσής τους στο προσήκον επίπεδο διοίκησης, σύµφωνα µε τις αρχές της παραγράφου 1, καθώς
και η επεξεργασία προτυποποιηµένων υποδειγµάτων εγγράφων ή διαδικασιών.
4. Κάθε Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ. υποβάλλει, εντός τεσσάρων (4)
µηνών από τη συγκρότησή της, στον Υπουργό Εσωτερικών, στον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό και στη Μόνιµη Επιτροπή Ελέγχου Αρµοδιοτήτων τοπικής Αυτοδιοίκησης
πόρισµα µε τα συµπεράσµατα και τις προτάσεις της, µε
την ανάλογη νοµοτεχνική επεξεργασία. Το πόρισµα κάθε Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ. κοινοποιείται στην ΚΕΔΕ, στην ΕΝΠΕ και
στους Συντονιστές των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων,
προκειµένου να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στον
Υπουργό Εσωτερικών και τον καθ’ ύλη αρµόδιο Υπουργό.
5. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 εκδίδονται εντός
ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 212
Μόνιµη Επιτροπή Ελέγχου Αρµοδιοτήτων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συνιστάται
Μόνιµη Επιτροπή Ελέγχου Αρµοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε αντικείµενο το διαρκή έλεγχο, την εποπτεία και την παροχή γνώµης για κάθε ζήτηµα σχετικό
µε τη µεταβολή του νοµοθετικού πλαισίου καθορισµού
των αρµοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄
βαθµού, καθώς και της κατανοµής αρµοδιοτήτων µεταξύ
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κεντρικής Διοίκησης και
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.
2. Μέλη της Επιτροπής είναι: Ο Γενικός Γραµµατέας
του Υπουργείου Εσωτερικών ως Πρόεδρος, ο Γενικός Διευθυντής Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
οι προϊστάµενοι των οικείων Διευθύνσεων, ο Γενικός Διευθυντής Οικονοµικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής και οι προϊστάµενοι των οικείων
Διευθύνσεων, δύο εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης
Δήµων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) µε τους αναπληρωτές τους
και δύο εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝ.ΠΕ.) µε τους αναπληρωτές τους. Ανάλογα µε το θέµα της ηµερήσιας διάταξης, στην Επιτροπή συµµετέχει
και εκπρόσωπος του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού. Τον

Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών αναπληρώνει ο Γενικός Διευθυντής Αποκέντρωσης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Τους Γενικούς Διευθυντές αναπληρώνει
ένας προϊστάµενος των οικείων Διευθύνσεων που ορίζεται από τους ίδιους. Τους προϊσταµένους των Διευθύνσεων αναπληρώνουν προϊστάµενοι Τµηµάτων των οικείων Διευθύνσεων που ορίζονται από τους ίδιους. Καθήκοντα Γραµµατέα της Επιτροπής ασκεί µόνιµος υπάλληλος
της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
3. Η Επιτροπή διατυπώνει γνώµη για κάθε σχέδιο νόµου, το οποίο περιέχει διατάξεις σχετικές µε την απονοµή αρµοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή τροποποιεί το νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε την κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ κεντρικής διοίκησης, αποκεντρωµένης
διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Το επισπεύδον Υπουργείο αποστέλλει για το σκοπό αυτόν έγκαιρα το
σχέδιο νόµου στην Επιτροπή, επισηµαίνοντας ιδίως τις
διατάξεις που αφορούν τις αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται ή τροποποιούνται, καθώς και τους πόρους που µεταφέρονται για την άσκηση αυτών σύµφωνα µε το άρθρο
102 παράγραφος 5 του Συντάγµατος.
4. Με την απόφαση της παραγράφου 1 µπορούν να
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη σύγκληση
και τη λειτουργία της Επιτροπής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 213
Ειδικοί Σύµβουλοι – Επιστηµονικοί Συνεργάτες –
Ειδικοί Συνεργάτες στους δήµους
Η παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε κάθε δήµο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών, συνολικού αριθµού ίσου µε τον αριθµό των Αντιδηµάρχων του δήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 59 παρ. 2 του
ν. 3852/2010. Ειδικά για τους δήµους µε µόνιµο πληθυσµό, σύµφωνα µε τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, πάνω από εκατόν
πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους, µπορεί να συνιστάται, µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας, µία
θέση Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον των προβλεπόµενων
στο προηγούµενο εδάφιο. Η πλήρωση µίας από τις θέσεις που προβλέπονται στα προηγούµενα εδάφια µπορεί
να γίνεται µε πρώην δήµαρχο ή µε απόφοιτο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και εµπειρία ή επαγγελµατική ειδίκευση σε θέµατα σχετικά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
που αποδεικνύονται σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 3. Οι θέσεις που συνιστώνται σύµφωνα µε
την παράγραφο αυτή, καλύπτονται µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, η διάρκεια των
οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δηµοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν.»
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Άρθρο 214
Ειδικοί Σύµβουλοι – Επιστηµονικοί Συνεργάτες –
Ειδικοί Συνεργάτες στις περιφέρειες
Το άρθρο 243 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται
ως εξής:
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 243 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 243
Ειδικοί Σύµβουλοι – Επιστηµονικοί Συνεργάτες –
Ειδικοί Συνεργάτες
1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις
Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών, για την κάλυψη των αναγκών του περιφερειάρχη και µία (1) για κάθε αντιπεριφερειάρχη,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 160. Οι ανωτέρω προσλαµβάνονται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν
µπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των επόµενων παραγράφων.
2. Οι Ειδικοί Σύµβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες δεν παρεµβάλλονται στην οργανωτική και βαθµολογική κλίµακα, ούτε οι θέσεις τους
έχουν αντιστοιχία µε τις θέσεις της κλίµακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου περιφερειάρχη ή αντιπεριφερειάρχη, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί και είναι ανεξάρτητοι
από το ειδικό Επιστηµονικό προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου που προσλαµβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών.
3. Οι Ειδικοί Σύµβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες δεν ασκούν αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής. Παρέχουν συµβουλές και διατυπώνουν εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή
προφορικά, για το συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων
της Περιφέρειας, τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν. Το συµβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς
τον περιφερειάρχη ή τον αντιπεριφερειάρχη, το περιφερειακό Συµβούλιο και τις επιτροπές της περιφέρειας, ανάλογα µε τις αρµοδιότητές τους. Ειδικά οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες, µέσα στον κύκλο
των γνώσεων τους, σε εξειδικευµένα επιστηµονικά και
τεχνικά θέµατα, που µπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση µελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγµάτωση
των σκοπών της περιφέρειας, παροχή επιστηµονικής ή
τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέµατα που απασχολούν τις οργανωτικές µονάδες της περιφέρειας, συστηµατική παρακολούθηση της επιστήµης και τεχνολογίας
στον τοµέα της δραστηριότητας τους, τήρηση αρχείου
ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδοµένων, ή σε
κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τον οικείο
περιφερειάρχη ή αντιπεριφερειάρχη.
4. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 απαιτούνται:
α. τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται
για το µόνιµο προσωπικό του Δηµοσίου,
β. πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής,

γ. ειδίκευση σε επιστηµονικό ή επαγγελµατικό τοµέα
αρµοδιοτήτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
που αποδεικνύεται µε αξιόλογη επιστηµονική ενασχόληση (δηµοσιεύσεις, συµµετοχή σε συνέδρια, οµάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελµατική απασχόληση ή
επαρκείς γνώσεις και σηµαντική εµπειρία, ανάλογη µε τα
αντικείµενα στα οποία θα απασχοληθούν. Επίσης, η ειδίκευση αυτή µπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαµβανοµένων ως επαγγελµατιών ειδικής
εµπειρίας.
Ειδικά για τους Επιστηµονικούς Συνεργάτες, απαιτείται επιπλέον και διδακτορικό δίπλωµα ή τίτλος µεταπτυχιακών σπουδών Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές µελέτες, σχετιζόµενα µε το αντικείµενο της απασχόλησής τους.
5. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστηµονικών Συνεργατών της παραγράφου 1, ενεργείται µε δηµόσια γνωστοποίηση διά
του τύπου, από τον περιφερειάρχη, ο οποίος και προσλαµβάνει µε απόφασή του τα πρόσωπα που είναι, κατά
την κρίση του, κατάλληλα. Η απόφαση αυτή, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις
δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα µε τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαµβανόµενος.
Η πρόσληψη ολοκληρώνεται µε την υπογραφή, από
τον προσλαµβανόµενο, ειδικής σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση µε την περιφέρεια και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαµβανόµενου για παροχή υπηρεσιών.
Οι υπάλληλοι της κατηγορίας της παραγράφου 1 διορίζονται και απολύονται µε απόφαση του περιφερειάρχη ή
του αντιπεριφερειάρχη. Παύουν να ασκούν τα καθήκοντα τους και απολύονται, αυτοδικαίως, αµέσως µόλις ο
περιφερειάρχης ή ο αντιπεριφερειάρχης που τους προσέλαβε, παύσει να ασκεί, για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του.
6. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών µπορεί
να γίνει και µε απόσπαση υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε τις διατάξεις του
ν. 1256/1982, συµπεριλαµβανοµένων και των Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ίση µε τη
διάρκεια της θητείας του περιφερειάρχη ή του αντιπεριφερειάρχη, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρµόδιου, κατά περίπτωση, Yπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερόµενου υπαλλήλου, γνώµη του αρµόδιου προς
διορισµό οργάνου του φορέα προέλευσης, καθώς και
γνώµη του αρµοδίου διοικητικού συµβουλίου ή του αρµόδιου διοικητή, όπου αυτό υπάρχει.
Η µισθοδοσία των αποσπώµενων υπαλλήλων καταβάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασµένοι, κατά το χρόνο της απόσπασής τους, εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισµένοι. Οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου καταλαµβάνουν και το ήδη υπηρετούν µε
απόσπαση προσωπικό σε θέσεις Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών των
περιφερειών. καθώς και το προσωπικό που υπηρετούσε
στις θέσεις αυτές, στις 2 Δεκεµβρίου 2016.
7. Μια εκ των θέσεων της παραγράφου 1 µπορεί να
πληρούται µε θέση µετακλητού ιδιαίτερου γραµµατέα
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περιφερειάρχη, ο οποίος διορίζεται και απολύεται µε απόφαση του περιφερειάρχη, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ιδιαίτερος γραµµατέας παύει να ασκεί τα καθήκοντα
του και απολύεται αυτοδικαίως, αµέσως µόλις ο περιφερειάρχης απολέσει την ιδιότητα του, για οποιονδήποτε
λόγο.
Στον ιδιαίτερο γραµµατέα καταβάλλονται αποδοχές
Ειδικού Συνεργάτη.
8. Το έργο των Ειδικών Συµβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και Επιστηµονικών Συνεργατών περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών δεν είναι ασυµβίβαστο µε
την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος. Για όσους έχουν
την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία σε άλλο τοµέα δραστηριότητας, η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος είναι ασυµβίβαστη µε την άσκηση καθηκόντων
του Ειδικού Συµβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και Επιστηµονικού Συνεργάτη, µπορούν όµως να εξαιρεθούν από τον περιορισµό του παρόντος εδαφίου, µε απόφαση
του περιφερειακού συµβουλίου.
9. Η σύµβαση εργασίας των Ειδικών Συµβούλων, των
Επιστηµονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργατών λύεται µε το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση
και την καταγγελία της ή την πάροδο είκοσι (20) ηµερών
από την αποχώρηση του περιφερειάρχη ή του αντιπεριφερειάρχη για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκαν,
εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν µε
πράξη τους τη συγκατάθεση για τη διατήρησή τους. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας ή η
αποδοχή της παραίτησης ενεργείται αζηµίως για την περιφέρεια µε απόφαση του περιφερειάρχη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Η λύση της εργασιακής σύµβασης επέρχεται µε τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ή µε την παρέλευση
άπρακτης της 20ήµερης προθεσµίας, γίνεται δε αζηµίως
για τον οικείο φορέα. Στην περίπτωση της έκπτωσης του
Συµβούλου ή Συνεργάτη ή της αποχώρησης του περιφερειάρχη ή του αντιπεριφερειάρχη, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και αζηµίως για το
φορέα, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.
10. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται µία θέση διευθυντή
γραφείου περιφερειάρχη. Η θέση καλύπτεται ή µε Ειδικό
Σύµβουλο ή µε Επιστηµονικό ή µε Ειδικό Συνεργάτη περιφερειάρχη ή µε προσωπικό της οικείας περιφέρειας ή
µε προσωπικό που αποσπάται στο Γραφείο Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε την παράγραφο 11α του άρθρου 247. Οι
αποσπώµενοι λαµβάνουν το βασικό µισθό και τα επιδόµατα της οργανικής τους θέσης, που δεν συνδέονται µε
την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 215
Το άρθρο 241 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

Με τον Οργανισµό καθορίζονται:
α) οι υπηρεσιακές τους µονάδες,
β) η διάρθρωση των υπηρεσιακών µονάδων (Γενικές
Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, αυτοτελείς Διευθύνσεις, Τµήµατα, αυτοτελή Τµήµατα, Γραφεία και αυτοτελή Γραφεία),
γ) ο τίτλος, οι αρµοδιότητες και η έδρα κάθε µονάδας,
δ) οι θέσεις του µονίµου προσωπικού κατά κατηγορίες,
κλάδους και ειδικότητες,
ε) οι θέσεις του ειδικού επιστηµονικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, που µπορεί να προσλαµβάνεται µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου,
στ) η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κατηγορίες και οι κλάδοι των οποίων οι
υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταµένων, ανάλογα µε την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείµενο των συγκεκριµένων οργανικών µονάδων,
ζ) η λειτουργία τους.
2. Οι διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), εφαρµόζονται
και στο προσωπικό των περιφερειών.
3. Ο Οργανισµός ψηφίζεται από το περιφερειακό συµβούλιο, ύστερα από γνώµη της πιο αντιπροσωπευτικής
συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων. Η σχετική απόφαση εγκρίνεται µε πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Το περιφερειακό συµβούλιο ψηφίζει τον Οργανισµό µε
βάση πλήρη µελέτη οργάνωσης των υπηρεσιών, για την
κατάρτιση της οποίας λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, οι ασκούµενες αρµοδιότητες, οι διαθέσιµοι πόροι, η έκταση,
ο πληθυσµός και οι οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες
της περιφέρειας.
4. Για την τροποποίηση του Οργανισµού ακολουθείται
η διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου και παρέχεται η ίδια έγκριση.
5. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση του Οργανισµού κατά
το τελευταίο εξάµηνο της θητείας των αιρετών οργάνων
της περιφέρειας.»
Άρθρο 216
Αναπλήρωση Εκτελεστικού Γραµµατέα –
Τροποποίηση του άρθρου 242 του ν. 3852/2010
Στο άρθρο 242 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Εκτελεστικού Γραµµατέα, για οποιονδήποτε λόγο και µέχρι την κάλυψη της θέσης αυτής, οι αρµοδιότητες που του παρέχονται απευθείας από το νόµο και όσες του έχουν µεταβιβασθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη ασκούνται από τον
Περιφερειάρχη και τους νόµιµους αναπληρωτές του.»
Άρθρο 217
Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού Περιφερειών –
Αντικατάσταση του άρθρου 244 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 244 του ν. 3852/2010 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 241
Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας

«Άρθρο 244
Πρόσληψη προσωπικού – Διαδικασία προσλήψεων

1. Τα οικεία περιφερειακά συµβούλια καταρτίζουν τον
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας των περιφερειών.

1. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του µόνιµου προσωπικού, του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
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και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, αποφασίζεται από το περιφερειακό συµβούλιο.
2. Η απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, για την
πρόσληψη, περιλαµβάνει τις οργανικές θέσεις, για τις οποίες προορίζεται το προσωπικό, τον αριθµό των προκηρυσσόµενων θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και τα απαιτούµενα προσόντα και συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας της
περιφέρειας ότι έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία πίστωση
για την µισθοδοσία του υπό πρόσληψη προσωπικού.
3. Η πλήρωση των κενών ή κενούµενων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων των Περιφερειών διενεργείται µε
τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει. Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατό να γίνει κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 15 του ν. 2190/1994.
4. Η κίνηση της διαδικασίας πρόσληψης προϋποθέτει
έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
5. Ο διορισµός ή η πρόσληψη ενεργείται µε απόφαση
του περιφερειάρχη, αφού προηγουµένως εκδοθεί απόφαση κατανοµής του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύµφωνα µε το ν. 3833/2010. Περίληψη της απόφασης διορισµού δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ανακοινώνεται στον ενδιαφερόµενο.
6. Η δοκιµαστική υπηρεσία και η µονιµοποίηση διέπονται από τις αντίστοιχες ρυθµίσεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.
7. Για τους υπαλλήλους της περιφέρειας δεν υφίσταται κώλυµα εντοπιότητας.
Άρθρο 218
Δικηγόροι Περιφερειών
Στο ν. 3852/2010 προστίθεται άρθρο 244Α ως εξής:
«Άρθρο 244Α
Δικηγόροι Περιφερειών
1. Οι θέσεις των δικηγόρων µε πάγια µηνιαία αντιµισθία συνιστώνται µε τον Οργανισµό. Η πρόσληψη δικηγόρων γίνεται µε σχέση έµµισθης εντολής, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων όπως ισχύει, µε Απόφαση περιφερειάρχη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε περίληψη.
2. Για τις αµοιβές των δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία,
εφαρµόζεται η παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176).
3. Οι απασχολούµενοι, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δικηγόροι υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους
στο οικείο κατάστηµα της περιφέρειας για χρόνο, που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν συντρέχει ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.
4. Οι διατάξεις που διέπουν τους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των περιφερειών, για τη χορήγηση και διάρκεια κανονικών και
αναρρωτικών αδειών, εφαρµόζονται αναλόγως και για
τους δικηγόρους.
5. Για τη λύση σχέσης έµµισθης εντολής απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου.
6. Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα
αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νοµική υποστήριξη
στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον

των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης
ποινικής δίωξης αυτών για αδικήµατα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων
τους. Η ανωτέρω νοµική υποστήριξη δεν παρέχεται σε
περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ µέρους της Υπηρεσίας. Η νοµική εκπροσώπησή
τους συντελείται από δικηγόρο του δήµου ή της περιφέρειας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήµαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. Αν
δεν υπηρετεί δικηγόρος µε πάγια έµµισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε την περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και σύµφωνα µε την περίπτωση
ιγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 176, αντιστοίχως. Οι
ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και για τους αιρετούς
των δήµων και των περιφερειών.»
Άρθρο 219
Προϊστάµενοι – τοποθετήσεις – µετακινήσεις
υπαλλήλων των Περιφερειών – Αντικατάσταση
του άρθρου 245 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 245 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 245
Προϊστάµενοι – Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις
1. Η τοποθέτηση των προϊσταµένων γίνεται µε πράξη
του περιφερειάρχη ή του οικείου αντιπεριφερειάρχη.
2. Η τοποθέτηση των υπαλλήλων σε οργανικές µονάδες και θέσεις γίνεται µε πράξη του περιφερειάρχη ή του
οικείου αντιπεριφερειάρχη.
3. Μετακίνηση προϊσταµένου οργανικής µονάδας γίνεται µόνο σε θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας αντίστοιχου επιπέδου, µε πράξη του αρµόδιου για την τοποθέτηση οργάνου.
4. Μετακίνηση υπαλλήλου σε θέση της ίδιας Διεύθυνσης γίνεται µε απόφαση του προϊσταµένου της Διεύθυνσης, σε θέση άλλης διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, µε απόφαση του προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης, και σε θέση άλλης Γενικής Διεύθυνσης µε απόφαση του περιφερειάρχη ή του οικείου αντιπεριφερειάρχη. Η µετακίνηση γίνεται πάντοτε σε θέση της ίδιας
κατηγορίας και κλάδου και εφόσον για την κάλυψή της
απαιτούνται τα ίδια τυπικά προσόντα που απαιτούνται
για τη θέση από την οποία γίνεται. Μετακίνηση προϊσταµένων γίνεται σε αντίστοιχης βαθµίδας οργανική µονάδα.
5. Η µετακίνηση υπαλλήλου σε οργανική µονάδα άλλης περιφερειακής ενότητας από αυτήν στην οποία ανήκει η οργανική του θέση επιτρέπεται µόνο για λόγους εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου. Για τη λήψη της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και για την επιλογή του µετακινούµενου υπαλλήλου, λαµβάνονται υπόψη, εκτός από τις εξυπηρετούµενες υπηρεσιακές ανάγκες και κριτήρια κοινωνικά, όπως η οικογενειακή κατάσταση, η κατάσταση
της υγείας του µετακινούµενου υπαλλήλου ή η συνυπηρέτηση συζύγου.»
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ΤΜΗΜΑ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τ.Α.
Άρθρο 220
Ρυθµίσεις ειδικών θεµάτων σχετικών µε τη λύση
επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
1. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της
παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), η ηµεροµηνία «31.10.2017» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31.10.2018».
2. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του
ν. 4483/2017 (Α΄ 107) η ηµεροµηνία «31.10.2017» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31.10.2018».
3. Στο άρθρο 15 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:
«5.α. Αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες περιφερειών,
µε µοναδικό µέτοχο την οικεία περιφέρεια, οι οποίες ασκούν επιχειρηµατική - οικονοµική δραστηριότητα και
δεν έχουν λυθεί µέχρι την δηµοσίευση του παρόντος, αν
και συντρέχουν σε αυτές οι προϋποθέσεις της παρ. 9
του άρθρου 194 του ν. 3852/2010, λύονται, τίθενται υπό
εκκαθάριση και εκκαθαρίζονται κατ’ εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), µε απόφαση
του οικείου περιφερειακού συµβουλίου, που λαµβάνεται
εντός οκτώ (8) µηνών από την ισχύ του παρόντος, µε
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.
Περίληψη της απόφασης δηµοσιεύεται στο Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζεται εκκαθαριστής και καθορίζονται η διαδικασία, οι υποχρεώσεις, τα δικαιώµατα, ο χρόνος ολοκλήρωσης της
εκκαθάρισης, η αµοιβή του εκκαθαριστή και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για τη διενέργεια της εκκαθάρισης.
β. Τα πάσης φύσεως δικαιώµατα (εµπράγµατα, ενοχικά, συµµετοχές, παραχωρήσεις και µισθώσεις επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας και οι πάσης φύσεως απαιτήσεις) µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Περιφέρεια, η
οποία συνεχίζει και τις εκκρεµείς δίκες, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή
τους. Για την ολοκλήρωση της µεταβίβασης των εµπραγµάτων δικαιωµάτων, γίνεται ατελώς η µεταγραφή της απόφασης του περιφερειακού συµβουλίου και του Φύλλου της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει
δηµοσιευτεί περίληψή της.
γ. Τα έργα, δράσεις και προγράµµατα, συγχρηµατοδοτούµενα ή χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισµούς ή εθνικούς πόρους,
τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τις άνω
επιχειρήσεις, καθώς και οι εκκρεµείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων, προµηθειών, παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητες
των επιχειρήσεων, δύναται να συνεχίζονται από την οικεία περιφέρεια µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εκκαθάρισης. Στο εξής, την οικονοµική και επιχειρηµατική δραστηριότητα της λυθείσας εταιρείας αναλαµβάνει
νοµικό πρόσωπο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 194 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
δ. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του
ν. 4483/2017 εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής.
4. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ.
9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), προστίθεται
µετά το δεύτερο εδάφιο, νέο εδάφιο, ως εξής:

«Αν µέτοχος είναι αγροτικός συνεταιρισµός, o οποίος
κατέχει έως το πέντε τοις εκατό (5%) του µετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης και υπάρχει αδυναµία εκ µέρους του, να αναλάβει τις αναλογούσες σε αυτόν οφειλές, δύναται ο δήµος ή η περιφέρεια που κατέχει την
πλειοψηφία των µετοχών της λυθείσας επιχείρησης, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, να βεβαιώσει την ως άνω αδυναµία και να αναλάβει το σύνολο
των οφειλών που αναλογούν στο συνεταιρισµό.»
Άρθρο 221
Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση 7
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
1. Το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση 7 (Νοµός Βοιωτίας)
Α.1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 115 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. Δήµος Τανάγρας µε έδρα το Σχηµατάρι αποτελούµενος από τους Δήµους: α. Σχηµαταρίου, β. Οινοφύτων,
γ. Τανάγρας, δ. Δερβενοχωρίων, οι οποίοι καταργούνται,
καθώς και τη Δηµοτική Ενότητα Δηλεσίου, αποτελούµενη από τους οικισµούς Δήλεσι της Δηµοτικής Ενότητας
Οινοφύτων και Πλάκας Δηλεσίου της Δηµοτικής Ενότητας Σχηµαταρίου, οι οποίες αποτελούν Κοινότητες µε
βάση το µόνιµο πληθυσµό της τελευταία απογραφής του
πληθυσµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
2.»
2. Ως προς την εφαρµογή διατάξεων νόµων και κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, η Δηµοτική Ενότητα
Δηλεσίου θεωρείται καταργηµένος, σύµφωνα µε το
ν. 3852/ 2010, δήµος.
3. Στο άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση 45 (Νοµός Τρικάλων)
Α.4 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) οι λέξεις «Δήµος Καλαµπάκας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Δήµος Μετεώρων».
4. Στο άρθρο 1 παρ. 2 περ. 46 (Νοµός Φθιώτιδας) Α.4
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) οι λέξεις «Δήµος Μώλου-Αγίου
Κωνσταντίνου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Δήµος
Καµένων Βούρλων».
Άρθρο 222
Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1
του ν. 25/1975 (Α΄ 74)
1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 25/1975 (Α΄ 74), όπως αντικαταστάθηκαν µε το
άρθρο 5 του ν. 3345/2005 (Α΄138), αντικαθίστανται ως εξής:
«Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού
τέλους καθαριότητας και φωτισµού, από την ηµεροµηνία
υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόµιµου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήµο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν.
Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του από
24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171).
Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βά-
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ρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο
απαλλαγής και ισόποσο πρόστιµο.»
2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισµού, που
αντιστοιχούν σε χρονικό διάστηµα µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύµφωνα µε βεβαίωση του
αρµόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιµοποιούταν, σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή
του νόµιµου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη
δήλωση δεν έχει υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος, υποβάλλεται µέσα σε έξι (6) µήνες από αυτήν.
Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.
Άρθρο 223
Τροποποίηση του άρθρου 99 του ν. 4483/2017
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 99 του
ν. 4483/2017 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και σε µετατάξεις ή µεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 74, 78,
181 και 182 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), 246 του ν.
3852/2010 (Α΄ 87) και 9 παρ. 18 του ν. 4057/2012 (Α΄
54), εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας
µείωσης, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, ισχύει αναδροµικά από την έναρξη ισχύος των διατάξεων, σύµφωνα µε τις οποίες επήλθε, ανά περίπτωση, η περικοπή.»
Άρθρο 224
Aστυνόµευση και καθαρισµός ρεµάτων
και απαλλοτριώσεων χώρων παρά τα ρέµατα
1. Η περίπτωση 4 της παρ. Ε΄ του άρθρου 204 του
ν. 3852/2010 καταργείται.
2. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 4071/2012 καταργείται.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 225
Διαχείριση των στερεών αποβλήτων
στους δήµους της ηπειρωτικής χώρας
1. Οι δήµοι των περιφερειών της ηπειρωτικής χώρας,
πλην της περιφέρειας Αττικής, συνιστούν Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) είτε ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε τη µορφή συνδέσµου είτε ως
επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας
του άρθρου 236 του παρόντος, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος και µε το άρθρο 245.
2. Οι ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, έχουν
κοινωφελή και µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής και λειτουργούν χάριν του δηµοσίου συµφέροντος.
3. Σε κάθε περιφέρεια µπορεί να λειτουργούν ένας έως και τρεις ΦΟΔΣΑ, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι
εξής προϋποθέσεις:

α) Έχει ληφθεί απόφαση των δηµοτικών συµβουλίων
των δήµων – µελών του ΦΟΔΣΑ, µε απόλυτη πλειοψηφία
των µελών. Η απόφαση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τη νοµική µορφή, τη χρονική διάρκεια, την έδρα και
τον αριθµό των εκπροσώπων του κάθε δήµου στο όργανο διοίκησης του ΦΟΔΣΑ.
β) Σε κάθε ΦΟΔΣΑ συµµετέχουν, πλέον του ενός δήµοι, όµοροι και ανήκοντες είτε στην ίδια Περιφερειακή
Ενότητα είτε σε διαφορετικές αλλά όµορες, Περιφερειακές Ενότητες της ίδιας περιφέρειας.
γ) Κάθε δήµος συµµετέχει σε έναν µόνο ΦΟΔΣΑ.
δ) Εντός των διοικητικών ορίων ενός από τους δήµους
– µέλη του οικείου ΦΟΔΣΑ έχει προβλεφθεί τουλάχιστον
ένας χώρος υγειονοµικής ταφής (ΧΥΤΑ) αποβλήτων και
τουλάχιστον µία µονάδα µηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων ή άλλο έργο ή υποδοµή, ώστε να ολοκληρώνεται εντός των ορίων του ΦΟΔΣΑ η διαχείριση
των αποβλήτων, σύµφωνα µε το οικείο Περιφερειακό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, που προβλέπεται στην
παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012 (Α΄24) (ΠΕΣΔΑ).
4. Στις περιφέρειες µέσα στις οποίες, µετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, υφίσταται ή συσταθεί ένας, µόνον,
ΦΟΔΣΑ, που πληροί τις προυποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου, προκειµένου να συσταθεί δεύτερος ή
τρίτος ΦΟΔΣΑ, πέραν των προϋποθέσεων της παραγράφου 3, απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά και οι εξής:
α) σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου οργάνου διοίκησης
του υφιστάµενου «ΦΟΔΣΑ»,
β) µελέτη σκοπιµότητας και οικονοµικοτεχνική µελέτη
βιωσιµότητας, οι οποίες εκπονούνται µε µέριµνα των δήµων που επιθυµούν τη σύσταση δεύτερου ή και τρίτου
ΦΟΔΣΑ και εγκρίνονται από τα οικεία δηµοτικά συµβούλια. Στην οικονοµικοτεχνική µελέτη περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ο τρόπος κατανοµής των περιουσιακών
στοιχείων του υφιστάµενου ΦΟΔΣΑ.
5. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 απαιτείται να
συντρέχουν και για τις περιφέρειες όπου έχει συσταθεί
«Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ», σύµφωνα µε το άρθρο 13 του
ν. 4071/2012 και έχει δηµοσιευθεί, σύµφωνα µε το άρθρο
16 του ν. 4071/2012, απόφαση συγχώνευσης του συνόλου των φορέων που ασκούσαν αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ.
6. ΦΟΔΣΑ µε τη νοµική µορφή του συνδέσµου, µπορεί
να µετατραπεί σε ανώνυµη εταιρεία του άρθρου 265 του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, ο οποίος κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄114) και αντίστοιχα
ΦΟΔΣΑ που έχει τη µορφή από Α.Ε. του άρθρου 265 του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, ο οποίος κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 µπορεί να µετατραπεί σε
σύνδεσµο, εφόσον τούτο αποφασισθεί από τα δηµοτικά
συµβούλια των δήµων - µελών του που εκπροσωπούν
ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του πληθυσµού του
συνόλου των δήµων – µελών. Η απόφαση κάθε δηµοτικού συµβουλίου λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των µελών του.
Το νοµικό πρόσωπο µε τη νέα νοµική µορφή, είτε αυτό
έχει τη νοµική µορφή του συνδέσµου είτε της επιχείρησης Ο.Τ.Α. µε τη µορφή της Α.Ε., καθίσταται από το χρόνο σύστασης του καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή
και ακίνητη περιουσία του νοµικού προσώπου και υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται χωρίς καµία
διατύπωση από το διάδοχο νοµικό πρόσωπο και χωρίς να
απαιτείται πράξη συνέχισης.
Για τη µεταβολή της νοµικής µορφής των ΦΟΔΣΑ, που
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συνιστώνται, το πρώτον, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρέπει να παρέλθει µία πλήρης δηµοτική θητεία
πλέον της τρέχουσας.
Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των ΦΟΔΣΑ που µετατρέπονται, συµπεριλαµβανοµένων και όσων απασχολούνται
µε σχέση έµµισθης εντολής, µεταφέρεται αυτοδικαίως
στον ΦΟΔΣΑ που προκύπτει από τη µετατροπή, από το
χρόνο σύστασης του νοµικού προσώπου µε τη νέα νοµική µορφή και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις του
οικείου ΟΕΥ ή κανονισµού προσωπικού, που συνιστώνται σύµφωνα µε το άρθρο 241 του παρόντος, κατά κατηγορία/ εκπαιδευτική βαθµίδα και κλάδο/ ειδικότητα ή
έµµισθη εντολή. Αν στον οικείο ΟΕΥ ή κανονισµό δεν υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές δηµιουργούνται µε τροποποίησή του µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη µετατροπή. Το προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το
ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης,
πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης, καθώς και από
το συνταξιοδοτικό καθεστώς, που υπαγόταν πριν από τη
µετατροπή, η δε προηγούµενη απασχόλησή του αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία µε κάθε έννοµη συνέπεια. Το
µόνιµο προσωπικό, εξακολουθεί να διέπεται, ως προς τα
δικαιώµατα και τις υπηρεσιακές µεταβολές του, από τις
διατάξεις στις οποίες υπαγόταν πριν από τη µετατροπή.
Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης έργου που βρίσκονται σε ισχύ συνεχίζονται από το
νέο φορέα µέχρι τη λήξη τους.
Προκηρυσσόµενες θέσεις των ΦΟΔΣΑ που µετατρέπονται, µεταφέρονται στο φορέα που προκύπτει από τη µετατροπή, ο οποίος συνεχίζει τη διαδικασία πρόσληψης,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Στην περίπτωση µετατροπής ανώνυµης εταιρείας σε
σύνδεσµο, η διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης µεταφοράς του προσωπικού εκδίδεται από το αρµόδιο προς
διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µε αναδροµική ισχύ από το χρόνο σύστασης του νοµικού προσώπου µε τη νέα νοµική µορφή. Η
πράξη κατάταξης σε θέσεις, εκδίδεται από το αρµόδιο
προς διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Οι προβλεπόµενες θέσεις µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι προσωποπαγείς και καταργούνται µόλις κενωθούν, µε οποιονδήποτε τρόπο.
7. Στις περιφέρειες που υφίστανται ή συσταθούν πέραν του ενός ΦΟΔΣΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, δύνανται να συγχωνευθούν µεταξύ τους, εφόσον τούτο αποφασισθεί από τα δηµοτικά συµβούλια των
δήµων - µελών τους που αντιστοιχούν σε ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του πληθυσµού του συνόλου
των δήµων - µελών εκάστου ΦΟΔΣΑ. Η απόφαση κάθε
δηµοτικού συµβουλίου λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.
Η συµµετοχή των δήµων και η συγχώνευση του
ΦΟΔΣΑ σε άλλον ΦΟΔΣΑ σύµφωνα µε τα ανωτέρω, διαπιστώνεται µε πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων των οικείων δηµοτικών συµβουλίων.
Με την πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης διαπιστώνεται και η περιέλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των συγχωνευόµενων
ΦΟΔΣΑ µετά από καταγραφή των περιουσιακών τους
στοιχείων, σύµφωνα µε την εξής διαδικασία:
Εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη της απόφασης

