
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 1

1. Η παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συµβούλιο δεν συ-
γκληθεί, όπως ορίζει η παράγραφος 1, συνέρχεται χωρίς
πρόσκληση, για την πρώτη θητεία του Προέδρου δηµοτι-
κού συµβουλίου, την πρώτη Κυριακή του Σεπτεµβρίου
της έναρξης της δηµοτικής περιόδου στις 10:00 π.µ.
στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου
και για τη δεύτερη θητεία του Προέδρου δηµοτικού συµ-
βουλίου, την πρώτη Κυριακή του µηνός Μαρτίου του τρί-
του έτους αυτής, στις 10:00 π.µ. στη αίθουσα συνεδριά-
σεων του δηµοτικού συµβουλίου. Αν ο σύµβουλος του ε-
πιτυχόντος συνδυασµού που πλειοψήφησε απουσιάζει,
τον αντικαθιστά ένας σύµβουλος του ίδιου συνδυασµού,
κατά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την από-
φαση του δικαστηρίου.»

2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010
προστίθεται η φράση: «, καθώς και για θέµατα που αφο-
ρούν στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων.»

Άρθρο 2

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 79 του
ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 16
του άρθρου 6 του ν. 4071/2012, αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Πρόεδρος του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας
είναι ο σύµβουλος του συνδυασµού της πλειοψηφίας
που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίµη-
σης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραµ-
µένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης. Όταν ο

Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του α-
σκεί µέλος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας,
που ορίζεται από αυτόν, ως αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του συµβουλίου της δηµο-
τικής κοινότητας µπορούν µε γραπτή δήλωσή τους προς
τον Δήµαρχο να ανεξαρτητοποιηθούν από το συνδυα-
σµό µε τον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι ανωτέρω είναι δυνα-
τόν να διαγραφούν µε αιτιολογηµένη απόφαση που λαµ-
βάνεται µε την πλειοψηφία των 2/3, η οποία υπολογίζε-
ται επί του συνολικού αριθµού των δηµοτικών συµβού-
λων και συµβούλων δηµοτικής κοινότητας στην οποία εί-
ναι µέλος ο διαγραφείς. Πρόεδρος ή αναπληρωτής αυ-
τού, δεν µπορεί να γίνει ή να παραµείνει ο ανεξαρτητο-
ποιηθείς ή ο διαγραφείς από το συνδυασµό µε τον οποίο
εκλέχθηκε.

3. Αν η θέση του Προέδρου του συµβουλίου της δηµο-
τικής κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή
έκπτωσης από το αξίωµα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλ-
λου λόγου ή εκείνος που έλαβε τους περισσότερους
σταυρούς προτίµησης δεν αποδεχθεί εγγράφως τη θέ-
ση, το αξίωµα του Προέδρου καταλαµβάνει ο επόµενος,
κατά σειρά σε σταυρούς προτίµησης, σύµβουλος του
συνδυασµού της πλειοψηφίας και σε περίπτωση µη απο-
δοχής, ο πρώτος σε σταυρούς προτίµησης σύµβουλος α-
πό τους λοιπούς συνδυασµούς µε τη σειρά της εκλογι-
κής τους δύναµης στο δήµο. Αν σε δηµοτική κοινότητα
δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του επιτυχόντος στο
δήµο συνδυασµού, το αξίωµα του Προέδρου καταλαµβά-
νει ο πρώτος σε σταυρούς προτίµησης υποψήφιος του ε-
πόµενου σε εκλογική δύναµη συνδυασµού στο δήµο,
που έχει ανακηρυχτεί σύµβουλος στη δηµοτική κοινότη-
τα. Η µη αποδοχή του αξιώµατος του Προέδρου δεν οδη-
γεί σε απώλεια της ιδιότητας του µέλους του συµβουλί-
ου της δηµοτικής κοινότητας.»

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΕ΄, 10 Απριλίου 2014,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών



2.α. Στον τίτλο του άρθρου 81 του ν. 3852/2010 απα-
λείφεται η φράση «και αντιπροέδρου». 
β. Η παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 3852/2010 καταργεί-

ται.

Άρθρο 3

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 3852/2010
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Σε περίπτωση της, µε οποιονδήποτε τρόπο, ανεξαρ-
τητοποίησης του Προέδρου του συµβουλίου τοπικής κοι-
νότητας, αυτός εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωµα του
Προέδρου. Τη θέση του Προέδρου λαµβάνει ο επόµενος
σε σταυρούς προτίµησης σύµβουλος της τοπικής κοινό-
τητας της ίδιας παρατάξεως. Σε περίπτωση που δεν υ-
πάρχει άλλος σύµβουλος τοπικής κοινότητας να δύναται
και να δέχεται να αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων
του Προέδρου ή που να έχει εκλεγεί µε την ίδια παράτα-
ξη, η θέση αυτή καταλαµβάνεται από το σύµβουλο της
δεύτερης σε σειρά εκλογής στη συγκεκριµένη τοπική
κοινότητα, παράταξης και, σε περίπτωση κωλύµατος και
αυτού, τη θέση καταλαµβάνει ο σύµβουλος της τρίτης σε
σειρά εκλογής στη συγκεκριµένη τοπική κοινότητα, πα-
ράταξης.
Σε περίπτωση που άπαντες οι σύµβουλοι της τοπικής

κοινότητας έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, τα καθήκοντα του
Προέδρου ασκεί ο πρώτος σε σταυρούς προτίµησης
σύµβουλος αυτής από οποιαδήποτε παράταξη κι αν προ-
έρχεται.»