συγχώνευσης από το σύνολο των προς συγχώνευση φορέων συνίσταται για κάθε ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι ΦΟΔΣΑ της παρούσας περίπτωσης Επιτροπή Καταγραφής, µε σκοπό την καταγραφή της περιουσίας
τους, αποτελούµενη από έναν εκπρόσωπο της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, τον πρόεδρο κάθε συγχωνευόµενου ΦΟΔΣΑ και έναν εκπρόσωπο του ΦΟΔΣΑ,
στον οποίο περιέρχεται η περιουσία, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους.
Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής εντός µηνός από την ηµεροµηνία συγκρότησής της και εντός πέντε (5) ηµερών από την ολοκλήρωση της καταγραφής αποστέλλει τη σχετική έκθεση στους ΦΟΔΣΑ και
στον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, για
την έκδοση της πράξης συγχώνευσης και περιέλευση
της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. Από τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης, ο ΦΟΔΣΑ που προέκυψε µετά από τη διαδικασία συγχώνευσης θεωρείται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία κάθε ΦΟΔΣΑ που συγχωνεύθηκε και υπεισέρχεται σε
όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτού, συµπεριλαµβανοµένων και των συµβάσεων έργου. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από τον ΦΟΔΣΑ που προέκυψε από τη
διαδικασία συγχώνευσης χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης
για καθεµία από αυτές.
Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Οι
αποφάσεις που αφορούν ακίνητα µεταγράφονται ατελώς στα βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου Κτηµατολογικού Γραφείου.
Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικό των προς συγχώνευση
ΦΟΔΣΑ µε τη µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων και όσων απασχολούνται µε
σχέση έµµισθης εντολής, µεταφέρεται αυτοδικαίως
στον ΦΟΔΣΑ που προκύπτει από τη συγχώνευση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις του ΟΕΥ,
που συστήνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
241 του παρόντος, κατά κατηγορία / εκπαιδευτική βαθµίδα και κλάδο / ειδικότητα. Στην περίπτωση που στον οικείο ΟΕΥ δεν υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές δηµιουργούνται µε τροποποίησή του, εντός προθεσµίας έξι (6)
µηνών από τη διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Οι
προβλεπόµενες θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι προσωποπαγείς και καταργούνται µόλις κενωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρµόδιο
προς διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης έργου που βρίσκονται σε ισχύ,
συνεχίζονται από το νέο φορέα µέχρι τη λήξη τους.
Το προσωπικό διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν την κατάταξη του στον ΦΟΔΣΑ, η δε προηγούµενη απασχόλησή
του αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία µε κάθε έννοµη συνέπεια.
Σε περίπτωση συγχώνευσης ΦΟΔΣΑ µε τη µορφή
Ν.Π.Δ.Δ. µε Α.Ε., το µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό µεταφέρεται, µε τις θέσεις που
κατέχει, στο φορέα που προκύπτει από τη συγχώνευση
και διέπεται ως προς τα δικαιώµατα και τις υπηρεσιακές
µεταβολές του από τις διατάξεις στις οποίες υπαγόταν
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πριν από τη µεταφορά του. Το µεταφερόµενο προσωπικό
εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς
κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης, που υπαγόταν πριν από τη µεταφορά
του.
Η προϋπηρεσία του στους υπό συγχώνευση φορείς αναγνωρίζεται, για κάθε έννοµη συνέπεια.
Προκηρυσσόµενες θέσεις των ΦΟΔΣΑ που συγχωνεύονται µεταφέρονται στο φορέα που προκύπτει από τη
συγχώνευση, που συνεχίζει τη διαδικασία πρόσληψης,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Το προσωπικό των προς συγχώνευση ΦΟΔΣΑ µε τη
µορφή Α.Ε., κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις του Εσωτερικού Κανονισµού Προσωπικού, που συστήνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 241 του παρόντος, κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα. Στην περίπτωση που στον οικείο Εσωτερικό Κανονισµό Προσωπικού δεν υπάρχουν κενές
θέσεις, αυτές δηµιουργούνται µε τροποποίησή του εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο.
8. Στις περιφέρειες που, µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος υφίστανται ή συσταθούν πέραν του ενός ΦΟΔΣΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, συνιστώνται υποχρεωτικά σύνδεσµοι οι οποίοι αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. α΄βαθµού, µε
την ονοµασία «Φορείς Σχεδιασµού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» (εφεξής «ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ»)
και µέλη, το σύνολο των δήµων της οικείας περιφέρειας.
Οι ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ έχουν αποκλειστικά τις εξής αρµοδιότητες:
α) τη σύνταξη-εκπόνηση ή τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ
της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012,
β) τη συλλογή από τους ΦΟΔΣΑ της οικείας περιφέρειας πληροφοριών και στοιχείων, που επιβάλλεται από την
εφαρµογή του Κανονισµού 2150/2001 για τις στατιστικές των αποβλήτων και την αποστολή τους στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού και
Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών
και στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε εφαρµογή του άρθρου 34 του ν.
4042/2012.
Η απόφαση σύστασης του ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ, εκδίδεται από
τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης
µέσα σε έξι (6) µήνες από την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ή προσαρµογής των ΦΟΔΣΑ στις διατάξεις του παρόντος και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Στην απόφαση περιλαµβάνεται η επωνυµία του συνδέσµου, ο σκοπός, τα µέλη, ο αριθµός των
αιρετών αντιπροσώπων του κάθε δήµου που συµµετέχει
στο διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 246 του
ν. 3463/2006 (Α΄ 114), η έδρα και η διάρκεια.
Έδρα του ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ ορίζεται ο δήµος στον οποίο έχει την έδρα της η οικεία περιφέρεια. Η χρονική διάρκεια
λειτουργίας του ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και µπορεί
να παρατείνεται µε απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ύστερα από γνώµη του διοικητικού
συµβουλίου του συνδέσµου.
Μέσα σε έναν (1) µήνα από τη δηµοσίευση της ανωτέ-

ρω απόφασης, τα δηµοτικά συµβούλια των δήµων που
συµµετέχουν στο ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ, εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συµβούλιο. Ακολούθως, το
διοικητικό συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 246 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006). Το διοικητικό συµβούλιο του
ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ νοµίµως συγκροτείται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας του
προηγούµενου εδαφίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 246 του
ν. 3463/2006.
Όργανα διοίκησης του ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ, είναι το διοικητικό συµβούλιο και ο πρόεδρός του. Ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) εκπροσωπεί το ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ στα δικαστήρια και σε
κάθε δηµόσια αρχή,
β) εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου,
γ) συγκαλεί και προεδρεύει του διοικητικού συµβουλίου και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών του,
δ) προΐσταται των υπηρεσιών του ΦΟ.Σ.ΠΕΔΣΑ και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις
για το διορισµό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές µεταβολές
και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου,
ε) υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει ο
ΦΟ.Σ.ΠΕΔΣΑ,
στ) συνιστά οµάδες εργασίας και οµάδες διοίκησης
έργου από µέλη του διοικητικού συµβουλίου, υπαλλήλους του ΦΟ.Σ.ΠΕΔΣΑ ή ιδιώτες για τη µελέτη και επεξεργασία θεµάτων του ΦΟ.Σ.ΠΕΔΣΑ, καθορίζοντας τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους,
ζ) αναθέτει, χωρίς αµοιβή, την εποπτεία και το συντονισµό συγκεκριµένων δράσεων του ΦΟ.Σ.ΠΕΔΣΑ σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου,
η) ασκεί τις αρµοδιότητες που του ανατίθενται από το
νόµο ή άλλες κανονιστικές πράξεις, καθώς και από αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου.
Ο πρόεδρος του ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ µε απόφασή του, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί
να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του στον Αντιπρόεδρο και
σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου, καθώς και να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής σε προϊσταµένους ή υπαλλήλους του συνδέσµου. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται
στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
Το διοικητικό συµβούλιο του ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ ασκεί κάθε
αρµοδιότητα του συνδέσµου εκτός από εκείνες που ανήκουν στον Πρόεδρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να
καθορίζονται θέµατα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ, οι κυρώσεις και η διαδικασία επιβολής τους σε περίπτωση µη λήψης των σχετικών αποφάσεων από τα οικεία δηµοτικά συµβούλια και το Δ.Σ.
του συνδέσµου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
Για τα λοιπά θέµατα που αφορούν στη διοίκηση και λειτουργία του ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ εφαρµόζονται αναλόγως, οι
περί συνδέσµων διατάξεις του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).
9. Για θέµατα που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία
των ΦΟΔΣΑ και ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ που λειτουργούν µε τη
µορφή συνδέσµου και δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις
του παρόντος, εφαρµόζονται οι, περί συνδέσµων, διατάξεις του ν. 3463/2006.
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Άρθρο 226
Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιά
1. Στα νησιά οι αρµοδιότητες του άρθρου 227 ασκούνται από τις υπηρεσίες των δήµων. Οι ΦΟΔΣΑ νήσων και
νοµικά πρόσωπα που ασκούν αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ και
έχουν συσταθεί έως την 1.1.2013 και λειτουργούν κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται ή λύονται και τo προσωπικό µεταφέρεται αυτοδικαίως στους
οικείους δήµους, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3.
2. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του άρθρου 227,
οι οικείοι δήµοι δύναται να συνάπτουν συµβάσεις διαδηµοτικής συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010 ή
προγραµµατικές συµβάσεις του άρθρου 100 του
ν.
3852/2010 µε γειτονικούς νησιωτικούς δήµους.
3. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του άρθρου 227,
οι ΦΟΔΣΑ που έχουν συσταθεί από περισσότερους του
ενός νησιωτικούς δήµους, δύνανται να συνεχίζουν τη
λειτουργία τους ως έχει ή να καταργηθούν ή λυθούν µε
απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση µη λήψης της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου, µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη περί συνέχισης της λειτουργίας
των ΦΟΔΣΑ.
4. Οι ΦΟΔΣΑ µε µέλος έναν µόνο δήµο, καταργούνται
ή λύονται και οι αρµοδιότητές τους µεταφέρονται και ασκούνται από τις υπηρεσίες του οικείου δήµου. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης συνιστάται µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, Επιτροπή Καταγραφής
των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του καταργούµενου ή υπό λύση νοµικού προσώπου, αποτελούµενη
από έναν εκπρόσωπο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
τον Πρόεδρο του καταργούµενου ή υπό λύση ΦΟΔΣΑ και
έναν εκπρόσωπο του δήµου στον οποίο µεταφέρονται οι
αρµοδιότητες, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους.
Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία σύστασής της και αποστέλλει τη σχετική έκθεση µέσα σε
πέντε (5) ηµέρες στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αµελλητί διαπιστωτική πράξη κατάργησης ή λύσης των νοµικών προσώπων και περιέλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στον οικείο δήµο. Η απόφαση αυτή
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη
δηµοσίευση της απόφασης αυτής ο δήµος καθίσταται
διάδοχος του νοµικού προσώπου που καταργείται ή λύεται και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτού.
Οι δήµοι, και σε περίπτωση που καθολικοί διάδοχοι είναι περισσότεροι του ενός δήµοι, ο µεγαλύτερος σε πληθυσµό, αναλαµβάνει την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη
διαχείριση του τυχόν υπάρχοντος αρχείου.
Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής. Εκκρεµείς
δίκες που υφίστανται κατά την κατάργηση των ΦΟΔΣΑ
συνεχίζονται από τον οικείο δήµο χωρίς να διακόπτονται
και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από αυτές.
5. Στην περίπτωση της παραγράφου 3, µε την απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου
περί κατάργησης ή λύσης αυτού, ορίζεται ορκωτός ελε-

γκτής-λογιστής ο οποίος διενεργεί την απογραφή – καταγραφή και αποτίµηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του νοµικού προσώπου. Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής ολοκληρώνει το έργο της απογραφής
µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία ορισµού του.
6. Τα θέµατα τα σχετικά µε την κατανοµή του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς και κάθε άλλη έννοµη σχέση ρυθµίζονται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης των υπό κατάργηση ή λύση ΦΟΔΣΑ ως εξής:
α) Τα ακίνητα και κάθε εµπράγµατο δικαίωµα επί των
ακινήτων περιέρχονται στο δήµο στα διοικητικά όρια εντός του οποίου βρίσκονται. Διαφορές που προκύπτουν
στην αξία αυτών κατά την αποτίµηση λαµβάνονται υπόψη στην κατανοµή των υπολοίπων στοιχείων του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην περίπτωση β΄. Αν τα στοιχεία αυτά δεν επαρκούν,
το υπόλοιπο της διαφοράς καλύπτεται µε αποδόσεις σε
χρήµα από τον ωφελούµενο δήµο.
β) Για την περιέλευση των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού, των υποχρεώσεων, καθώς και κάθε άλλης έννοµης σχέσης των καταργούµενων ή υπό λύση νοµικών
προσώπων λαµβάνονται υπόψη, κατά τη σύνταξη της
σχετικής εκθέσεως του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή, για
µεν τους ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν µε την µορφή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου το ύψος των εισφορών
των µελών τους, για δε τους ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν
µε την µορφή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου το
ποσοστό συµµετοχής των µελών στο µετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο.
Η έκθεση απογραφής-καταγραφής και αποτίµησης και
η απόφαση κατανοµής των περιουσιακών στοιχείων της
επόµενης παραγράφου αποστέλλεται στον Συντονιστή
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αµελλητί διαπιστωτική πράξη κατάργησης ή λύσης
των νοµικών προσώπων και περιέλευσης της κινητής και
ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στους οικείους δήµους. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής, οι δήµοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοι της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του νοµικού προσώπου που καταργείται ή
λύεται και υπεισέρχονται, κατά το αντίστοιχο µέρος, σε
όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτού, ενεχόµενοι εις ολόκληρον. Οι δήµοι, και σε περίπτωση που καθολικοί διάδοχοι είναι περισσότεροι του ενός δήµοι, ο µεγαλύτερος σε πληθυσµό, αναλαµβάνει την ευθύνη για
την διαφύλαξη και τη διαχείριση του τυχόν υπάρχοντος
αρχείου.
Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής. Εκκρεµείς
δίκες που υφίστανται κατά την κατάργηση των ΦΟΔΣΑ
συνεχίζονται από τους οικείους δήµους χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από αυτές.
7. Η απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και απόσπασµα της έκθεσης απογραφής, που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά
κυριότητα, καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα
επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή κτηµατολογικού γραφείου.
8. Η αµοιβή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή βαρύνει τον
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προϋπολογισµό των νοµικών προσώπων που καταργούνται.
9. Στις περιπτώσεις λύσης νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου δεν ακολουθεί στάδιο εκκαθάρισης.
10. Μέχρι τη δηµοσίευση της απόφασης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, οι ΦΟΔΣΑ
που είχαν συσταθεί είτε ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου είτε ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου συνεχίζουν να ασκούν τις αρµοδιότητες που ασκούσαν πριν
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
11. Στις νησιωτικές περιφέρειες, πλην της Περιφέρειας Κρήτης, συνιστάται υποχρεωτικά Φορέας Σχεδιασµού
ΠΕΣΔΑ (ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ), σύµφωνα µε την παράγραφο 5
του άρθρου 225 του παρόντος.
12. Για τα νησιά που βρίσκονται εντός των διοικητικών
ορίων ηπειρωτικής περιφέρειας, πλην της Περιφερειας
Αττικής, το ΠΕΣΔΑ συντάσσεται, εκπονείται και τροποποιείται από τους ΦΟΔΣΑ ή ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ των οικείων
περιφερειών που έχουν την αρµοδιότητα σύνταξης, εκπόνησης και τροποποίησής του. Για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, οι νησιωτικοί Ο.Τ.Α. συµµετέχουν στα
διοικητικά όργανα του ΦΟΔΣΑ ή ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παροντος. Οι δήµοι του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να επιλέξουν την ένταξή τους στους
ΦΟΔΣΑ του άρθρου 225.
Άρθρο 227
Αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ
1. Οι ΦΟΔΣΑ είναι αποκλειστικά αρµόδιοι για:
Την υλοποίηση µέτρων και έργων που προωθούν την
ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης
σύµφωνα µε το αρθρο 29 του ν.4042/2012 (Α΄24) και
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο οικείο ΠΕΣΔΑ.
Ειδικότερα είναι αρµόδιοι για:
α. Την εκπόνηση προγραµµάτων πρόληψης-µείωσης
παραγωγής αποβλήτων.
β. Την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και σταθµών µεταφόρτωσης, σύµφωνα µε το οικείο ΠΕΣΔΑ, πλην αυτών που
υλοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, σύµφωνα µε
το άρθρο 228 του παρόντος. Είναι δυνατόν να µην γίνονται αποδεκτά απόβλητα, εξαιρουµένων των αστικών, τα
οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας
και ποσότητάς τους δεν καθιστούν µε τις υπάρχουσες
δυνατότητες εφικτή την επεξεργασία των αποβλήτων
αυτών.
γ. Την υγειονοµική ταφή της περίπτωσης ζ΄ και τη
λειτουργία χώρων της περίπτωσης η΄ του άρθρου 2 της
Η.Π29407/3508/2002 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας
(Β΄1572) για τα αστικά απόβλητα, µε δυνατότητα αποδοχής και λοιπών στερεών µη επικινδύνων, καθώς και επικινδύνων αποβλήτων.
δ. Τη µηχανική - βιολογική επεξεργασία σύµµεικτων αστικών αποβλήτων, της παρ.5 του άρθρου 1 της
οικ.56366/4351/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄ 3339).
ε. Τη µηχανική - βιολογική επεξεργασία σύµµεικτων αστικών αποβλήτων, της παρ.5 του άρθρου 1 της υ.α.