Άρθρο 4

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 77 του
ν. 3852/2010 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρ-
θρου 179 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«Η διαδικασία για την επιλογή του συµπαραστάτη γί-
νεται εντός έξι (6) µηνών από την εγκατάσταση των αρ-
χών.»

Άρθρο 5

1. Στο εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 241 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), µετά τις λέξεις «ιδιωτικού δικαί-
ου», προστίθενται οι λέξεις «αορίστου χρόνου».

2. Το εδάφιο α΄ της παρ. 4 του άρθρου 241 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) τροποποιείται ως εξής: 

«Ο Οργανισµός ψηφίζεται από το περιφερειακό συµ-
βούλιο, ύστερα από γνώµη της πιο αντιπροσωπευτικής
συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων. Η σχετι-
κή απόφαση εγκρίνεται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 6

Στο άρθρο 94 της παρ. 2 του ν. 3852/2010, προστίθεται
περίπτωση 40, ως εξής:

«40. Η παροχή υπηρεσίας δωρεάν ασύρµατης πρόσβα-
σης των πολιτών στο διαδίκτυο µέσω του Δικτύου Σύζευ-
ξις ΙΙ, δηµοτικού δικτύου ή άλλου παρόχου».

Άρθρο 7

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 225 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Επίσης, αποστέλλονται προς έλεγχο νοµιµότητας οι
αποφάσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ
και των µονοµετοχικών ανωνύµων εταιρειών Ο.Τ.Α. που
αφορούν: α) αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, β) εκποί-
ηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) λήψη δανεί-
ων.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 226 του ν. 3852/2010 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«1. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας µπορεί αυτεπαγγέλτως
να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή
µονοµελών οργάνων των δήµων και των περιφερειών,
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών και των
κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των µονοµετο-
χικών ανωνύµων εταιρειών Ο.Τ.Α., καθώς και των συνδέ-
σµων για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δύο
(2) µηνών αφότου η απόφαση έχει δηµοσιευθεί ή εκδο-
θεί.»

Άρθρο 8

Το εδάφιο β΄ της παρ. 7 του άρθρου 265 του
ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε αυτόν περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικές µε τα
αρµόδια όργανα της εταιρείας, τις προϋποθέσεις και
τους όρους ανάθεσης ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη
διαδικασία (ανοικτός, κλειστός διαγωνισµός, ανάθεση µε
διαπραγµάτευση) τα κριτήρια, τη διαδικασία αξιολόγη-
σης και επιλογής και την εκτέλεση των συµβάσεων, ού-
τως ώστε να εξασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας
και αντικειµενικότητας, όπως αυτές συνάγονται από την
ισχύουσα νοµοθεσία.»

Άρθρο 9

1. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 283 του
ν. 3852/2010 τίθεται κόµµα και προστίθεται η φράση:

«, υπαγόµενες, σε κάθε περίπτωση, σε ήδη υπάρχου-
σα δηµοτική ενότητα του δήµου αυτού».

2. Στο τέλος της περίπτωσης 32.Α.2 της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται η φράση: 

«, καθώς και από τη Δηµοτική Ενότητα Ανάληψης, α-
ποτελούµενης από τις Τοπικές Κοινότητες Πεύκων, Χρυ-
σοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων, µε έδρα τον οικισµό
Ανάληψης της Τοπικής Κοινότητας Πεύκων. »

Άρθρο 10

Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«14. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδο-
τικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α΄
143), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ι-
διωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµ-
βάσεων µίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών συµβα-
σιούχων αµιγώς αµειβοµένων από την καταβολή αντιτί-
µου και λοιπών αντικαταβολών εκδίδεται κοινή απόφαση
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των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονοµικών, µε
την οποία κατανέµονται οι εγκρινόµενες θέσεις ανά φο-
ρέα.
Οι ως άνω συµβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έ-

γκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει,
καθώς και του περιορισµού της παρ. 3 του άρθρου 37 του
ν. 3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.»

Άρθρο 11

Η παρ. 34 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 τροπο-
ποιείται ως εξής: 

«34. Δηµόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι που κατέχουν
οργανική θέση σε υπηρεσία του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού ή Ν.Π.Δ.Δ. εκτός των υπαλλήλων εκείνων,
οι οποίοι έχουν ανειληµµένες υποχρεώσεις υποχρεωτι-
κής παραµονής στον φορέα, όπου ανήκουν, βάσει ειδι-
κών διατάξεων, µπορούν να διοριστούν, εφόσον επιλε-
γούν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, σε άλλη θέ-
ση του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού ή
Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς να θεωρείται ότι ο διορισµός τους εµπί-
πτει στους περιορισµούς του άρθρου 11 του ν. 3833/
2010 υπό την προϋπόθεση προγενέστερης ή ταυτόχρο-
νης µε το διορισµό παραίτησής τους από τη θέση που κα-
τέχουν.»

Άρθρο 12

Η παρ. 4 του άρθρου 230 του ν. 3584/2007 όπως ισχύ-
ει καταργείται.

Άρθρο 13

Στην παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
αντί των λέξεων « µε βαθµό Α΄» τίθενται οι λέξεις « του-
λάχιστον µε βαθµό Γ΄».
Στην παρ. 3β του άρθρου 249 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)

αντί των λέξεων «µε βαθµό Α΄» τίθενται οι λέξεις « του-
λάχιστον µε βαθµό Γ΄».

Άρθρο 14

H παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Οργανισµού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε άλλον Οργανισµό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, µε αίτηση του υπαλλήλου και κατόπιν
θετικής γνώµης του φορέα προέλευσης, µε απόφαση
του αρµόδιου για το διορισµό οργάνου του Ο.Τ.Α., υπο-
δοχής. Η απόσπαση γίνεται για δύο (2) έτη και µπορεί να
παραταθεί για ένα (1) ακόµη.»

Άρθρο 15

1. Επιτρέπεται η µετακίνηση υπαλλήλων από δήµο σε
νοµικά πρόσωπα ή ιδρύµατα του ιδίου δήµου, ή σε σύν-
δεσµο στον οποίο συµµετέχει ο δήµος, και αντίστροφα,
καθώς και µεταξύ των φορέων αυτών και η διάθεσή τους
για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, για χρονικό διά-
στηµα έως δύο (2) έτη, που µπορεί να παραταθεί για δύο
(2) ακόµα έτη εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη.
Εξαιρείται το προσωπικό του κλάδου διεκπεραίωσης υ-
ποθέσεων πολιτών των ΚΕΠ το οποίο µπορεί να µετακι-

νείται µε την ίδια διαδικασία σε αντίστοιχη υπηρεσία
(ΚΕΠ) εντός του ιδίου δήµου και διέπεται από τις διατά-
ξεις της παρ. 19 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012.

2. Η µετακίνηση διενεργείται µε απόφαση του οικείου
Δηµάρχου, µετά από αίτηµα του φορέα υποδοχής. Ειδι-
κά η µετακίνηση υπαλλήλου από ή προς σύνδεσµο
Ο.Τ.Α., διενεργείται µε κοινή απόφαση του οικείου Δη-
µάρχου και του προέδρου του Συνδέσµου.

3. Με την απόφαση µετακίνησης καθορίζεται ο φορέας
καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που µετακι-
νείται.

4. To προσωπικό µετακινείται µε την σχέση που υπηρε-
τεί και εξακολουθεί να διέπεται από το υπηρεσιακό, µι-
σθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς
στο οποίο υπαγόταν πριν τη µετακίνησή του.

5. Η απόφαση µετακίνησης υπόκειται στον υποχρεωτι-
κό έλεγχο νοµιµότητας των άρθρων 225 και 238 του
ν. 3852/2010.

6. Μετακινήσεις που έχουν ήδη συντελεστεί, σύµφω-
να µε τα ανωτέρω, θεωρούνται νόµιµες και εντάσσονται
στις ανωτέρω ρυθµίσεις.

Άρθρο 16

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 193 του
ν. 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Περι-
φερειακού Ταµείου Ανάπτυξης καταρτίζεται ο κανονι-
σµός προσωπικού του Ταµείου, ο οποίος εγκρίνεται από
τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης. Οµοίως, ο Γενικός Γραµµατέας είναι αρµόδιος και
για την έγκριση της τροποποίησης του κανονισµού προ-
σωπικού.»

2. Τροποποιούνται τα εδάφια β΄ και γ΄ της παρ. 4 του
άρθρου 193 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει ως εξής: 

«β) Οι αποσπάσεις της προηγούµενης περίπτωσης γί-
νονται για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) ετών, το ο-
ποίο µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστηµα µία
ή και περισσότερες φορές. Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι
λαµβάνουν τις αποδοχές τους από το φορέα της οργανι-
κής τους θέσης. 
γ) Οι υπηρετούντες αποσπασµένοι υπάλληλοι στο Τα-

µείο, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εξα-
κολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους µέχρι τη λή-
ξη του χρόνου της απόσπασής τους. Ο Περιφερειάρχης
µπορεί µετά από γνώµη του φορέα της οργανικής θέσης
να παρατείνει την απόσπασή του για µια ακόµα διετία,
µία ή και περισσότερες φορές.»

Άρθρο 17

Οι αποφάσεις των µονοµελών οργάνων των Δήµων,
των Ιδρυµάτων, των Συνδέσµων και των νοµικών προσώ-
πων δηµοσίου δικαίου αυτών που εκδίδονται βάσει του
ν. 3584/2007, καθώς και των περιφερειών και των Ιδρυ-
µάτων αυτών που εκδίδονται βάσει του ν. 3528/2007, υ-
πόκεινται στην ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου
227 του ν. 3852/2010.