οικ.56366/4351 (Β΄ 3339).
στ. Την επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού στο σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη
δηµιουργία δράσεων και έργων.
ζ. Την παρακολούθηση και εξειδίκευση της υλοποίησης των στόχων και των δράσεων του ΠΕΣΔΑ.
η. Την παρακολούθηση της παραγωγής και διαχείρισης
των αποβλήτων στην περιοχή ευθύνης τους µέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 (Β΄ 2992).
θ. Την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης
και τον προσδιορισµό της τιµολογιακής πολιτικής προς
τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, σε ετήσια βάση.
ι. Τη συλλογή των στοιχείων που επιβάλλεται σε εφαρµογή του Κανονισµού ΕΚ 2150/2002 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης 2002 για
τις στατιστικές των αποβλήτων (ΕΕ L 332/9.12.2002) και
την αποστολή αυτών στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής
Γραµµατείας Συντονισµού και Διαχείρισης Αποβλήτων
του Υπουργείου Εσωτερικών και στην αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου της παραγράφου 8
του άρθρου 225.
ια. Την προετοιµασία των έργων και την εκπόνηση των
απαραίτητων µελετών, καθώς και την υλοποίηση δράσεων για την επεξεργασία αποβλήτων της περιοχής ευθύνης τους σύµφωνα µε το ΠΕΣΔΑ και την υποβολή αιτήσεων σε επιχειρησιακά προγράµµατα για χρηµατοδότηση ως τελικός δικαιούχος.
ιβ. Την προώθηση δράσεων και την υλοποίηση έργων
που συµβάλλουν στην κυκλική οικονοµία.
ιγ. Την παροχή στους Ο.Τ.Α. συνδροµής για την εξάλειψη του φαινοµένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης και
την αποκατάσταση των υφιστάµενων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ).
ιδ. Την τήρηση των απολογιστικών στοιχείων παραγωγής αποβλήτων της περιοχής ευθύνης τους από τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και απολογιστικών στοιχείων λειτουργίας του συνόλου των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριµµάτων.
ιε. Τη σύνταξη ετήσιας και πενταετούς έκθεσης, στην
οποία αναφέρεται ο βαθµός και ο τρόπος µε τον οποίο εφαρµόστηκαν οι στόχοι και τα µέτρα του ΠΕΣΔΑ, καθώς
και οι λόγοι που ενδεχοµένως καθιστούν αναγκαία την
αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. Η ανωτέρω έκθεση κοινοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη
Γενική Γραµµατεία Συντονισµού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Αν λειτουργεί µόνον ένας ΦΟΔΣΑ του άρθρου 225
εντός των ορίων µίας περιφέρειας, αυτός έχει την αρµοδιότητα της εκπόνησης και υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της εν λόγω περιφέρειας, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του
ν. 4042/2012.
Άρθρο 228
Αρµοδιότητες των δήµων επί Αστικών
Στερεών Αποβλήτων
1. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού έχουν τις εξής αρµοδιότητες:
α. την εκπόνηση και υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) της παρ. γ΄ του άρθρου 2
της κοινής υπουργικής απόφασης οικ.51373/4684/2015
(Β΄2706) στα διοικητικά όρια του οικείου δήµου που απο-
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τελεί τη βάση των συµβάσεων που συνάπτει ο δήµος µε
Συστήµατα Εναλλακτικής Διαχείρισης και άλλους φορείς διαχείρισης αποβλήτων. Το ΤΣΔΑ πρέπει να είναι
σύµφωνο µε το οικείο ΠΕΣΔΑ,
β. την εκπόνηση προγραµµάτων πρόληψης-µείωσης
παραγωγής αποβλήτων και προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση,
γ. την οργάνωση και την εφαρµογή της διαλογής στην
πηγή των αστικών αποβλήτων στα διοικητικά όριά τους
συµφωνα µε τα οικεία ΤΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ,
δ. την οργάνωση και εφαρµογή χωριστής συλλογής
για τέσσερα (4) τουλάχιστον διακριτά ρεύµατα ανακυκλώσιµων αποβλήτων υλικών, ήτοι γυαλί, χαρτί, πλαστικά και µέταλλα από αστικά απόβλητα, οι ίδιοι ή σε συνεργασία µε Συστήµατα Εναλλακτικής Διαχείρισης, σε εφαρµογή των διατάξεων του ν. 2939/2001,
ε. την οργάνωση και εφαρµογή χωριστής συλλογής
βιοαποβλήτων που πρέρχονται ιδίως από χώρους εστίασης, νοικοκυριά, µεγάλους παραγωγούς και πράσινα απόβλητα πάρκων και κήπων,
στ. τη συλλογή και µεταφορά των υπολειπόµενων
συµµείκτων αστικών αποβλήτων και των προδιαλεγµένων ύστερα από Διαλογή στην Πηγή σε κατάλληλες υποδοµές ανακύκλωσης, ανάκτησης ή διάθεσης και µε
την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ,
ζ. την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ΑΣΑ
και η αποκατάσταση των υφισταµένων ΧΑΔΑ,
η. την ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των δηµοτών
και των επιχειρήσεων που λειτουργούν στα διοικητικά
τους όρια,
θ. το σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων
πρόληψης-µείωσης αποβλήτων και γενικότερα µέτρων
για την προώθηση της ιεράρχησης εργασιών και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της τελικής διάθεσης των ΑΣΑ,
ι. µε την επιφύλαξη του άρθρου 3, την προετοιµασία
έργων και δράσεων του ΤΣΔΑ για την επεξεργασία των
ΑΣΑ, που παράγονται στα διοικητικά τους όρια, και την
υποβολή τους για χρηµατοδότηση από επιχειρησιακά
προγράµµατα είτε ευρωπαικά προγράµµατα µε την ιδιότητα του τελικού δικαιούχου,
ια. την προώθηση δράσεων και η υλοποίηση έργων
που συµβάλλουν στην κυκλική οικονοµία.
2. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµου µπορεί να προβαίνουν:
α. στην κατασκευή και λειτουργία Πράσινων Σηµείων
του άρθρου 21 του ν. 4447/2016 και µε την επιφύλαξη
των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ,
β. στην υλοποίηση και λειτουργία Κέντρων Διαλογής
Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΚΔΑΥ) µέχρι και Β΄ κατηγορίας
της 4ης οµάδας «Συστήµατα Περιβαλλοντικών Υποδοµών» της υπ’ αριθµ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και µε την επιφύλαξη
των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ,
γ. στην υλοποίηση και λειτουργία Σταθµών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων ΣΜΑ µέχρι και Β΄ κατηγορίας της 4ης
οµάδας «Συστήµατα Περιβαλλοντικών Υποδοµών» της
υπ’ αριθµ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και µε την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ,
δ. στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων µέχρι και Β΄ κατηγορίας της 4ης
οµάδας «Συστήµατα Περιβαλλοντικών Υποδοµών» της

υπ’ αριθµ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και µε την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ.
Άρθρο 229
Όργανα διοίκησης ΦΟΔΣΑ µε τη νοµική µορφή
του Συνδέσµου Ο.Τ.Α.
Όργανα διοίκησης του ΦΟΔΣΑ που έχουν τη νοµική
µορφή του Συνδέσµου Ο.Τ.Α. είναι το διοικητικό συµβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρός του.
Άρθρο 230
Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου ΦΟΔΣΑ µε τη νοµική
µορφή του Συνδέσµου των Ο.Τ.Α.
Το διοικητικό συµβούλιο του ΦΟΔΣΑ ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 246 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). Στο διοικητικό συµβούλιο συµµετέχει επιπλέον και ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων, ο οποίος ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική
συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων στον οικείο
ΦΟΔΣΑ ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από τη Γενική Συνέλευση των εργαζοµένων, µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 3 του ν. 1767/1988 (Α΄ 63). Μη ορισµός του µέλους
του προηγουµένου εδαφίου δεν κωλύει τη συγκρότηση
και νόµιµη λειτουργία του οικείου Δ.Σ..
Άρθρο 231
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου ΦΟΔΣΑ
µε τη νοµική µορφή του Συνδέσµου των Ο.Τ.Α.
1. Το διοικητικό συµβούλιο είναι αρµόδιο για όλα τα
θέµατα που αφορούν τον ΦΟΔΣΑ, εκτός από εκείνα που
εκ του νόµου ανήκουν στην αρµοδιότητα του προέδρου
και της εκτελεστικής επιτροπής.
Το διοικητικό συµβούλιο είναι αποκλειστικά αρµόδιο
για να: α) διαχειρίζεται την περιουσία του νοµικού προσώπου, β) καθορίζει την τιµολογιακή πολιτική προς τους
δήµους – µέλη του ΦΟΔΣΑ, λαµβάνοντας υπόψη όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 2939/2001 (Α΄ 179), γ) εγκρίνει τον προϋπολογισµό και τις οικονοµικές καταστάσεις του ΦΟΔΣΑ, δ) εγκρίνει το τεχνικό πρόγραµµα ε)
καταρτίζει τον κανονισµό λειτουργίας του, στ) ψηφίζει
τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας, ζ) γνωµοδοτεί σε
δηµόσιες αρχές ή αρµόδια όργανα όταν ζητούν τη γνώµη του η) λαµβάνει την απόφαση της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 225 και θ) έχει την ευθύνη εκπόνησης, υλοποίησης και παρακολούθησης της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 35
του ν. 4042/2012, αν είναι ο µοναδικός ΦΟΔΣΑ εντός
των ορίων µιας περιφέρειας, σύµφωνα την παράγραφο
2 του άρθρου 227 του παρόντος.
2. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να
µεταβιβάζει στην εκτελεστική επιτροπή, στον πρόεδρο ή
στον αντιπρόεδρο την άσκηση των αρµοδιοτήτων του,
πλην των αποκλειστικώς ασκουµένων από αυτό,συµφωνα µε σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Στην απόφαση αυτή µπορεί να ορίζεται ότι οι αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται ασκούνται παράλληλα
και από το διοικητικό συµβούλιο.
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Άρθρο 232
Λειτουργία του διοικητικού συµβουλίου ΦΟΔΣΑ µε τη
νοµική µορφή του Συνδέσµου των Ο.Τ.Α.
1. Για την σύγκληση, την απαρτία και τη λήψη των αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 σε συνδυασµό
µε εκείνες του άρθρου 7 της υπ’ αριθµ. 16852/2011 υπουργικής απόφασης (Β΄ 661), όπως ισχύουν.
2. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου απαγορεύεται
να:
α) δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν άµεσα ή έµµεσα σε εταιρεία οποιασδήποτε νοµικής µορφής που δραστηριοποιείται στον τοµέα της διαχείρισης αποβλήτων.
Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, υποβάλλουν
σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75) στην
αρµόδια Αποκεντρωµένη Διοίκηση,
β) συµµετέχουν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων
για θέµατα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, µε τα οποία
είναι σύζυγοι ή συγγενείς µέχρι και τρίτου βαθµού, ή νοµικά πρόσωπα, µε τα οποία τελούν σε σχέση εργασίας,
εντολής ή άλλη παρόµοια ή συµµετέχουν στο εταιρικό ή
µετοχικό τους κεφάλαιο άµεσα ή έµµεσα.
3. Αν ληφθεί απόφαση διοικητικού συµβουλίου µε τη
συµµετοχή µέλους του στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει κώλυµα ο ορισµός του µέλους αυτού ανακαλείται µε αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου δηµοτικού
συµβουλίου.
Άρθρο 233
Αρµοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής ΦΟΔΣΑ
µε τη νοµική µορφή του Συνδέσµου των Ο.Τ.Α.
1. Η εκτελεστική επιτροπή:
α) ασκεί τις αρµοδιότητες που της µεταβιβάζονται από
το διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του άρθρου 231,
β) αποφασίζει για την άσκηση κάθε είδους διοικητικής
προσφυγής, ένδικου µέσου ή βοηθήµατος ή την παραίτηση από αυτά και παρέχει την εντολή και κάθε αναγκαία
πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο για την επιχείρηση οποιαδήποτε δικαστικής ή εξώδικης ενέργειας ή την παροχή
νοµικών συµβουλών.
2. Η εκτελεστική επιτροπή µπορεί να παραπέµπει οποιοδήποτε θέµα της αρµοδιότητάς της στο διοικητικό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, αν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.
Άρθρο 234
Λειτουργία εκτελεστικής επιτροπής ΦΟΔΣΑ
µε τη νοµική µορφή του Συνδέσµου των Ο.Τ.Α.
1. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε (5) µέλη του διοικητικού συµβουλίου, που εκλέγονται µαζί µε τα αναπληρωµατικά τους. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής εκλέγονται µε απόλυτη πλειοψηφία
των µελών του διοικητικού συµβουλίου. Η θητεία των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία
των µελών του διοικητικού συµβουλίου. Τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής αντικαθίστανται µε απόφαση που
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του
διοικητικού συµβουλίου.
2. Η εκτελεστική επιτροπή συγκαλείται από τον πρόε-

δρο και σε περίπτωση κωλύµατός του από τον αντιπρόεδρο. Συνεδριάζει κάθε φορά, όταν αυτό απαιτείται, και
σε κάθε περίπτωση µία τουλάχιστον φορά ανά µήνα, τελεί δε σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα µέλη. Οι αποφάσεις της λαµβάνονται
µε απλή πλειοψηφία.
3. Τα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής δεν συµµετέχουν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέµατα
που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, µε τα οποία είναι σύζυγοι ή συγγενείς µέχρι και τρίτου βαθµού, ή νοµικά
πρόσωπα, µε τα οποία τελούν σε σχέση εργασίας, εντολής ή άλλη παρόµοια ή συµµετέχουν στο εταιρικό ή µετοχικό τους κεφάλαιο άµεσα ή έµµεσα.
Άρθρο 235
Αρµοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου
ΦΟΔΣΑ µε τη νοµική µορφή του Συνδέσµου των Ο.Τ.Α.
και λοιπά θέµατα διοίκησης
1. Ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του ΦΟΔΣΑ:
α) εκπροσωπεί το ΦΟΔΣΑ στα δικαστήρια και σε κάθε
δηµόσια αρχή,
β) εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου,
γ) συγκαλεί και προεδρεύει του διοικητικού συµβουλίου και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών του,
δ) είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του ΦΟΔΣΑ και
εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισµό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές µεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου,
ε) υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει ο ΦΟΔΣΑ,
στ) συνιστά οµάδες εργασίας και οµάδες διοίκησης
έργου από µέλη του διοικητικού συµβουλίου, υπαλλήλους του ΦΟΔΣΑ, ή ιδιώτες για τη µελέτη και επεξεργασία θεµάτων του ΦΟΔΣΑ, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους,
ζ) µπορεί να αναθέτει, χωρίς αµοιβή, την εποπτεία και
το συντονισµό συγκεκριµένων δράσεων του ΦΟΔΣΑ σε
µέλη του διοικητικού συµβουλίου.
Ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του στον Αντιπρόεδρο και σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου, καθώς και να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής σε προϊσταµένους ή υπαλλήλους του συνδέσµου. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στα
καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο, όταν απουσιάζει ή
κωλύεται.
2. Οι κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
3. Η παραίτηση από τη θέση του προέδρου, του αντιπροέδρου και του µέλους της εκτελεστικής επιτροπής
και η αποδοχή αυτής γίνεται µε ανάλογη εφαρµογή της
παραγράφου 10 του άρθρου 246 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).
4. Στα αιρετά όργανα του διοικητικού συµβουλίου και
της εκτελεστικής επιτροπής εφαρµοζόνται οι περί αστικής και πειθαρχικής ευθύνης διατάξεις των άρθρων 232236 και 238 του ν. 3852/2010, καθώς και οι διατάξεις των
άρθρων 61, 68, 75 παρ. 9 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισµού λειτουργίας του δηµοτικού συµβουλίου (Β΄661/2011) περί των υποχρεώσεων των δηµοτικών συµβούλων.
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5. Οι αρµοδιότητες του αντιπροέδρου καθορίζονται µε
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, µετά από σχετική
εισήγηση του Προέδρου.
6. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΦΟΔΣΑ λαµβάνουν αντιµισθία που καταβάλλεται από το ΦΟΔΣΑ. Η αντιµισθία τους είναι ισόποση µε την αντιµισθία που αναλογεί αντίστοιχα στον δήµαρχο και τους αντιδηµάρχους
του µεγαλύτερου σε πληθυσµό δήµου που συµµετέχει
στο ΦΟΔΣΑ. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως
οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 92 και 93 του
ν. 3852/2010.
Άρθρο 236
Όργανα διοίκησης, διοίκηση και λειτουργία
των ΦΟΔΣΑ µε τη νοµική µορφή ανώνυµης εταιρείας
1. Ο ΦΟΔΣΑ µε τη νοµική µορφή ανώνυµης εταιρείας
λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος µέρους σε συνδυασµό µε εκείνες του άρθρου 265 του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), του
κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 144) και του ν. 4548/2018 (Α΄ 104).
2. Στο Δ.Σ. των ΦΟΔΣΑ µε τη νοµική µορφή ανώνυµης
εταιρείας συµµετέχει επιπλέον ως µέλος ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων οριζόµενος από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων στον οικείο ΦΟΔΣΑ ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από
τη Γενική Συνέλευση των εργαζοµένων στο ΦΟΔΣΑ, µε
ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 3 του ν.1767/1988. Μη
ορισµός του µέλους του προηγούµενου εδαφίου δεν κωλύει τη νόµιµη συγκρότηση και λειτουργία του διοικητικού συµβουλίου.
3. Η συµµετοχή των Ο.Τ.Α. στο αρχικό κεφάλαιο, κατανέµεται σε κοινές, ονοµαστικές, µη προνοµιούχες και
µη µεταβιβάσιµες µετοχές, και προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη τον πληθυσµό του κάθε Ο.Τ.Α.. Οι δήµοι που
συµµετέχουν στο ΦΟΔΣΑ µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, ορίζουν τους εκπροσώπους τους σε αυτόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 265 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων του ν. 3463/2006 και τις σχετικές
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 4548/2018.
4. Δεν επιτρέπεται η συµµετοχή τρίτων, εκτός των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, στο µετοχικό κεφάλαιο του ΦΟΔΣΑ µε
τη µορφή του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που στο
µετοχικό κεφάλαιο του ΦΟΔΣΑ συµµετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, οι µετοχές αυτές περιέρχονται υποχρεωτικά στους δήµους - µέλη του οικείου
ΦΟΔΣΑ χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε ανταλλάγµατος, τέλους ή φόρου µεταβίβασης. Τα νοµικά πρόσωπα
του προηγουµένου εδαφίου απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος για το εισόδηµα που αποκτούν από κεφάλαιο ή υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου από την άνευ ανταλλάγµατος περιέλευση των µετοχών του ΦΟΔΣΑ στους οικείους δήµους.
5. Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται σε
τριάντα (30) έτη και µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση
του αρµόδιου οργάνου διοίκησης του ΦΟΔΣΑ.
6. Στο καταστατικό των ΦΟΔΣΑ µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας προβλέπονται υποχρεωτικά τα παρακάτω:
α) το ελάχιστο ποσοστό του κατατεθειµένου µετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση των δικαιωµάτων της µειοψηφίας καθορίζεται στο 1/30. Το ίδιο
ποσοστό απαιτείται για την εγγραφή πρόσθετου θέµατος στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που
έχει ήδη συγκληθεί,