Άρθρο 18

Στο άρθρο 171 του ν. 3852/2010, προστίθεται παρά-
γραφος 6 ως εξής: 
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«6. Οι διατάξεις του άρθρου 61 παράγραφος 4 εφαρ-
µόζονται ανάλογα για τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπερι-
φερειάρχη, τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής και τα
µέλη των διοικητικών επιτροπών των άρθρων 164, καθώς
και για τα µέλη των µητροπολιτικών επιτροπών του άρ-
θρου 212 και 213 του παρόντος.»

Άρθρο 19

1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 10 του άρθρου 283 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) τον Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εσωτερικών.»

2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 10 του άρθρου
283 του ν. 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης
του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα µέλη της γραµµα-
τείας της Επιτροπής και ρυθµίζονται θέµατα που αφο-
ρούν στη λειτουργία, στη διοικητική µέριµνα και στη
γραµµατειακή υποστήριξή της. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών καθορίζεται,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, η αποζηµίωση των
µελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των
µελών της γραµµατείας της, καθώς και ο τρόπος καταβο-
λής της. Το σχέδιο του «Κώδικα Εσόδων Δήµων και Πε-
ριφερειών» που θα συντάξει η Επιτροπή υποβάλλεται
στη Βουλή προς κύρωση, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγµατος.»

3. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 283 του
ν. 3852/2010, όπως ισχύει, η φράση «µέχρι 31.12.2011,»
αντικαθίσταται µε τη φράση «µέχρι 31.12.2014,».

Άρθρο 20
Ελεγκτής Νοµιµότητας

1. Η διάταξη της παρ. 1 εδάφιο α΄ του άρθρου 215 του
ν. 3852/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Συστήνεται στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., η οποία ε-
ντάσσεται στην οργανωτική δοµή της οικείας Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης υπαγόµενη απευθείας στον Γενικό
Γραµµατέα.»

2. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 216 του ν. 3852/2010
τροποποιείται ως ακολούθως:

«Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συστή-
νεται θέση προϊσταµένου αυτής, που φέρει τον τίτλο «Ε-
λεγκτής Νοµιµότητας», αντίστοιχη µε θέση προϊσταµέ-
νου Γενικής Διεύθυνσης. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας διορί-
ζεται µε πενταετή θητεία.»

3. Η παρ. 6 του άρθρου 216 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Τον Ελεγκτή Νοµιµότητας, όταν απουσιάζει ή κω-
λύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάµε-
νος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Ο ίδιος προϊστά-
µενος ασκεί τα καθήκοντα του Ελεγκτή Νοµιµότητας ε-
άν η θέση είναι κενή και µέχρι την εκ νέου πλήρωσή
της.»

4.α. Στη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 217 του
ν. 3852/2010 µεταξύ των κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ προστί-
θεται κατηγορία ΤΕ.
β. Η διάταξη της παρ. 4 του ιδίου άρθρου καταργείται.
5. Tο άρθρο 218 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίστα-

ται ως εξής:

«Αρθρο 218
Διάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. 

Α. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στις λοι-
πές, πλην της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου, Απο-
κεντρωµένες Διοικήσεις διαρθρώνεται ως ακολούθως:

1. Ελεγκτής Νοµιµότητας.
2. Διεύθυνση Εποπτείας Ο.Τ.Α.
α. Τµήµα Γενικών και Οικονοµικών Υποθέσεων. 
β. Τµήµα Τεχνικών Υποθέσεων.
3. Σε κάθε νοµό της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, πλην

του νοµού της έδρας, συστήνεται οργανική µονάδα επι-
πέδου Γραφείου µε τίτλο «Γραφείο Εποπτείας Ο.Τ.Α. και
την ονοµασία του νοµού» ως αποκεντρωµένη µονάδα
του Τµήµατος Γενικών και Οικονοµικών Υποθέσεων.

4. Μέχρι την επαρκή στελέχωση του Τµήµατος Τεχνι-
κών Υποθέσεων, η οποία διαπιστώνεται µε πράξη του Ε-
λεγκτή Νοµιµότητας, οι αρµοδιότητες του ανωτέρω Τµή-
µατος ασκούνται από τις λοιπές οργανικές µονάδες της
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α..
Β. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην Απο-

κεντρωµένη Διοίκηση Αιγαίου διαρθρώνεται ως ακολού-
θως:

1. Ελεγκτής Νοµιµότητας.
2. Διεύθυνση Εποπτείας Ο.Τ.Α.
α. Τµήµα Εποπτείας Ο.Τ.Α. Βορείου Αιγαίου µε έδρα

τη Μυτιλήνη. 
β. Τµήµα Εποπτείας Ο.Τ.Α. Κυκλάδων µε έδρα την Ερ-

µούπολη. 
γ. Τµήµα Εποπτείας Ο.Τ.Α. Δωδεκανήσου µε έδρα τη

Ρόδο.
Καθένα εκ των ανωτέρω Τµηµάτων ασκεί αρµοδιότη-

τες επί Γενικών, Οικονοµικών και Τεχνικών Υποθέσεων.
3. Σε κάθε νοµό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

πλην του Νοµού Λέσβου, συστήνεται οργανική µονάδα
επιπέδου Γραφείου µε τίτλο «Γραφείο Εποπτείας Ο.Τ.Α.
και την ονοµασία του νοµού» ως αποκεντρωµένη µονά-
δα του Τµήµατος Εποπτείας Ο.Τ.Α. Βορείου Αιγαίου.

4. Στην έδρα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης συστή-
νεται οργανική µονάδα επιπέδου Γραφείου µε τίτλο
«Γραφείο Υποστήριξης Εποπτείας Ο.Τ.Α.» η οποία υπά-
γεται στο Τµήµα Εποπτείας Ο.Τ.Α. Κυκλάδων.
Γ. Το προσωπικό που υπηρετεί στις Αποκεντρωµένες

Διοικήσεις, το οποίο τοποθετείται στην οικεία Αυτοτελή
Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., ασκεί τις αρµοδιότητες του
ελέγχου νοµιµότητας σε οργανική µονάδα της Αυτοτε-
λούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. του νοµού στον οποίο
υπηρετούσε κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.»

6. Οι διατάξεις του άρθρου 219 του ν. 3852/2010 κα-
ταργούνται.

7. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 220 του
ν. 3852/2010 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Το προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Επο-
πτείας Ο.Τ.Α. για τα θέµατα που αφορούν στην υπηρε-
σιακή του κατάσταση υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συµβού-
λιο της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»

8. Οι διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 3852/2010 τρο-
ποποιούνται ως ακολούθως: 
α. Στην παρ. 2 διαγράφεται η φράση «Υπηρεσιακό Συµ-

βούλιο της παρ. 1 του άρθρου 219 του παρόντος νόµου»
και εισάγεται η φράση «Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµ-
βούλιο». Επίσης, διαγράφεται η φράση «ίδιο Υπηρεσιακό
Συµβούλιο» και εισάγεται η φράση «ανωτέρω Πειθαρχι-
κό Συµβούλιο».
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β. Οι διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ. 3 αντι-
καθίστανται ως ακολούθως: 

«α. Ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης 
β. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο».
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 αντικαθίστανται ως

ακολούθως:
«Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκη-

σης δύναται να επιβάλει στον Ελεγκτή Νοµιµότητας µέ-
χρι την ποινή του προστίµου έως τις αποδοχές ενός µη-
νός. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται
να επιβάλει οποιαδήποτε ποινή.»
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 αντικαθίστανται ως

ακολούθως:
«Την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους που υπη-

ρετούν στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. α-
σκούν:
α. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α..
β. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας.
γ. Ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Αποκεντρωµένης

Διοίκησης.
δ. Το κοινό Πειθαρχικό Συµβούλιο των υπαλλήλων του

Υπουργείου Εσωτερικών, των Αποκεντρωµένων Διοική-
σεων και των φορέων που υπάγονται σε αυτές.»

9. Από τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 232 του ν. 3852/2010 διαγράφεται η φράση «που
ορίζεται από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας».

10. α. Στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 234 του
ν. 3852/2010 διαγράφεται η λέξη «έναν» η οποία ακο-
λουθεί της απαρίθµησης γ΄ και εισάγεται η λέξη «τον», 
β. Η διάταξη της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του ιδίου

άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ. Ο αναπληρωτής του Προϊσταµένου της Διεύθυν-

σης Εποπτείας Ο.Τ.Α. και ο γραµµατέας ορίζονται από
τον Ελεγκτή Νοµιµότητας.»

11. Στη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρ-
θρου 237 του ν. 3852/2010 µετά τη λέξη βαθµού διαγρά-
φεται η λέξη «Α΄» και εισάγεται η λέξη «Δ΄».

12. Στο γ΄ εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 229 του
ν. 3852/2010 µετά τη λέξη «Ο.Τ.Α.» τίθεται κόµµα, εισά-
γεται η φράση «οι οποίες κοινοποιούνται στους Γενικούς
Γραµµατείς των οικείων Αποκεντρωµένων Διοικήσεων»
και τίθεται κόµµα.

13. Το άρθρο 239 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, αντι-
καθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 239
Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας

Ο.Τ.Α.

1. Κατά την πρώτη πενταετία από την έναρξη της λει-
τουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.,
το προσωπικό που υπηρετεί σε κάθε Αποκεντρωµένη Δι-
οίκηση και ασχολείται µε τον έλεγχο νοµιµότητας των
πράξεων των Ο.Τ.Α. και τα θέµατα της πειθαρχικής ευθύ-
νης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοποθετεί-
ται στις οικείες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α.,
από την έναρξη της λειτουργίας αυτών, ανεξαρτήτως τυ-
πικών προσόντων ή κατηγορίας.