β) η εκπροσώπηση µε δικαίωµα λόγου στο διοικητικό
συµβούλιο του ΦΟΔΣΑ, των δήµων – µετόχων που δεν
εκπροσωπούνται µε τακτικό µέλος,
γ) η υποχρεωτική συµµετοχή στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ ενός, τουλάχιστον, µέλους από κάθε δήµο - µέτοχο κάθε
περιφερειακής ενότητας της οικείας περιφέρειας, αν
λειτουργεί µόνον ένας ΦΟΔΣΑ σε αυτήν. Κατά τη διαδικασία εκλογής του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ, η εκπροσώπηση όλων των περιφερειακών ενοτήτων διασφαλίζεται µε την
ανάδειξη ως τακτικού µέλους του Δ.Σ. του πρώτου επιλαχόντος εκπροσώπου δήµου της περιφερειακής ενότητας που δεν εκπροσωπείται στο Δ.Σ. µε βάση το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας αντί του τελευταίου εκλεγέντος
µέλους του Δ.Σ.,
δ) η αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλελευσης, υποχρεωτικά για τη λήψη απόφασης για τα παρακάτω ζητήµατα: αα) ο καθορισµός τιµολογιακής πολιτικής προς τους δήµους - µέλη του ΦΟΔΣΑ, µε την επιφύλαξη του άρθρου 9 του ν. 2939/2001, ββ) η ευθύνη εκπόνησης, υλοποίησης και παρακολούθησης της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 35
του ν. 4042/2012, αν είναι ο µοναδικός ΦΟΔΣΑ της οικείας περιφέρειας, γγ) η έγκριση του προϋπολογισµού και
των οικονοµικών καταστάσεων του ΦΟΔΣΑ, δδ) η έγκριση του τεχνικού προγράµµατος, εε) η κατάρτιση του κανονισµού λειτουργίας του, στστ) η ψήφιση του οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας, ζζ) η λήψη απόφασης της
περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 225 του
παρόντος Μέρους, ηη) η παράταση της χρονικής διάρκειας λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ.
7. Η συµµετοχή νέου δήµου σε υφιστάµενο ΦΟΔΣΑ µε
τη µορφή ανώνυµης εταιρείας είναι δυνατή καθόλη τη
διάρκεια της δηµοτικής περιόδου.
Άρθρο 237
Τιµολογιακή πολιτική –πόροι
1. Η τιµολογιακή πολιτική των ΦΟΔΣΑ, καθορίζεται
στη βάση της επίτευξης των στόχων της ολοκληρωµένης διαχείρισης των ΑΣΑ και της κυκλικής οικονοµίας,
λαµβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές και πληθυσµιακές,
κοινωνικές και οικονοµικές ιδιαιτερότητες των Ο.Τ.Α.. Η
τιµολογιακή πολιτική προσδιορίζεται από:
α) την εφαρµογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»,
σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 2939/2001,
β) την αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας,
γ) τη δηµιουργία κινήτρων για τη µείωση του όγκου και
της επικινδυνότητας των αποβλήτων και της ανακύκλωσης - ανάκτησής τους και
δ) την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων που θέτει
η κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία.
2. Το ετήσιο κόστος διαχείρισης, σε επίπεδο διαχειριστικής ενότητας, καθορίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ΦΟΔΣΑ και βάσει αυτού προσδιορίζεται σε ετήσια βάση το κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευρώ/τόνο. Επιχορηγήσεις, έσοδα από συµµετοχή σε προγράµµατα και ενισχύσεις από συλλογικά
συστήµατα του ν. 2939/2001 (Α΄179) συνυπολογίζονται
κατά τον καθορισµό του ετήσιου κόστους διαχείρισης.
Το κόστος διαχείρισης επαναπροσδιορίζεται µε τη χρήση
απολογιστικών στοιχείων και οι αποκλίσεις συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισµό του κόστους διαχείρισης
του επόµενου, από τον απολογισµό, έτους.
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3. Το ετήσιο κόστος διαχείρισης του ΦΟΔΣΑ, προσδιορίζεται διακεκριµένα µε βάση:
α) το ετήσιο κόστος λειτουργίας του,
β) τα ποσά που αφορούν στο κόστος αποκατάστασης
και µεταφροντίδας των ΧΥΤΑ ή άλλων εγκαταστάσεων
του συστήµατος διαχείρισης, τα οποία υπολογίζονται
σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά της κάθε εγκατάστασης,
σύµφωνα µε σχετική τεχνικο-οικονοµική µελέτη και εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού που
διατίθεται για έργα αποκατάστασης και µεταφροντίδας,
γ) τα ποσά που αφορούν στο κατασκευαστικό και επενδυτικό πρόγραµµα του ΦΟΔΣΑ (µελέτη και κατασκευή έργων), τα οποία επίσης εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού που διατίθεται για επενδύσεις,
δ) τις δαπάνες για τη λειτουργία του ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ.
4. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ, προκύπτει από το κόστος των λειτουργιών παραγωγής, διοίκησης, διάθεσης, ερευνών και ανάπτυξης. Τα στοιχεία του
κόστους κατά είδος ενδεικτικά διαρθρώνονται ως εξής:
α) αµοιβές και έξοδα προσωπικού,
β) αµοιβές και έξοδα τρίτων,
γ) παροχές τρίτων,
δ) φόροι - τέλη,
ε) διάφορα έξοδα,
στ) τόκοι και συναφή έξοδα,
ζ) αποσβέσεις παγίων,
η) προβλέψεις εκµετάλλευσης,
θ) αναλώσεις αποθεµάτων, όπως ιδίως πρώτες ύλες,
αναλώσιµα υλικά, ανταλλακτικά, πάγια, υλικά συσκευασίας. Στα λειτουργικά έξοδα περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ενέργειες ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών,
ι) αντισταθµιστικά ωφελήµατα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
5. Απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλος τα, υπό
στοιχεία ΙΙ και ΙΙΙ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της υπ’
αριθµ. 2527/2009 (Β΄ 83) κοινής απόφασης των Υπουργών, ειδικά αποθεµατικά των ΦΟΔΣΑ, τα οποία δύναται
να χρησιµοποιηθούν µόνο για τη διασφάλιση της οµαλής
λειτουργίας, αποκατάστασης και µεταφροντίδας των έργων διαχείρισης των ΑΣΑ.
6. Οι ΦΟΔΣΑ, καθώς και οι δήµοι στις περιπτώσεις
του άρθρου 226 του παρόντος, δηµοσιοποιούν υποχρεωτικά το ετήσιο κόστος διαχείρισης και ενηµερώνουν τους
πολίτες για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και το κόστος
τους.
7. Οι πόροι των ΦΟΔΣΑ είναι:
α) οι ετήσιες εισφορές, τα τέλη και οι εισπράξεις από
το αντίτιµο των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προς τρίτους,
β) κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές
και κληροδοσίες,
γ) έσοδα από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη
συµµετοχής τους σε προγράµµατα,
δ) έσοδα από συµβάσεις µε φορείς συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης του ν. 2939/2001,
ε) λοιπά έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εµπορία
υλικών, βιοαερίου και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
πρόστιµα που επιβάλλονται για την καθυστερηµένη καταβολή εισφορών των δήµων ή λοιπών πελατών και άλλα.

Άρθρο 238
Οικονοµική διοίκηση και διαχείριση
1. Οι ακόλουθες λογιστικές και ταµειακές πράξεις επιτελούνται υποχρεωτικά από τις οικονοµικές υπηρεσίες
των ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής:
α) λογιστική Διαχείριση και έκδοση των λογιστικών/οικονοµικών καταστάσεων,
β) διαχείριση του Προϋπολογισµού και του Απολογισµού,
γ) οικονοµική Διαχείριση Προγραµµάτων – Έργων και
Συµβάσεων,
δ) διαχείριση Δαπανών (εξόδων),
ε) διαχείριση των Εσόδων,
στ) διαχείριση της Περιουσίας,
ζ) διαχείριση Αποθεµάτων και Εξοπλισµού,
η) διαχείριση Μισθοδοσίας,
θ) διαχείριση Ταµείου.
2. Οι οικονοµικές καταστάσεις των ΦΟΔΣΑ µε οποιαδήποτε νοµική µορφή και ανεξαρτήτως ύψους εσόδων ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.
3. Για την οικονοµική διαχείριση των ΦΟΔΣΑ µε τη νοµική µορφή του συνδέσµου εφαρµόζονται αναλογικά οι
διατάξεις περί συνδέσµων του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και του π.δ. 315/1999 (Α΄302) περί
του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήµων και Κοινοτήτων, όπως οι διατάξεις αυτές του Κλαδικου Λογιστικού
Σχεδίου τροποποιήθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 4604/2005
(Β΄163) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και
Οικονοµικών.
Άρθρο 239
Εισφορές Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού υπέρ ΦΟΔΣΑ
και διαδικασίες είσπραξης
1. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που συµµετέχουν στο ΦΟΔΣΑ
εισφέρουν στο ετήσιο κόστος διαχείρισης σύµφωνα µε
τον κανονισµό τιµολόγησης των ΦΟΔΣΑ, που διαµορφώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 2939/2001. Η απόφαση καθορισµού του ετήσιου κόστους διαχείρισης και
της εισφοράς ή του τέλους των Ο.Τ.Α., κοινοποιείται στα
δηµοτικά συµβούλια µέχρι το τέλος του µηνός Αυγούστου κάθε έτους, ώστε να συµπεριληφθεί στους προϋπολογισµούς των Ο.Τ.Α..
2. Η ετήσια εισφορά των δήµων και κοινοτήτων, καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις
και η πληρωµή κάθε τριµηνιαίας δόσης γίνεται µέσα στο
πρώτο δεκαήµερο του αντίστοιχου τριµήνου.
3. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ, παρακρατείται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού του οικείου δήµου και αποδίδεται στον δικαιούχο ΦΟΔΣΑ µε τη
διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α΄138) ύστερα από σχετική απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου περί παρακράτησης και απόδοσης του ποσού
αυτού από τους ανωτέρω φορείς. Σε διαφορετική περίπτωση, ο οικείος δήµος οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το
ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους στον οικείο
ΦΟΔΣΑ.
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4. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήµο
τριµηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους
των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ
πέραν του ενός µηνός, το οφειλόµενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από τους ανωτέρω φορείς, ύστερα από
αίτηµα του οικείου ΦΟΔΣΑ που υποβάλλεται σε αυτούς
µε απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής ή του διοικητικού συµβουλίου όταν πρόκειται για Α.Ε., που λαµβάνεται
µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών
τους και αποδίδεται σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή αν
το οφειλόµενο ποσό του οικείου δήµου είναι µεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισµού, τότε το αίτηµα του οικείου ΦΟΔΣΑ υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και το οφειλόµενο ποσό παρακρατείται από
τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου δήµου και αποδίδεται σε αυτόν µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών.
5. Αν οι ΦΟΔΣΑ συνάπτουν συµβάσεις σύµπραξης σύµφωνα µε την παρ. γ1 του άρθρου 17 του
ν. 3389/2005 (Α΄232) ασκούν την αρµοδιότητα της παρ.
1α του άρθρου 17 του ν. 4071/2012, ώστε οι ετήσιες εισφορές των δήµων να ορίζονται σε ύψος που εξασφαλίζει την εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων του
ΦΟΔΣΑ από τη σύµβαση σύµπραξης και να υπολογίζονται κατ’ ελάχιστο µε τιµή ανά τόνο αποβλήτων ίση προς
την αντίστοιχη τιµή της σύµβασης σύµπραξης. Για όλη
τη διάρκεια της σύµβασης σύµπραξης, κατά παρέκκλιση
όσων ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ο ΦΟΔΣΑ γνωστοποιεί εγγράφως, τον προηγούµενο µήνα πριν από την έναρξη κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου της σύµβασης σύµπραξης, προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ή και άλλα πρόσωπα στα οποία έχει
ανατεθεί µε νόµο ή σύµβαση ή είσπραξη των ανταποδοτικών τελών για λογαριασµό των δήµων το ποσό της ετήσιας εισφοράς κάθε δήµου προς το ΦΟΔΣΑ που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των οικονοµικών υποχρεώσεων της σύµβασης σύµπραξης. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να το αποδίδουν απευθείας στο ΦΟΔΣΑ κατά
προτεραιότητα, πριν από την απόδοση στον οικείο δήµο
οποιουδήποτε ποσού έναντι εισπραχθέντων ανταποδοτικών τελών. Για το ποσό της ετήσιας εισφοράς, που δεν
αφορά την εξυπηρέτηση των οικονοµικών υποχρεώσεων
της σύµβασης σύµπραξης, ισχύουν όσα ορίζονται στην
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Τα ποσά του προηγούµενου εδαφίου, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασµό
του ΦΟΔΣΑ, ο οποίος εξυπηρετεί αποκλειστικά τις οικονοµικές υποχρεώσεις του ΦΟΔΣΑ από τη σύµβαση σύµπραξης. Οι ΦΟΔΣΑ επιτρέπεται να συστήνουν υπέρ των
δανειστών της εταιρείας ειδικού σκοπού της σύµβασης
σύµπραξης εξασφάλιση επί του λογαριασµού του προηγούµενου εδαφίου και να εκχωρούν τα έσοδα που προέρχονται από τις εισφορές των µελών τους ή τα τέλη παροχής των υπηρεσιών τους, για την ασφάλεια των συµβάσεων αυτών. Το παρόν εφαρµόζεται και στους ΦΟΔΣΑ
που συνάπτουν ή έχουν συνάψει προγραµµατικές συµβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) για έργα διαχείρισης αποβλήτων που υλοποιούνται µέσω συµβάσεων σύµπραξης του ν. 3389/2005.

νων διοίκησης των ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτου νοµικής µορφής, ασκείται έλεγχος νοµιµότητας των άρθρων 225 και
226 µε εξαίρεση όσες αποφάσεις ελέγχονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 4548/2018.

Άρθρο 240
Εποπτεία επί των αποφάσεων των ΦΟΔΣΑ

1. Οι ΦΟΔΣΑ καταβάλλουν στους δήµους που φιλοξενούν, ή επιβαρύνονται από τη λειτουργία εγκαταστάσεων µηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων και
χώρων υγειονοµικής ταφής, Κατηγορίας Α1 και Α2, σύµ-

Στις αποδάσεις των µονοµελών και συλλογικών οργά-

Άρθρο 241
Οργανωτική διάρθρωση και κανονισµός
προσωπικού των ΦΟΔΣΑ
1. Αν ο ΦΟΔΣΑ λειτουργεί µε νοµική µορφή συνδέσµου Ο.Τ.Α., µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
του οικείου ΦΟΔΣΑ, η οποία λαµβάνεται µέσα σε ένα µήνα από τη συγκρότησή του σε σώµα, συντάσσεται Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας, στον οποίο προβλέπονται οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, η διάρθρωση των υπηρεσιών, οι αρµοδιότητές τους, οι κλάδοι των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταµένων. Για την οργανωτική δοµή των ΦΟΔΣΑ µε τη µορφή συνδέσµου Ο.Τ.Α. εφαρµόζεται η παράγραφος 5 του
άρθρου 247 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006) και το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν.
3584/2007, Α΄134).
2. Αν ο ΦΟΔΣΑ λειτουργεί µε τη µορφή της Α.Ε., µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται Κανονισµός Εργασίας, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 2
του
ν. 1876/1990 (Α΄ 27), το άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2 και 4 του ν. 1767/1988 (Α΄ 63) και το ν.δ.
3789/1957 (Α΄ 21). Στην τελευταία περίπτωση, οι Κανονισµοί κυρώνονται από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.), σύµφωνα µε την παρ. 2 περίπτωση 1α του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).
Άρθρο 242
Ενηµέρωση δηµοτικών συµβουλίων και Ο.Τ.Α.
1. Το σχέδιο καθορισµού της τιµολογιακής πολιτικής
του άρθρου 237, καθώς και το σχέδιο του τεχνικού προγράµµατος του ΦΟΔΣΑ, αποστέλλονται µέχρι το τέλος
του 6ου µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ στα δηµοτικά συµβούλια των
δήµων- µελών του ΦΟΔΣΑ προς παροχή γνώµης µέσα σε
έναν (1) µήνα από την αποστολή τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, εγκρίνονται από τα αρµόδια διοικητικά όργανα του ΦΟΔΣΑ.
2. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους αποστέλλεται
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ στα δηµοτικά
συµβούλια των δήµων - µελών του ΦΟΔΣΑ ο ετήσιος απολογισµός και προγραµµατισµός της επόµενης χρονιάς
µε βάση το οικείο ΠΕΣΔΑ και εισάγεται ως θέµα στην αµέσως επόµενη ηµερήσια διάταξη του δηµοτικού συµβουλίου. Αποστέλλεται, επίσης, στη Γενική Γραµµατεία
Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και στη Γενική Γραµµατεία Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 243
Αντισταθµιστικό όφελος
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φωνα µε την υπ’ αριθµ. 1958/2012 (Β΄ 21) απόφαση του
Υπουργού Περιβάλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, αντισταθµιστικό όφελος ύψους ενός τοις εκατό
(1%) κατ’ ελάχιστον, επί των εσόδων του ετήσιου προϋπολογισµού τους. Το ετήσιο αντισταθµιστικό όφελος επιµερίζεται ανά εγκατάσταση διαχείρισης κατ’ αναλογία
µε τις εισερχόµενες ποσότητες στερεών αποβλήτων ή
κλασµάτων τους ανά εγκατάσταση διαχείρισης κάθε είδους. Το αντισταθµισιτκό όφελος καταβάλλεται µέσα σε
δύο (2) µήνες από τη λήξη του οικονοµικού έτους.
2. Τα ποσά του αντισταθµιστικού οφέλους διατίθενται
από τους δήµους αποκλειστικά για περιβαλλοντικά έργα
και δράσεις κατά 60% εντός της κοινότητας όπου κείται
η εγκατάσταση και κατά 40% εντός των όµορων µε αυτή
κοινοτήτων. Αν η όµορη κοινότητα ανήκει σε άλλο δήµο,
το αντισταθµιστικό όφελος καταβάλλεται στον αρµόδιο
δήµο.
3. Το αντισταθµιστικό όφελος αυτό δαπανάται για τις
δράσεις της παραγράφου 2 του παρόντος µέσα σε πέντε
(5) έτη από την καταβολή του στον οικείο δήµο και υποβάλλεται ετησίως έκθεση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και στη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού
και Διαχείρισης Αποβλήτων.
4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να ρυθµίζονται λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 244
Πειθαρχικό αδίκηµα
Αιρετός της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενεργώντας είτε
ως µονοπρόσωπο όργανο διοίκησης είτε ως µέλος συλλογικού οργάνου είτε ως εκπρόσωπος Ο.Τ.Α. ή κάθε είδους νοµικού προσώπου των Ο.Τ.Α., ο οποίος από δόλο
ή βαριά αµέλεια, αρνείται ή παραλείπει να εκδώσει διοικητικές πράξεις, που προβλέπονται ως υποχρεωτικές εντός του πλαισίου της αρµοδιότητας της περίπτωσης β΄,
4, της παρ. I, του άρθρου 75 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) ή του παρόντος νόµου ή δεν εκτελεί τέτοιες πράξεις που βρίσκονται σε ισχύ ή κωλύει
την εκτέλεσή τους, ή προβαίνει στην τροποποίηση ή
στην κατάργησή τους παρά το νόµο, ή παραλείπει να ελέγξει τη νοµιµότητά τους ή συµµετέχει σε πράξεις που
παρεµποδίζουν την εφαρµογή της διάταξης αυτής διαπράττει πειθαρχικό παράπτωµα. Για το παράπτωµα αυτό
εφαρµόζεται το άρθρο 233 του ν. 3852/2010.
Άρθρο 245
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι συστατικές
πράξεις των «Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ» που έχουν συσταθεί ή λειτουργούν σύµφωνα µε το άρθρο 13 του
ν. 4071/2012 και για τους οποίους έχουν δηµοσιευθεί
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις συγχώνευσης του συνόλου των νοµικών προσώπων που ασκούσαν αρµοδιότητες στο ΦΟΔΣΑ εντός της οικείας
περιφέρειας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 4071/2012,
προσαρµόζουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του
παρόντος. Οι «Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ» που συστήθηκαν
ή λειτουργούν δυνάµει του άρθρου 13 του ν. 4071/2012
και για τους οποίους δεν έχουν δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις συγχώνευσης