2. Μόνιµοι υπάλληλοι δηµόσιων υπηρεσιών, νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου και οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, κατηγο-
ρίας ΠΕ Διοικητικού µε πτυχίο Νοµικού Τµήµατος ή Πολι-
τικών Επιστηµών ή Δηµόσιας Διοίκησης, ΠΕ Οικονοµικού

και ΠΕ Μηχανικών διαφόρων κλάδων που διαθέτουν, εί-
τε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών είτε προϋπηρεσία σε θέ-
σεις µε αντικείµενο συναφές µε αυτό της Αυτοτελούς Υ-
πηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., µπορούν µε αίτησή τους να
ζητήσουν τη µετάταξή τους σε Αυτοτελή Υπηρεσία Επο-
πτείας Ο.Τ.Α.. Επίσης µπορεί να ζητήσουν τη µετάταξή
τους στην εν λόγω Υπηρεσία δηµόσιοι υπάλληλοι, από-
φοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και της
Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχί-
ου νοµικού τµήµατος Α.Ε.Ι. ή οικονοµικών επιστηµών,
πολιτικών επιστηµών ή δηµόσιας διοίκησης ή πολυτεχνι-
κών σχολών. Για την υποβολή αιτήσεων από τους απο-
φοίτους της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και της
Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν ισχύουν οι
περιορισµοί της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007
(Α΄ 26) που προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 19 του
ν. 3801/ 2009 (Α΄ 163).
Η αίτηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ε-

ντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη
δηµοσίευση της σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή
αιτήσεων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνοδευό-
µενη από τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν τα τυπι-
κά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Με την αί-
τηση ο υποψήφιος µπορεί να εκδηλώσει προτίµηση για
την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην οποία
θέλει να υπηρετήσει. Η µετάταξη του προσωπικού αυτού
γίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, η οποία εκ-
δίδεται εντός τριών (3) µηνών από τη λήξη της ανωτέρω
προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων ύστερα από
γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Η επιλογή
γίνεται µε βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των
υποψηφίων προς µετάταξη. Με τις σχετικές κοινές υ-
πουργικές αποφάσεις, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο χρόνος µετάτα-
ξης των υπαλλήλων, καθώς και η Αυτοτελής Υπηρεσία Ε-
ποπτείας Ο.Τ.Α. στην οποία τοποθετούνται µε βάση τις
υπηρεσιακές ανάγκες αφού συνεκτιµηθεί η προτίµηση
των υπαλλήλων. Οι µετατασσόµενοι καταλαµβάνουν θέ-
σεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Δεν
επιτρέπεται να µεταταγούν περισσότεροι από οκτώ (8)
υπάλληλοι από κάθε φορέα. Ειδικά για τους δήµους δεν
επιτρέπεται να µεταταγούν περισσότεροι από δύο (2) υ-
πάλληλοι από κάθε δήµο, για δε τις περιφέρειες δεν επι-
τρέπεται να µεταταγούν περισσότεροι από τέσσερις (4)
υπάλληλοι από κάθε περιφέρεια.

3. Με την ανωτέρω διαδικασία µπορούν να ζητήσουν
τη µετάταξή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας
Ο.Τ.Α. υπάλληλοι ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων και ΥΕ
Γενικών Καθηκόντων δηµόσιων υπηρεσιών, νοµικών προ-
σώπων δηµοσίου δικαίου και οργανισµών τοπικής αυτο-
διοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού. Η επιλογή των
µετατασσόµενων γίνεται µε βάση τα στοιχεία του µη-
τρώου τους. Δεν επιτρέπεται να µεταταγούν περισσότε-
ροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε φορέα.

4. Οι θέσεις του προσωπικού των προηγούµενων πα-
ραγράφων περιλαµβάνονται στις προβλέψεις του οικεί-
ου Οργανισµού κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
Ο.Τ.Α.. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το προσωπικό
των προηγούµενων παραγράφων µε απόφαση του αρµό-
διου οργάνου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.»

14. (α) Κατόπιν της δηµοσίευσης του παρόντος οι αρ-
µόδιες οικονοµικές υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Δι-
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οικήσεων µεριµνούν για την εγγραφή σχετικών πιστώσε-
ων στους οικείους προϋπολογισµούς, για την αντιµετώ-
πιση των αναγκών της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτεί-
ας Ο.Τ.Α..

(β) Οι Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. µέχρι
την επαρκή στελέχωσή τους υποστηρίζονται από τις οι-
κείες υπηρεσίες Γραµµατείας της Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης.

(γ) Οι επιλεγέντες µε την υπ’ αριθµ. 36366/2011 προ-
κήρυξη (Τεύχος ΑΣΕΠ 4/5.8.2011) ως Ελεγκτές Νοµιµό-
τητας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Ε-
σωτερικών, αποδέχονται εγγράφως τη θέση τους, στην
οποία τοποθετούνται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµε-
ρών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Οι λοιπές θέσεις, µέχρι την ανάληψη καθηκόντων από

τους Ελεγκτές Νοµιµότητας οι οποίοι θα επιλεγούν κα-
τόπιν νέας προκήρυξης, καλύπτονται µε αναπλήρωση α-
πό πρόσωπα ανάλογων προσόντων, τα οποία ορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντός της προ-
θεσµίας του προηγούµενου εδαφίου.

(δ) Οι υποβληθείσες αιτήσεις για µετάταξη στις Αυτο-
τελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. εξετάζονται από τα
οικεία Υπηρεσιακά Συµβούλια των Αποκεντρωµένων Δι-
οικήσεων. Προς τούτο, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να
υποβάλουν γραπτή δήλωσή τους, µε την οποία θα εµµέ-
νουν στην αρχική αίτηση µετάταξής τους. Η γραπτή δή-
λωση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, εντός
προθεσµίας ενός µηνός από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος.

(ε) Κατά το µεταβατικό στάδιο, από την έναρξη λει-
τουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
µέχρι την επιλογή προϊσταµένων σύµφωνα µε την κείµε-
νη νοµοθεσία, ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης µε απόφασή του ορίζει αναπληρωτές
προϊσταµένους της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. και
των Τµηµάτων αυτής. Οι προϊστάµενοι επιλέγονται εκ
των υπαλλήλων οι οποίοι τοποθετούνται στην Αυτοτελή
Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., µε εξαίρεση το Τµήµα Τε-
χνικών Υποθέσεων, στο οποίο δύναται να τοποθετηθεί υ-
πάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών άλλης υπηρεσίας
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σε περίπτωση που δεν
τοποθετηθεί υπάλληλος ιδίου κλάδου στην Αυτοτελή Υ-
πηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Κατά την επιλογή, λαµβάνο-
νται υπόψη η θέση στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, ο
οποίος ασκεί έλεγχο νοµιµότητας κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος, καθώς και η θητεία του σε θέσεις ευθύ-
νης, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του
υπαλληλικού κώδικα.»

15. Ο έλεγχος νοµιµότητας τελειούται µε την έκδοση
σχετικής απόφασης του Ελεγκτή Νοµιµότητας.

16. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 215 έως και 238
του ν. 3852/2010 αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νοείται
ο Υπουργός Εσωτερικών και όπου στις ανωτέρω διατά-
ξεις αναφέρεται το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρω-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νοείται το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών.

Άρθρο 21

Το άρθρο 235 του ν. 3852/2010 καταργείται.

Άρθρο 22

Η παρ. 2 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
του Ποινικού Δικαστηρίου, για τα πληµµελήµατα της
προηγούµενης παραγράφου ή καταδικαστική απόφαση
σε πρώτο βαθµό για κακουργήµατα, ο Ελεγκτής Νοµιµό-
τητας οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάστα-
ση αργίας. Η αυτοδίκαιη θέση σε αργία επιβάλλεται µε
την ίδια διαδικασία και σε περίπτωση αµετάκλητης παρα-
ποµπής για κακούργηµα, εαν έχουν επιβληθεί περιορι-
στικοί όροι ή προσωρινή κράτηση. Εάν εκδοθεί τελεσίδι-
κη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως, η
αργία και το διοικητικό µέτρο θεωρείται ως ουδέποτε ε-
πιβληθέν. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδροµι-
κά η αντιµισθία του αποκατασταθέντος από του χρόνου
εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρους του πράξης.»

Άρθρο 23

Στο άρθρο 186 του ν. 3852/2010 παρ. ΖΙΙ προστίθεται
περίπτωση 8α:

«Η επιχορήγηση φιλανθρωπικών σωµατείων και ιδρυ-
µάτων Ν.Π.Ι.Δ., των οποίων ο σκοπός τους αναφέρεται
στην προστασία ανηλίκων που αντιµετωπίζουν προβλή-
µατα εγκατάλειψης, ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίη-
σης και γενικά αδυναµία αντιµετώπισης της φροντίδας
τους από τις οικογένειές τους λόγω ένδειας, παραβατι-
κότητας, ή ψυχοκοινωνικών προβληµάτων.»

Άρθρο 24

1. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 3852/2010 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«στ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών
συµβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επι-
χειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων
ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή
ως µέτοχος, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώµα-
τα, στους δήµους, στους οποίους έχουν την έδρα τους
τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, µέσα στο δεκαοκτάµηνο
πριν από τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών.»

2. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου
117 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως ακολού-
θως:

«Στη ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου δεν υπάγο-
νται οι διευθυντές σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές
τµηµάτων, µονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής
υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ..»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«1. Τον περιφερειάρχη επικουρούν οι αντιπεριφερει-
άρχες που εκλέγονται άµεσα, καθώς και τρεις (3) έως
και έξι (6) επιπλέον αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι ορίζο-
νται µε απόφαση του περιφερειάρχη που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του
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άρθρου 18 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«β) Τους υποψηφίους δηµοτικούς συµβούλους, σε α-
ριθµό ίσο τουλάχιστο µε τον αριθµό των εδρών κάθε ε-
κλογικής περιφέρειας µε δυνατότητα προσαύξησης έως
και εκατό τοις εκατό (100%).»