του συνόλου των νοµικών προσώπων που ασκούσαν αρµοδιότητες στο ΦΟΔΣΑ εντός της οικείας περιφέρειας
σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 4071/2012, δύνανται να
προσαρµόσουν τα καταστατικά τους, ώστε να λειτουργήσουν και ως ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ του άρθρου 225 του παρόντος.
2. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι δήµοι - µέλη των «Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ» που έχουν συσταθεί ή
λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4071/2012,
οι οποίοι συµµετέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και σε άλλους ΦΟΔΣΑ για τους οποίους δεν έχει
δηµοσιευτεί η απόφαση συγχώνευσης στον «Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ» και οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 3 του άρθρου 225 του παρόντος, αποφασίζουν µε την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου
ΠΕΣΔΑ:
α) την παραµονή τους στο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συµµετέχουν και την προσαρµογή του νοµικού προσώπου σε
ΦΟΔΣΑ του άρθρου 1 του παρόντος, σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 4 ή
β) την παραµονή τους στον «Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ»
του ν. 4071/2012, ο οποίος θα λειτουργεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι για
τον ΦΟΔΣΑ, στον οποίο συµµετέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν συντρέχει η προϋπόθεση του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 ή
γ) την από κοινού µε τους υπόλοιπους δήµους - µέλη
συµµετοχή τους, σε ΦΟΔΣΑ που πληροί το σύνολο των
προϋποθέσεων του άρθρου 1 του παρόντος και τη συγχώνευση του ΦΟΔΣΑ στον οποίο συµµετέχουν κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος στον ως άνω ΦΟΔΣΑ.
Η συµµετοχή των δήµων και η συγχώνευση του
ΦΟΔΣΑ σε άλλον ΦΟΔΣΑ σύµφωνα µε τα ανωτέρω, διαπιστώνεται µε πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων των οικείων δηµοτικών συµβουλίων.
Με την πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης διαπιστώνεται και η περιέλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των συγχωνευόµενων
ΦΟΔΣΑ ύστερα από καταγραφή των περιουσιακών τους
στοιχείων, σύµφωνα µε την εξής διαδικασία:
Μέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την παρέλευση της προθεσµίας των τεσσάρων (4) µηνών της παραγράφου 1 του παρόντος, συνιστάται, µε απόφαση του
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, για
κάθε ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι ΦΟΔΣΑ της
παρούσας περίπτωσης, Επιτροπή Καταγραφής, µε σκοπό
την καταγραφή της περιουσίας τους. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, τον πρόεδρο του συγχωνευόµενου
ΦΟΔΣΑ και έναν εκπρόσωπο του ΦΟΔΣΑ, στον οποίο
περιέρχεται η περιουσία, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους.
Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής µέσα σε έναν (1) µήνα από την ηµεροµηνία συγκρότησής
της και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ολοκλήρωση
της καταγραφής αποστέλλει τη σχετική έκθεση στον
ΦΟΔΣΑ στον οποίο πρόκειται να συγχωνευτούν οι
ΦΟΔΣΑ της παρούσας περίπτωσης και στον Συντονιστή
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, για την έκδοση της
πράξης συγχώνευσης και περιέλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. Από τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης, ο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται
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οι ΦΟΔΣΑ της παρούσας περίπτωσης θεωρείται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία
τους και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτών. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από
τον ΦΟΔΣΑ, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από
αυτές.
Για την περιέλευση των περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής. Οι αποφάσεις που αφορούν ακίνητα µεταγράφονται
ατελώς στα βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου Κτηµατολογικού Γραφείου.
Η συγχώνευση φορέων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου µε τη µορφή ανωνύµων εταιρειών συντελείται µε την πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρούσας παραγράφου. Οι εταιρείες λύονται αυτοδικαίως χωρίς να ακολουθήσει διαδικασία εκκαθάρισης.
Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας,
που λαµβάνεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση της ανωτέρω πράξης, διαπιστώνεται η επελθούσα λύση της εταιρείας. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται
στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (ΜΑΕ) και στο ΓΕΜΗ.
Αν ο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι φορείς της
περίπτωσης δ΄, λειτουργεί υπό µορφή Α.Ε., τα αρµόδια
όργανα διοίκησης προβαίνουν αµελλητί στη λήψη των
σχετικών αποφάσεων και σε κάθε απαιτούµενη από το
νόµο και το καταστατικό της ενέργεια για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης, σύµφωνα µε την
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης για τη συγχώνευση και τη µεταβίβαση της περιουσίας τους.
Σε περίπτωση αποχώρησης δήµου - µέλους από υφιστάµενο ΦΟΔΣΑ και ένταξής του σε άλλο ΦΟΔΣΑ, µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης διενεργείται απογραφή - καταγραφή και αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων του υφιστάµενου
ΦΟΔΣΑ, µε σκοπό το διαχωρισµό και την ανάλογη απόδοσή τους στο µέλος που αποχωρεί. Η απογραφή – καταγραφή και αποτίµηση γίνεται από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, ο οποίος ορίζεται µε την ως άνω απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Για τη
διαδικασία που ακολουθείται, εφαρµόζονται αναλόγως
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 225
του παρόντος.
3. Οι δήµοι - µέλη των «Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ» που
έχουν συσταθεί ή λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4071/2012 και συµµετέχουν κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος και σε άλλους ΦΟΔΣΑ για τους οποίους δεν έχει δηµοσιευτεί η απόφαση συγχώνευσης
στον «Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ» και οι οποίοι δεν πληρούν
τα κριτήρια της παραγράφου 3 του άρθρου 225 του παρόντος, αποφασίζουν σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
οικείου ΠΕΣΔΑ:
α) την από κοινού µε τους λοιπούς δήµους - µέλη
συγχώνευση του ΦΟΔΣΑ στον οποίο συµµετέχουν µε
άλλο ΦΟΔΣΑ, συµπεριλαµβανοµένου του «Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ» του ν. 4071/12, ώστε το νοµικό πρόσωπο
που προκύψει από τη συγχώνευση να έχει το σύνολο
των προϋποθέσεων λειτουργίας ως ΦΟΔΣΑ του παρόντος, ή
β) τη λήψη απόφασης για την από κοινού διάλυση του
ΦΟΔΣΑ στον οποίο συµµετέχουν και την αυτοτελή τους
ένταξη σε ΦΟΔΣΑ που πληροί τα κριτήρια της παραγρά-

φου 3 του άρθρου 1 του παρόντος.
Στην περίπτωση α΄ , η µεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των συγχωνευόµενων ΦΟΔΣΑ διαπιστώνεται µε πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από καταγραφή των
περιουσιακών τους στοιχείων, σύµφωνα µε την εξής διαδικασία:
Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
παρέλευση της προθεσµίας της παραγράφου 1, συνιστάται για κάθε ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι
ΦΟΔΣΑ της παρούσας περίπτωσης Επιτροπή Καταγραφής, µε σκοπό την καταγραφή της περιουσίας τους, αποτελούµενη από έναν εκπρόσωπο της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, τον πρόεδρο του συγχωνευόµενου ΦΟΔΣΑ και έναν εκπρόσωπο του ΦΟΔΣΑ, στον οποίο περιέρχεται η περιουσία, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους.
Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής µέσα σε έναν (1) µήνα από την ηµεροµηνία συγκρότησής
της και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ολοκλήρωση
της καταγραφής αποστέλλει τη σχετική έκθεση στον
ΦΟΔΣΑ στον οποίο θα συγχωνευτούν οι ΦΟΔΣΑ της παρούσας περίπτωσης και στον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, για την έκδοση της πράξης συγχώνευσης και µεταβίβασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. Από τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης, ο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι ΦΟΔΣΑ της
παρούσας περίπτωσης θεωρείται καθολικός διάδοχος σε
όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία τους και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτών, συµπεριλαµβανοµένων και των συµβάσεων έργου. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από τον ΦΟΔΣΑ, χωρίς να
διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική
πράξη συνέχισης για καθεµία από αυτές.
Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής. Οι
αποφάσεις που αφορούν ακίνητα µεταγράφονται ατελώς στα βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου Κτηµατολογικού Γραφείου.
Στην περίπτωση β΄ αυτή µε απόφαση του Συντονιστή
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης διενεργείται απογραφή – καταγραφή και αποτίµηση των περιουσιακών
στοιχείων του νοµικού προσώπου που τελεί υπό διάλυση, µε σκοπό το διαχωρισµό και την ανάλογη απόδοσή
τους στα µέλη του διαλυθέντος ΦΟΔΣΑ. Η απογραφή –
καταγραφή και αποτίµηση γίνεται από ορκωτό ελεγκτήλογιστή, ο οποίος ορίζεται µε την ως άνω απόφαση του
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Για
τη διαδικασία που ακολουθείται, εφαρµόζονται αναλόγως όσα προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου
241 του παρόντος.
4. Οι σύνδεσµοι ή οι ανώνυµες εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που είχαν συσταθεί πριν από την
1.1.2013 και ασκούσαν αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ χωρίς να
αποτελούν «Περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ» του άρθρου 13
του ν.4071/2012 και χωρίς να έχουν συγχωνευθεί κατά
τις διατυπώσεις του άρθρου 16 του ίδιου νόµου στους
«Περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ» του άρθρου 13 αυτού, και οι
οποίοι πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 225 του παρόντος τροποποιούν τη συστατική τους πράξη και λαµβάνουν τις
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απαιτούµενες αποφάσεις, ώστε να λειτουργήσουν ως
ΦΟΔΣΑ του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 210
λαµβάνεται από τα δηµοτικά συµβούλια των Ο.Τ.Α. που
αντιστοιχούν στο 70% κατ’ ελάχιστο του πληθυσµού των
Ο.Τ.Α. που συµµετέχουν στους ΦΟΔΣΑ αυτούς.
5. Αν για τους φορείς της παραγράφου 4 είτε δεν πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων για να λειτουργήσουν ως ΦΟΔΣΑ του παρόντος είτε οι δήµοι - µέλη των
εν λόγω νοµικών προσώπων δεν λαµβάνουν τις απαραίτητες αποφάσεις για την, κατά την παράγραφο 4, προσαρµογή τους σε ΦΟΔΣΑ του παρόντος ή τη διάλυσή
τους ή τη συµµετοχή τους, σύµφωνα µε τις προβλέψεις
του οικείου ΠΕΣΔΑ, σε ΦΟΔΣΑ που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος, µετά την παρέλευση της προθεσµίας της παραγράφου 1 και µέσα σε έξι (6) µήνες από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, συγχωνεύονται υποχρεωτικά κατά την κατωτέρω διαδικασία σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του οικείου ΠΕΣΔΑ, µε ΦΟΔΣΑ που πληροί
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1. Οι ανωτέρω φορείς µέχρι τη συγχώνευσή τους συνεχίζουν
να λειτουργούν και να ασκούν τις αρµοδιότητές τους. Επιπροσθέτως, λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα και µεριµνούν για την οµαλή µετάβαση των λειτουργιών τους
στο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται.
Η συγχώνευση και η περιέλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων της παραγράφου 4 που διενεργείται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου, διαπιστώνεται µε πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από καταγραφή των περιουσιακών τους στοιχείων, σύµφωνα µε
την εξής διαδικασία:
Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
παρέλευση της προθεσµίας της παραγράφου 1, συνιστάται για κάθε ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι φορείς της παραγράφου 4, Επιτροπή Καταγραφής, µε σκοπό την καταγραφή της περιουσίας των φορέων. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, τους πρόεδρους των
συγχωνευόµενων φορέων, εκ των οποίων καθένας από
τους οποίους µετέχει στη σύνθεση της επιτροπής όταν
καταγράφεται η περιουσία του αντίστοιχου νοµικού προσώπου και έναν εκπρόσωπο του ΦΟΔΣΑ, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους.
Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής µέσα σε έναν (1) µήνα από την ηµεροµηνία συγκρότησής
της και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ολοκλήρωση
της καταγραφής αποστέλλει τη σχετική έκθεση στο
ΦΟΔΣΑ στον οποίο θα συγχωνευτούν οι φορείς της παραγράφου 4 και στον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, για την έκδοση της πράξης συγχώνευσης και
µεταβίβασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.
Από τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης, ο ΦΟΔΣΑ
στον οποίο συγχωνεύονται τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 4 θεωρείται καθολικός διάδοχος σε όλη την
κινητή και ακίνητη περιουσία τους και υπεισέρχεται σε
όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτών. Οι εκκρεµείς
δίκες συνεχίζονται από τον ΦΟΔΣΑ, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη
συνέχισης για καθεµία από αυτές.
Για την περιέλευση των περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλα-

βής. Οι αποφάσεις που αφορούν ακίνητα µεταγράφονται
ατελώς στα βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου Κτηµατολογικού Γραφείου. Η συγχώνευση φορέων της παραγράφου 4 µε τη µορφή ανωνύµων εταιρειών συντελείται µε
την πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο. Οι εταιρείες λύονται αυτοδικαίως χωρίς να ακολουθήσει διαδικασία εκκαθάρισης. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας, που λαµβάνεται µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση της ανωτέρω πράξης, διαπιστώνεται η επελθούσα λύση της εταιρείας. Η
απόφαση αυτή καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (ΜΑΕ) και στο ΓΕΜΗ.
Αν ο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι φορείς της
παραγράφου 4, λειτουργεί υπό µορφή Α.Ε., τα αρµόδια
όργανα διοίκησης προβαίνουν αµελλητί στη λήψη των
σχετικών αποφάσεων και σε κάθε απαιτούµενη από το
νόµο και το καταστατικό της ενέργεια για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης, σύµφωνα µε την
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης που αφορά στη συγχώνευση και τη µεταβίβαση της
περιουσίας τους.
Η συγχώνευση φορέων της παραγράφου 4 µε τη µορφή ανωνύµων εταιρειών συντελείται µε την πράξη του
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο. Οι εταιρείες
λύονται αυτοδικαίως χωρίς να ακολουθήσει διαδικασία
εκκαθάρισης. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
της εταιρείας, που λαµβάνεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες
από τη δηµοσίευση της ανωτέρω πράξης, διαπιστώνεται
η επελθούσα λύση της εταιρείας. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (ΜΑΕ) και
στο ΓΕΜΗ.
Αν ο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι φορείς της
περίπτωσης δ΄, λειτουργεί υπό µορφή Α.Ε., τα αρµόδια
όργανα διοίκησης προβαίνουν αµελλητί στη λήψη των
σχετικών αποφάσεων και σε κάθε απαιτούµενη από το
νόµο και το καταστατικό της ενέργεια για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης, σύµφωνα µε την
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης για τη συγχώνευση και τη µεταβίβαση της περιουσίας τους.
Στην περίπτωση αυτή, ο ΦΟΔΣΑ που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1, καθίσταται
καθολικός διάδοχος των µηχανηµάτων και του εν γένει
εξοπλισµού των προς συγχώνευση ΦΟΔΣΑ, µετά από
διαδικασία αποτίµησης των περιουσιακών τους στοιχείων.
6. Στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων του παρόντος άρθρου, ως προς το εργαζόµενο προσωπικό εφαρµόζονται
τα ακόλουθα:
Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των προς συγχώνευση
ΦΟΔΣΑ µε τη µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων και όσων απασχολούνται µε
σχέση έµµισθης εντολής, µεταφέρεται αυτοδικαίως στο
ΦΟΔΣΑ που προκύπτει από τη συγχώνευση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις του ΟΕΥ, που συνιστώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 241 του
παρόντος, κατά κατηγορία/ εκπαιδευτική βαθµίδα και
κλάδο/ ειδικότητα. Αν στον οικείο ΟΕΥ δεν υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές δηµιουργούνται µε τροποποίησή του
µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Οι προβλεπόµενες θέσεις µε σχέση εργα-
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σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι προσωποπαγείς και καταργούνται µόλις κενωθούν, µε οποιονδήποτε τρόπο. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης έργου που
βρίσκονται σε ισχύ συνεχίζονται από το νέο φορέα µέχρι
τη λήξη τους.
Το προσωπικό διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από την
κατάταξη του στον ΦΟΔΣΑ, η δε προηγούµενη απασχόλησή του αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία µε κάθε έννοµη συνέπεια.
Σε περίπτωση συγχώνευσης ΦΟΔΣΑ µε τη µορφή
Ν.Π.Δ.Δ. σε Α.Ε., το µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό µεταφέρεται, µε τις θέσεις που
κατέχει, στο φορέα που προκύπτει από τη συγχώνευση
και διέπεται ως προς τα δικαιώµατα και τις υπηρεσιακές
µεταβολές του από τις διατάξεις στις οποίες υπαγόταν
πριν από τη µεταφορά του. Το µεταφερόµενο προσωπικό
εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς
κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης, που υπαγόταν πριν από τη µεταφορά
του.
Η προϋπηρεσία του στους υπό συγχώνευση φορείς αναγνωρίζεται, για κάθε συνέπεια.
Προκηρυσσόµενες θέσεις των ΦΟΔΣΑ που συγχωνεύονται µεταφέρονται στο φορέα που προκύπτει από τη
συγχώνευση, που συνεχίζει τη διαδικασία πρόσληψης,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Το προσωπικό των προς συγχώνευση ΦΟΔΣΑ µε τη
µορφή Α.Ε., κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις του Εσωτερικού Κανονισµού Προσωπικού, που συνιστώνται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
241 του παρόντος, κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα. Αν στον οικείο Εσωτερικό Κανονισµό Προσωπικό δεν υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές δηµιουργούνται µε
τροποποίησή του µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η πράξη κατάταξης
του προσωπικού εκδίδεται από το αρµόδιο, προς διορισµό, όργανο.
7. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, η
θητεία των διοικητικών συµβουλίων των ΦΟΔΣΑ ορίζεται
µέχρι τη λήξη της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, η δε
εκλογή των µελών τους από τα δηµοτικά συµβούλια των
οικείων δήµων λαµβάνει χώρα µέσα σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
8. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία της παραγράφου
2 του παρόντος, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
α. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης αποστέλλει στους δήµους της οικείας περιφέρειας
που δεν έχουν συµµορφωθεί αιτιολογηµένη έκθεση µε
υποδείξεις προς εφαρµογή του άρθρου 225 και 230 του
παρόντος.
β. Η παράλειψη της υποχρέωσης συµµόρφωσης στις
ανωτέρω υποδείξεις εντός δύο (2) µηνών από την αποστολή της ανωτέρω αιτιολογηµένης έκθεσης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, αποτελεί
πειθαρχικό παράπτωµα για τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου που παρακωλύουν τη λήψη της σχετικής απόφασης, κατά την έννοια των άρθρων 233 επ. του ν.
3852/2010 (Α΄ 87).
Κάθε δήµος που είναι µέλος σε «Περιφερειακό
ΦΟΔΣΑ» του άρθρου 13 του ν. 4071/2012 ή σε σύνδε-

σµο, που σύµφωνα µε την προϋφιστάµενη νοµοθεσία είχε συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή σε ανώνυµη εταιρεία ή άλλη επιχείρηση και Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. κατά κλάδο ή τοµέα
που ασκούσε αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ, και δε συµµορφώνεται µε τις προβλέψειςτου παρόντος άρθρου, µέσα σε
έναν (1) µήνα από την αποστολή της ανωτέρω αιτιολογηµένης έκθεσης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης βαρύνεται µε ηµερήσιο πρόστιµο
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, το οποίο επιβάλλεται µε απόφαση του οικείου Συντονιστή και εισπράττεται υπέρ
του Δηµοσίου σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Κώδικα
Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την επιβολή και την
είσπραξη του προστίµου του προηγουµένου εδαφίου.
9. O Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εάν η προθεσµία της παραγράφου 8 παρέλθει άπρακτη για έναν ή περισσότερους από τους δήµους της περιφέρειας των οποίων ο πληθυσµός δεν υπερβαίνει το
30% του συνολικού πληθυσµού της οικείας περιφέρειας,
εντάσσει µε αιτιολογηµένη απόφασή του τον δήµο ή
τους δήµους αυτούς, σε συσταθέντα ΦΟΔΣΑ του άρθρου
225 του παρόντος, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του οικείου ΠΕΣΔΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, εντάσσει το σύνολο των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή των ΦΟΔΣΑ στο ΦΟΔΣΑ
που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 13 του
ν. 4071/2012.
Για την ένταξη του Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού σε ΦΟΔΣΑ που έχει τη µορφή Ν.Π.Δ.Δ. εκδίδεται από τον Συντονιστή
πράξη ένταξης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Για την ένταξη σε ΦΟΔΣΑ που έχει τη
µορφή ανώνυµης εταιρείας, η τελευταία προβαίνει στις
απαιτούµενες ενέργειες για την ένταξη σε αυτή των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού σε συµµόρφωση µε την απόφαση του
Συντονιστή.
10. Η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση των συµβάσεων σύµφωνα µε το ν. 3389/2005, που έχουν εκκινήσει
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν θίγονται.
11. Μέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, η κυριότητα των ακινήτων, των έργων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων, των οποίων η χρηµατοδότηση
προήλθε από δηµόσιους και κοινοτικούς πόρους, και των
οποίων η αρµοδιότητα λειτουργίας ανήκε σε σύνδεσµο ή
εταιρεία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή σε
Δήµο ή σε άλλο Ν.Π.Δ.Δ., περιέρχεται υποχρεωτικά στο
ΦΟΔΣΑ που έχει την ευθύνη λειτουργίας τους, χωρίς
την επιβολή οποιουδήποτε ανταλλάγµατος, τέλους ή
φόρου µεταβίβασης.
Άρθρο 246
Τελικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του παρόντος πλην των άρθρων 227,
228, 237, 238 και 239 του παρόντος δεν εφαρµόζονται
στους Δήµους της Περιφέρειας Αττικής. Οι διατάξεις για
την ίδρυση και λειτουργία του Ειδικού Διαβαθµιδικού
Συνδέσµου Νόµου Αττικής παραµένουν σε ισχύ, συµπεριλαµβανοµένων των άρθρων 13-17 του ν. 4071/2012,
κατά το µέρος που τον αφορούν.
2. Για θέµατα που διέπουν τη σύσταση, τροποποίηση,
συγχώνευση, κατάργηση, διάλυση, διοίκηση και λειτουργία των ΦΟΔΣΑ και ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ που λειτουργούν µε τη
µορφή συνδέσµου και δεν ρυθµίζονται από ειδικές δια-
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τάξεις του παρόντος, εφαρµόζονται αναλογικά οι σχετικές περί συνδέσµων διατάξεις του ν. 3463/2006.
3. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 εφαρµόζεται στους
ΦΟΔΣΑ του παρόντος, ανεξαρτήτως της νοµικής τους
µορφής. Αν αντικείµενο της προγραµµατικής σύµβασης
είναι οι αρµοδιότητες του άρθρου 228 του παρόντος, αντισυµβαλλόµενος του ΦΟΔΣΑ µπορεί να είναι µόνο δήµος - µέλος του ή η περιφέρεια στην οποία ανήκει.
Άρθρο 247
Καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 30 του
ν. 3536/2007(Α΄42), του άρθρου 17 του ν. 4164/2013
(Α΄156), της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 35
του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) και του άρθρου 6 της υπ’ αριθµ.
2527/2009 (Β΄ 83) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 13-17 του ν. 4071/2012
(Α΄85) παύουν να ισχύουν ως προς τα νοµικά πρόσωπα
του παρόντος, µε την επιφύλαξη του άρθρου 231. Το άρθρο 16 του ν. 4071/2012 παύει να ισχύει από 30.6.2018.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε αντίθετη προς αυτό γενική ή ειδική διάταξη.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ,
ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΣΚΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Άρθρο 248
Μεταφορά Διευθύνσεων και Τµηµάτων
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων σε συνιστώµενες
περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών
- Διατάξεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη
και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικών
µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
1. Από 1.1.2019, οι οργανικές µονάδες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της χώρας της παραγράφου 2 εντάσσονται στην οργανική δοµή του Υπουργείου Εσωτερικών ως περιφερειακές διευθύνσεις του, υπαγόµενες
στην Ειδική Γραµµατεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι αρµοδιότητες που ασκούν οι οργανικές
µονάδες της παραγράφου 2 και οι οργανικές τους θέσεις, όπως ορίζονται στους Οργανισµούς των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, µαζί µε το προσωπικό που υπηρετούσε στις µονάδες αυτές την 1.1.2018 και εξακολουθεί να υπηρετεί στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση
µεταφέρονται από 1.1.2019 στις περιφερειακές διευθύνσεις που συνιστώνται µε το παρόν άρθρο.
2. Οι οργανικές µονάδες που αποτελούν περιφερειακές διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών είναι:
α) Από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αττικής:
αα) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Α΄ και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία µετονοµάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Αθηνών,
ββ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Κεντρικού Τοµέα και Δυτικής Αττικής, η οποία µετονοµάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικού Τοµέα και Δυτικής Αττικής,

γγ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Βορείου Τοµέα
και Ανατολικής Αττικής, η οποία µετονοµάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Βορείου Τοµέα και Ανατολικής Αττικής
και
δδ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Νοτίου Τοµέα,
Πειραιώς και Νήσων, η οποία µετονοµάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Νοτίου Τοµέα, Πειραιώς και Νήσων.
β) Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών
Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Θεσσαλίας
- Στερεάς Ελλάδας, η οποία µετονοµάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
γ) Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών
Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία µετονοµάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.
δ) Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών
Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία µετονοµάζεται
σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
ε) Από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας –
Θράκης:
αα) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Θεσσαλονίκης,
η οποία µετονοµάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης,
ββ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία µετονοµάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας,
γγ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών
Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία
µετονοµάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
στ) Από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αιγαίου:
αα) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου, η οποία µετονοµάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Βορείου
Αιγαίου,
ββ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου, η οποία
µετονοµάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου.
ζ) Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών
Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Κρήτης, η
οποία µετονοµάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Κρήτης.
3. Οι µεταφερόµενες διευθύνσεις της παραγράφου 2
διατηρούν τη διάρθρωση και τις αρµοδιότητες όπως αυτές προβλέπονται στους, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, ισχύοντες οργανισµούς της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 4 έως και 15. Στις µεταφερόµενες Διευθύνσεις και
Τµήµατα προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων που προβλέπονται στους οικείους οργανισµούς των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.
4.α) Το Τµήµα Κοινωνικών Υποθέσεων και το Τµήµα Υγείας και Πρόνοιας, που προβλέπονται στους ισχύοντες
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οργανισµούς των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Μακεδονίας – Θράκης και
Κρήτης, συγχωνεύονται σε Τµήµα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας και εντάσσονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Διοίκησης µε το σύνολο των υπαλλήλων
που υπηρετούν σε αυτά. Στα Τµήµατα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας προΐστανται υπάλληλοι
των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, ΠΕ Διοικητι-
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κού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Φαρµακευτικής ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
β) Οι αρµοδιότητες αστικής κατάστασης των Τµηµάτων Ιθαγένειας των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Μακεδονίας - Θράκης, Κρήτης και Αιγαίου µεταφέρονται από
1.1.2019 στα Τµήµατα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας
και Πρόνοιας µε το σύνολο των υπαλλήλων που τις ασκούν.
γ) Οι αρµοδιότητες αστικής κατάστασης και κοινωνικής ένταξης των Τµηµάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης ανά νοµό των Διευθύνσεων Αστικής
Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου, Μακεδονίας – Θράκης και Κρήτης
µεταφέρονται από 1.1.2019 στα Τµήµατα Διοικητικού Οικονοµικού των αντίστοιχων Διευθύνσεων Διοίκησης
µε το σύνολο των υπαλλήλων που τις ασκούν.
δ) Τα µεταφερόµενα στο Υπουργείο Εσωτερικών Τµήµατα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης ανά
νοµό µετονοµάζονται σε Τµήµατα Ιθαγένειας ανά νοµό.
Τα µεταφερόµενα στο Υπουργείο Εσωτερικών Τµήµατα
Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης των νοµών Σάµου, Χίου και Κυκλάδων µετονοµάζονται σε Τµήµατα Ιθαγένειας των νοµών Σάµου, Χίου
και Κυκλάδων.
5.α) Στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής συστήνεται Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων µε τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωµένη
Διοίκηση. Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων συστήνονται:
αα) Τµήµα Μητρώου Αθηνών, µε τοπική αρµοδιότητα
στο Δήµο Αθηναίων.
ββ) Τµήµα Μητρώου Κεντρικού Τοµέα και Δυτικής Αττικής µε τοπική αρµοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τοµέα πλην του Δήµου Αθηναίων, Δυτικού
Τοµέα και Δυτικής Αττικής.
γγ) Τµήµα Μητρώου Βορείου Τοµέα και Ανατολικής Αττικής µε τοπική αρµοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου Τοµέα και Ανατολικής Αττικής.
δδ) Τµήµα Μητρώου Νότιου Τοµέα, Πειραιώς και Νήσων µε τοπική αρµοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Νοτίου Τοµέα, Πειραιώς και Νήσων.
β) Τα ανωτέρω Τµήµατα Μητρώου ασκούν τις αρµοδιότητες αστικής κατάστασης των Τµηµάτων Ιθαγένειας
των µεταφερόµενων Διευθύνσεων της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Αττικής.
γ) Το Τµήµα Αεροϋγειονοµείου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Α΄ και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής µεταφέρεται στη συνιστώµενη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής
µε το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτό.
δ) Το Τµήµα Κοινωνικών Υποθέσεων και το Τµήµα Υγείας και Πρόνοιας της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης
Α΄ και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής, συγχωνεύονται σε Τµήµα Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας που εντάσσεται στη
συνιστώµενη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινω-

νικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής µε το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά.
ε) Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών
Υποθέσεων προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Στα Τµήµατα Μητρώου προΐστανται υπάλληλοι
των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, ΠΕ Διοικητικού, ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Στο Τµήµα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Φαρµακευτικής ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
6.α) Στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου συστήνονται
Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και
Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου µε έδρα τη Μυτιλήνη και Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου µε
έδρα τη Ρόδο.
β) Τα Τµήµατα Αδειών Διαµονής και Ελέγχου των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και
Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου εντάσσονται στις συνιστώµενες Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου µε το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά.
γ) Τα Τµήµατα Κοινωνικών Υποθέσεων και τα Τµήµατα
Υγείας και Πρόνοιας, που προβλέπονται στον ισχύοντα
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οργανισµό της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου συγχωνεύονται σε
Τµήµατα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας
και εντάσσονται στην αντίστοιχη συνιστώµενη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, µε το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά.
δ) Οι αρµοδιότητες αστικής κατάστασης, µετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης των Τµηµάτων Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης των
νοµών Σάµου, Χίου και Κυκλάδων των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου µεταφέρονται από 1.1.2019 σε συνιστώµενα, στις Διευθύνσεις Αστικής
Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου, Τµήµατα Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης των νοµών Σάµου,
Χίου και Κυκλάδων µε το σύνολο των υπαλλήλων που τις
ασκούν.
ε) Στις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου συστήνονται Τµήµατα Γραµµατείας.
στ) Στις συνιστώµενες Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης Βορείου
και Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων ή
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Στα συνιστώµενα Τµήµατα
Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητι-
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κού Οικονοµικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων ή
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Στα συνιστώµενα Τµήµατα
Γραµµατείας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικών
Γραµµατέων. Στα Τµήµατα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ
Διοικητικού Οικονοµικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Φαρµακευτικής ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
7. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ως αρµόδιος για θέµατα ιθαγένειας ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης νοείται εφεξής ο Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Το Υπουργείο Εσωτερικών από την έναρξη άσκησης
των, µεταφερόµενων σε αυτό, αρµοδιοτήτων υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων που
είχαν συναφθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών που συνδέονται µε τις αρµοδιότητες αυτές, εφόσον οι οικείες υπηρεσίες εξακολουθούν να στεγάζονται στα µισθωµένα
ακίνητα. Σε περίπτωση που στο ακίνητο στεγάζονται από
κοινού και υπηρεσίες άλλων φορέων, η υπεισέλευση
πραγµατοποιείται κατ’ αναλογία των χρησιµοποιούµενων ανά φορέα τετραγωνικών µέτρων. Οµοίως, αναλογικά επιµερίζονται και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες.
9. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρµόδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση του
προσωπικού των ιδρυόµενων µε το παρόν περιφερειακών του υπηρεσιών από 1.1.2019 και µετά την ανάδειξη
των αιρετών εκπροσώπων.
10. Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που εντάσσονται στο Υπουργείο Εσωτερικών εξακολουθούν
να βαρύνουν έως τις 31.12.2018 τον προϋπολογισµό
που έχει εγκριθεί για τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις. Οι
ως άνω πιστώσεις από 1.1.2019 προβλέπονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το µέρος
που αφορούν τις υπηρεσίες που εντάσσονται σε αυτό.
11. Το τακτικό προσωπικό των οργανικών µονάδων της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, που υπηρετούσε στις µονάδες αυτές
την 1.1.2018 και εξακολουθεί να υπηρετεί στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση, καθίσταται αυτοδίκαια από
1.1.2019 προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών. Με
διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την
1.1.2019, το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε ισάριθµες
θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας
των υπηρεσιών του Υπουργείου, οι οποίες καταργούνται
από τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και καθίστανται οργανικές θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών αυξάνοντας
ισάριθµα τις προβλεπόµενες θέσεις στον Οργανισµό του
Υπουργείου. Η πράξη αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι πάσης φύσεως, επιπλέον µισθολογικές διαφορές και επιδόµατα, που ελάµβανε το
µεταφερόµενο προσωπικό εξακολουθούν να διατηρούνται, ως προσωπική διαφορά. Ο χρόνος προϋπηρεσίας
του αναγνωρίζεται για όλες τις υπηρεσιακές και µισθολογικές συνέπειες.
12. Η µετάθεση και κάθε είδους µετακίνηση των υπαλλήλων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου σε οργανικές µονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων, καθώς και των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσε-

ων προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου διενεργείται για τις ανάγκες της υπηρεσίας και µόνο κατόπιν υποβολής αίτησης από τον ενδιαφερόµενο υπάλληλο.
13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορούν να
ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την εκτέλεση του
προϋπολογισµού, τη µισθοδοσία, τη µεταφορά πιστώσεων, τη στέγαση υπηρεσιών και κάθε άλλο θέµα εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
14. Ο Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας Ιθαγένειας µε απόφασή του µπορεί να µεταβιβάζει στους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων των περιφερειακών διευθύνσεων ορισµένες από τις αρµοδιότητες του ή το δικαίωµα υπογραφής «µε εντολή Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών».
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 249
Θέµατα ληξιαρχικών πράξεων
1. Η παρ.3 του άρθρου 34 του ν. 344/1976 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στη ληξιαρχική πράξη σηµειώνεται από τον ληξίαρχο, µε βάση τη δήλωση του δηλούντος το θάνατο και
ο ακριβής τόπος ενταφιασµού ή αποτέφρωσης, καθώς
και η ηµεροµηνία και η ώρα αυτού.»
2. Το άρθρο 35 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 35
Ενταφιασµός ή αποτέφρωση προσώπου
Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασµός ή η αποτέφρωση προσώπου χωρίς την προσκόµιση της ληξιαρχικής πράξης
θανάτου αυτού στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασµού ή αποτέφρωσης αντίστοιχα, καθώς και η ηµεροµηνία και η ώρα αυτού.»
3. Το άρθρο 35Α του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 35Α
Επιλογή τόπου ενταφιασµού ή αποτέφρωσης προσώπου
1. Η επιλογή του τόπου ενταφιασµού ή αποτέφρωσης
είναι δικαίωµα του προσώπου.
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυµεί, µπορεί
ελεύθερα µε ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συµβολαιογράφου να ορίσει εάν επιθυµεί µετά το
θάνατό του την ταφή ή την αποτέφρωσή του, καθώς και
να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας του και τον
τόπο ενταφιασµού του ή τον τόπο αποτέφρωσής του και
τον τρόπο διαχείρισης της τέφρας του αντίστοιχα. Με τη
δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή µη
που θα εκτελέσουν την επιθυµία του, τα οποία µε σχετική δήλωσή τους στο ίδιο συµβολαιογραφικό έντυπο αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαµβάνουν
την υποχρέωση να την εκτελέσουν. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 49 του
ν. 4277/2014.
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3. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η διατυπωθείσα επιθυµία του θανόντος δεν αντίκειται σε κανόνες δηµόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα
αρµόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που επιµελούνται της
ταφής ή αποτέφρωσης του νεκρού οφείλουν να συµµορφώνονται στη διατυπωθείσα επιθυµία του θανόντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόµη
και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθµού.»
4. Η παρ. γ΄ του άρθρου 48 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Όποιος κατά παράβαση του παρόντος νόµου διενεργεί ενταφιασµό ή αποτέφρωση χωρίς την προηγούµενη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1
του άρθρου 49 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει
ότι, βάσει διενεργηθείσας νεκροψίας, πρόκειται για θάνατο που οφείλεται σε παθολογικά αίτια και όχι για βίαιο
θάνατο και ότι αφαιρέθηκαν από το σώµα του νεκρού τα
τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά µέρη.
Εάν ο θάνατος είναι βίαιος, έχει προηγηθεί νεκροτοµή,
κατόπιν σχετικής εντολής.»
6. Η παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4277/2014 (Α΄156) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στη ληξιαρχική πράξη της παραγράφου 1 σηµειώνεται από τον ληξίαρχο και ο τόπος αποτέφρωσης. Κατά
τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 32,
33, 34, 36, 38 και 39 του ν. 344/1976. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθµίζονται όλες οι λεπτοµέρειες
σχετικά µε την διαµόρφωση του εντύπου της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.»
7. Η παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4277/2014 (Α΄156), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την αποτέφρωση νεκρών δεν απαιτείται η έκδοση άδειας αλλά αρκεί η προσκόµιση της ληξιαρχικής
πράξης θανάτου στο ΚΑΝ όπου θα αποτεφρωθεί ο νεκρός.»
8. Στο άρθρο 9 του ν. 2447/1996 (Α΄ 278 ) η υφιστάµενη παράγραφος αριθµείται ως παράγραφος 1 και προστίθενται παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 ως εξής:
«2. Στην περίπτωση που ανήλικο τέκνο υιοθετείται από έναν µόνο γονέα, γυναίκα ή άνδρα, οι ληξιαρχικές
πράξεις του ανηλίκου, καταχωρίζονται µε µόνα τα στοιχεία του γονέα αυτού, κατά παρέκκλιση του άρθρου 22
παρ. 1 περιπτώσεις ε΄ και στ΄ του ν. 344/1976 (Α΄ 143).
Τα στοιχεία του άλλου γονέα, ο οποίος ελλείπει, θεωρούνται άγνωστα και οι σχετικές ληξιαρχικές καταχωρίσεις παραµένουν κενές, εκτός αν ο γονέας ζητήσει την
πρόσληψη πατρωνύµου ή µητρωνύµου, αντίστοιχα, κατά
τις διατάξεις του ν.δ. 2573/1953 (Α΄ 241) και της παρ. 6
του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Στην περίπτωση
που γίνει πρόσληψη πατρωνύµου ή µητρωνύµου, η διαδικασία αυτή καλύπτεται από την υποχρέωση µυστικότητας του άρθρου 1559 του Αστικού Κώδικα και τις διαδικαστικές ρυθµίσεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 2447/1996
(Α΄ 278). Η απόφαση του δηµάρχου περί της πρόσληψης
πατρωνύµου ή µητρωνύµου είναι επίσης απόρρητη.
3. Η εγγραφή των τέκνων της παραγράφου 2 στο δηµοτολόγιο γίνεται στη µερίδα του µοναδικού γονέα
τους, χωρίς την καταχώριση στοιχείων του άλλου ελλεί-

ποντος γονέα, κατά παρέκκλιση των άρθρων 2 και 3 του
π.δ. 497/1991 (Α΄ 180), εκτός αν τηρηθεί η διαδικασία
του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2.
4. Ληξιαρχικές πράξεις και δηµοτολογικές καταχωρίσεις που αφορούν πρόσωπα ανήλικα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν συνταχθεί µε τρόπο αντίθετο προς τις παραγράφους 1, 2 και 3, µπορούν να διορθωθούν κατά τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 3 του
ν. 344/1976 και του άρθρου 6 παρ. 1 του π.δ. 497/1991, αντίστοιχα, µόνο εφόσον υποβληθεί αίτηση του ασκούντος τη γονική µέριµνα του ανηλίκου, εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορούν
να καθορίζονται αναγκαίες προσαρµογές του πληροφοριακού συστήµατος µε την ονοµασία «Μητρώο Πολιτών»
του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) προκειµένου
να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων από το
σύστηµα αυτό σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 3.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο χρόνος έναρξης
ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου αυτού.»
Άρθρο 250
Εγκυρότητα και στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων που
έχουν καταχωριστεί µετά τη µετάπτωση
στο Μητρώο Πολιτών
Στο ν. 4483/2017 (Α΄ 107) προστίθεται µετά το άρθρο
123 άρθρο 123Α, ως εξής:
«Άρθρο 123Α
Εγκυρότητα και στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων
που έχουν καταχωριστεί µετά τη µετάπτωση
στο Μητρώο Πολιτών
1. Στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 115 του παρόντος, τα οποία ελλείπουν ή διαφέρουν από αυτά που έχουν καταχωριστεί
στις ενυπόγραφες έγχαρτες ληξιαρχικές πράξεις, διορθώνονται ή συµπληρώνονται καταλλήλως, υποχρεωτικά
και αυτεπαγγέλτως, από τους αρµόδιους Ληξιάρχους,
σύµφωνα µε τα στοιχεία που εµπεριέχονται στις ενυπόγραφες έγχαρτες ληξιαρχικές πράξεις.
2. Η χορήγηση αντιγράφων των ληξιαρχικών πράξεων
της παραγράφου 1, γίνεται από τα οικεία ληξιαρχικά βιβλία και συνοδεύεται υποχρεωτικά από πλήρη ληξιαρχική πράξη, που εκτυπώνεται αποκλειστικά από το Μητρώο Πολιτών και φέρει χαρακτηριστικό ασφαλείας, που
παράγεται αυτόµατα από αυτό.»
Άρθρο 251
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 4932/2017
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 441)
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3
της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
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ας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 441) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εγκατάσταση και λειτουργία Κ.Α.Ο.Ν. επιτρέπεται:
α) σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθµού ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των
Ο.Τ.Α. και β) σε ιδιώτες, ύστερα από τη λήψη των αδειών
της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011.»
Άρθρο 252
Τροποποίηση του άρθρου έκτου του ν. 2196/1994
Στο άρθρο έκτο του ν. 2196/1994 (Α΄ 41) προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Για τους Έλληνες εκλογείς που προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωµα του εκλέγεσθαι στο κράτος - µέλος
κατοικίας τους, η Διεύθυνση Εκλογών διαβιβάζει στο σηµείο επαφής την πληροφορία περί στέρησης του εν λόγω δικαιώµατος, µε βάση τα τηρούµενα σε αυτήν αρχεία.
Η ανωτέρω πληροφορία διαβιβάζεται µε οποιονδήποτε
ενδεδειγµένο τρόπο εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της κοινοποίησής της ή
εντός συντοµότερου χρονικού διαστήµατος, εφόσον το
ζητήσει το κράτος - µέλος κατοικίας. Σε αυτήν περιέχονται µόνον τα απολύτως αναγκαία στοιχεία και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτόν.»
Άρθρο 253
Κατάργηση Υ.Α.Σ.Β.Ε.
1. Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων Βορείου Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) που συστάθηκε µε τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 867/1979 (Α΄24) και υπήχθη διοικητικά στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
129 του ν. 4199/2013 (Α΄216) καταργείται.
Οι ανατεθείσες και ασκούµενες από την Υ.Α.Σ.Β.Ε. αρµοδιότητες εφεξής µεταφέρονται και ασκούνται από τη
Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών – Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) (του
άρθρου 50 του π.δ. 123/2017, Α΄ 151).
2. Το προσωπικό της Υ.Α.Σ.Β.Ε. που µετατάχθηκε – µεταφέρθηκε στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας
– Θράκης µε την υπ’ αριθµ. 14591/2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Γ΄324), κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α΄216) και της παρ. 1
του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (Α΄167), µετατάσσεται
– µεταφέρεται µε αίτησή του στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, για τη στελέχωση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε..
Η µετάταξη/µεταφορά διενεργείται µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, µε µεταφορά της
θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, µε την ίδια εργασιακή
σχέση, το βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει, διατηρουµένης τυχόν προσωπικής διαφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοίκησης
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών εντός απο-

κλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Διοίκησης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης.
Οι πράξεις µετάταξης/µεταφοράς του παρόντος δηµοσιεύονται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών για την αντιµετώπιση επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, µε Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δύναται
να συστήνονται Τοµείς Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.), οι οποίοι λειτουργούν
σε επίπεδο αυτοτελών τµηµάτων, υπάγονται στη Γενική
Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και
διέπονται από τις διατάξεις του ν. 867/1979 (Α΄ 24) και
του ν. 1190/1981 (Α΄ 203).
Οι αρµοδιότητες του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
ν. 867/1979 (Α΄ 24) και του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) εξακολουθούν να ισχύουν. Η κατάργηση των Τοµέων Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων (ΤΑΣ) και Τοµέων Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (ΤΑΠ) της παρ. 1 του άρθρου 129
του ν. 4199/2013 (Α΄216) γίνεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Υποδοµών και Μεταφορών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να καθορίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά
µε τη σύσταση, τη διαχείριση και την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3
του παρόντος και να ρυθµίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, καθώς και λοιπά συναφή θέµατα.
5. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του
παρόντος καταργείται.
Άρθρο 254
Ρυθµίσεις αρµοδιότητας της Διεύθυνσης Οικονοµικής
και Αναπτυξιακής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ 141/2017
(Α΄180) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ. Γραφείο Οικονοµικής Διαχείρισης Τακτικού Προϋπολογισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΔιοικητικούΟικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.»
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 17 του π.δ 141/2017
(Α΄180) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ. Το Γραφείο Οικονοµικής Διαχείρισης Τακτικού
Προϋπολογισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι αρµόδιο
για:
δα. Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος από τον
διατάκτη και την καταχώρηση των αναλαµβανόµενων
δεσµεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο
Δεσµεύσεων.
δβ. Τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτουµένης πίστωσης και για τη µη υπέρβαση του οριζόµε-
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νου κάθε φορά από το αρµόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
δγ. Τον έλεγχο και εκκαθάριση δαπανών του τοµέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε βάση τα πλήρη και νόµιµα δικαιολογητικά αυτών.
δδ. Την έκδοση τίτλου για την πληρωµή των δαπανών
του τοµέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µέσα στα καθοριζόµενα κατά µήνα όρια πληρωµών και εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
δε. Την τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων Τακτικού
Προϋπολογισµού κατά το µέρος που αφορά στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
δστ. Την έκδοση συµψηφιστικών ενταλµάτων του τοµέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εµφάνισή τους στη
δηµόσια ληψοδοσία.
δζ. Τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε τον διατάκτη ως προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόµενων δαπανών και υποβολή της µετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου
Εφαρµογής Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων µε σχετική
κοινοποίηση στην αρµόδια Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 26
του ν. 4270/2014.
δη. Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Δ.Υ.Ε.Ε.
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 66 του
ν. 4270/2014 και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από
τους διατάκτες προεδρικού διατάγµατος (π.δ. 80/2016).
δθ. Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Υπηρεσία
προκειµένου να κινηθεί η προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου.
δι. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
δια. Τη συγκέντρωση δεδοµένων από το Μητρώο Δεσµεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών Αναφορών.»
Άρθρο 255
1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 26/2012 (Α' 57) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατ' εξαίρεση διαιρούνται:
α) Ο Νοµός Αττικής σε οκτώ (8) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις:
αα) Α' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται
από το Δήµο Αθηναίων,
ββ) Β1' Εκλογική Περιφέρεια Βόρειου Τοµέα Αθηνών,
που αποτελείται από τους Δήµους Αγ. Παρασκευής, Αµαρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Μεταµόρφωσης, Ν. Ιωνίας,
Παπάγου-Χολαργού, Πεντέλης, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Φιλοθέης- Ψυχικού και Χαλανδρίου,
γγ) Β2' Εκλογική Περιφέρεια Δυτικού Τοµέα Αθηνών,
που αποτελείται από τους Δήµους Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων-Καµατερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης, και Χαϊδαρίου,
δδ) Β3' Εκλογική Περιφέρεια Νότιου Τοµέα Αθηνών,
που αποτελείται από τους Δήµους Αγ. Δηµητρίου, Αλίµου, Βύρωνα, Γλυφάδας, Δάφνης-Υµηττού, ΕλληνικούΑργυρούπολης, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής,
Καλλιθέας, Μοσχάτου-Ταύρου, Ν. Σµύρνης και Π. Φαλήρου,

εε) Α' Εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς, που αποτελείται
από τους Δήµους Αίγινας, Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πειραιώς, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας - Μεθάνων και Ύδρας,
στστ) Β' Εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς, που αποτελείται από τους Δήµους Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Περάµατος και Σαλαµίνας,
ζζ) Α' Εκλογική Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, που αποτελείται από τους Δήµους Αχαρνών, Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγµένης, Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης,
Ραφήνας-Πικερµίου, Σαρωνικού, Σπάτων-Αρτέµιδος και
Ωρωπού,
ηη) Β' Εκλογική Περιφέρεια Δυτικής Αττικής, που αποτελείται από τους Δήµους Ασπροπύργου, Ελευσίνας,
Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων και Φυλής.
β) Ο Νοµός Θεσσαλονίκης σε δύο (2) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις:
αα) Α' Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που αποτελείται από τους Δήµους Αµπελοκήπων - Μενεµένης,
Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς, Κορδελιού- Ευόσµου, Νεάπολης-Συκεών και Παύλου Μελά.
ββ) Β' Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που αποτελείται από τους Δήµους Βόλβης, Δέλτα, Θέρµης, Θερµαϊκού, Λαγκαδά, Πυλαίας-Χορτιάτη, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 34 του
π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ' εξαίρεση ο αρχηγός κόµµατος ή συνασπισµού
κοµµάτων µπορεί να µετέχει στους συνδυασµούς του
κόµµατος ή του συνασπισµού του οποίου ηγείται σε έως
τρεις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 103 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο αρχηγός ή πρόεδρος κόµµατος ή συνασπισµού
κοµµάτων που µετέχει στους συνδυασµούς δύο ή τριών
εκλογικών περιφερειών, σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 34, εφόσον εκλεγεί βουλευτής σε περισσότερες από µια περιφέρειες, οφείλει να δηλώσει στον
Πρόεδρο της Βουλής σε ποια από τις περιφέρειες αυτές
προτιµά την εκλογή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται
µέσα σε προθεσµία πέντε ηµερών από την ανακήρυξη όλων των βουλευτών και των αναπληρωµατικών αυτών
και των τριών περιφερειών. Αν δεν υποβληθεί δήλωση
µέσα στην προθεσµία αυτή, θεωρείται ότι προτίµησε την
εκλογή του στην περιφέρεια στην οποία το κόµµα ή ο
συνασπισµός του οποίου ηγείται, έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Για την πλήρωση της έδρας που παραµένει
κενή εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 104.»
4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αυτό
εφαρµόζεται από τις αµέσως επόµενες γενικές βουλευτικές εκλογές, οποτεδήποτε και αν αυτές διεξαχθούν,
τηρουµένων των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου
54 του Συντάγµατος, ήτοι της υπερψήφισης του παρόντος άρθρου από την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθµού των βουλευτών.
Άρθρο 256
Επιτροπή για την ψήφο των εκτός Επικράτειας
εκλογέων
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή
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για την κατάρτιση πρότασης για την ψήφο των εκτός Επικράτειας εκλογέων σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 51 του Συντάγµατος (εφεξής «Επιτροπή»).
2. Έργο της Επιτροπής είναι η καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης αναφορικά µε τον αριθµό των Ελλήνων εκλογέων, που κατοικούν στο εξωτερικό, τις θεσµικές, οικονοµικές, τεχνικές και πολιτικές
παραµέτρους που σχετίζονται µε το ζήτηµα της ψήφου
αυτών, τις ενδεχόµενες διαφορετικές δικαιοπολιτικές
λύσεις, που προκρίνονται για κάθε κατηγορία εκλογέων,
καθώς και την επεξεργασία και εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών µίας ή περισσότερων εναλλακτικών
προτάσεων για την ενεργοποίηση της σχετικής συνταγµατικής πρόβλεψης.
3. Η Επιτροπή συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και απαρτίζεται από :
α) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών,
ως Πρόεδρο,
β) τον Ειδικό Γραµµατέα Ιθαγένειας,
γ) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού,
δ) έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη,
ε) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Εσωτερικών,
στ) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών,
ζ) έξι (6) ειδικούς επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε
συναφή µε το έργο της Επιτροπής θέµατα.
4. α) Καθήκοντα εισηγητών της Επιτροπής ασκούν κατά περίπτωση οι καθ' ύλην αρµόδιοι Προϊστάµενοι Διεύθυνσης ή Τµήµατος του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι καλούνται σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής
µε δικαίωµα λόγου.
β) Για τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής απασχολούνται δύο (2) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το αναφερόµενο στην
παρ. 2 έργο της εντός πέντε (5) µηνών από τη συγκρότησή της. Η ως άνω προθεσµία µπορεί να παραταθεί άπαξ έως και ένα (1) µήνα, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
6. Για την εκπλήρωση του έργου της η Επιτροπή µπορεί να συγκροτεί οµάδες εργασίας από τα µέλη της και
από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς
και να καλεί στις συνεδριάσεις της ή να ζητά γραπτή
συµβολή από οποιονδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη.
7. Η Επιτροπή και οι οµάδες εργασίας που δύνανται να
συγκροτηθούν, σύµφωνα µε την παρ. 6, συνεδριάζουν εντός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου. Στα µέλη της Επιτροπής και των οµάδων εργασίας,
στους εισηγητές και στους υπαλλήλους της γραµµατειακής υποστήριξης δεν καταβάλλεται αποζηµίωση.

8. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της
Επιτροπής µπορεί να ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Άρθρο 257
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
προβλέπεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
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