Άρθρο 25

Δηµιουργείται µητρώο των Ν.Π.Δ.Δ. των δήµων και
των περιφερειών το οποίο περιλαµβάνει στοιχεία που α-
φορούν στη σύσταση και λειτουργία τους. Τα ανωτέρω
στοιχεία κοινοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ-
µού στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση, η οποία τηρεί
σχετική βάση δεδοµένων, γνωστοποιούνται δε µετά από
έλεγχο της πληρότητάς τους στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών.
Με βάση τα στοιχεία του Μητρώου, η οικεία Αποκε-

ντρωµένη Διοίκηση εκδίδει κάθε χρόνο βεβαίωση, η ο-
ποία περιέχει τα στοιχεία κάθε δηµοτικού νοµικού προ-
σώπου δηµοσίου δικαίου και κάθε περιφερειακού ιδρύ-
µατος, που είναι καταχωρηµένα στο ανωτέρω Μητρώο.
Δεν επιτρέπεται η είσπραξη οποιουδήποτε χρηµατικού

ποσού, από φορέα του δηµόσιου τοµέα, αν δεν υποβλη-
θεί, από τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, µαζί µε τα ανα-
γκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά, και η βεβαίωση
του προηγούµενου εδαφίου.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδε-

ται µετά από γνώµη της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Περιφε-
ρειών, για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, αντίστοιχα, ορί-
ζονται µεταξύ άλλων, τα στοιχεία που γνωστοποιούν τα
Ν.Π.Δ.Δ., ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, η διαδι-
κασία δηµιουργίας και τήρησης του µητρώου, καθώς και
κάθε θέµα αναγκαίο για την λειτουργία του.

Άρθρο 26

Δηµιουργείται Μητρώο επιχειρήσεων των Δήµων και
των περιφερειών, το οποίο περιλαµβάνει στοιχεία που α-
φορούν στη σύσταση και λειτουργία τους. Τα ανωτέρω
στοιχεία κοινοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ-
µού στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση η οποία τηρεί
σχετική βάση δεδοµένων, γνωστοποιούνται δε µετά από
έλεγχο της πληρότητάς τους στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών. 
Με βάση τα στοιχεία του Μητρώου, η οικεία Αποκε-

ντρωµένη Διοίκηση εκδίδει κάθε χρόνο βεβαίωση, η ο-
ποία περιέχει τα στοιχεία κάθε δηµοτικής και περιφερει-
ακής επιχείρησης, που είναι καταχωρηµένη στο ανωτέ-
ρω Μητρώο. Η βεβαίωση αυτή συνυποβάλλεται στην οι-
κεία Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) µαζί µε τη
φορολογική δήλωση της επιχείρησης.
Επιχείρηση Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού δεν επιτρέπεται

να συµµετάσχει σε δηµόσιο διαγωνισµό ή να εισπράξει
οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό από φορέα του δηµόσιου
τοµέα, αν δεν υποβάλλει, µαζί µε τα αναγκαία κατά περί-
πτωση δικαιολογητικά, τη βεβαίωση του προηγούµενου
εδαφίου.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδε-

ται µετά από γνώµη της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Περιφε-
ρειών, για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, αντίστοιχα, ορί-
ζονται µεταξύ άλλων, τα στοιχεία που γνωστοποιούν οι
επιχειρήσεις, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, η
διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης του µητρώου, κα-
θώς και κάθε θέµα αναγκαίο για τη λειτουργία του.

Προηγούµενες διατάξεις που ρυθµίζουν τα ανωτέρω κα-
ταργούνται.

Άρθρο 27

Στην παρ. 2 του άρθρου 177 του ν. 3584/2007, µετά το
πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Ο µισθωτός που έχει κατά τις κείµενες διατάξεις δια-
κοπές εργασίας µπορεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί
λόγοι ανάγκης, να λαµβάνει κανονική άδεια µε αποδο-
χές έως δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, κατ’ έτος.»

Άρθρο 28

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 3584/2007 (Α΄143)
και µετά τη φράση «και Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού» προστίθεται η
φράση «και αντίστροφα».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 247 του ν. 3852/2010 (Α΄
87) και µετά τη φράση «και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου» προστίθεται η φράση «και αντίστροφα».

Άρθρο 29

Για το προσωπικό που µεταφέρθηκε από Δηµοτικές Ε-
πιχειρήσεις Δήµων σε Δήµους και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, µε ει-
δικές διατάξεις οι οποίες προέβλεπαν ρητά ότι το προ-
σωπικό αυτό µεταφέρεται στους νέους φορείς λαµβανο-
µένης υπόψη της προϋπηρεσίας του, η προϋπηρεσία αυ-
τή συνυπολογίζεται και για την καταβολή της αποζηµίω-
σης του άρθρου 204 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει.

Άρθρο 30

Τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων, ο Πρόεδρος, ο
διευθύνων σύµβουλος και οι γενικοί διευθυντές και διευ-
θυντές των νοµικών προσώπων µε τις επωνυµίες «Ελλη-
νική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.», «Πληροφό-
ρηση Επιµόρφωση Τοπική Ανάπτυξη Ανώνυµη Αναπτυ-
ξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο «ΠΕΤΑ Α.Ε.»,
«Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και διακριτικό τίτλο
«Ι.Τ.Α.» και το «Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας»
και διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Θ.Ι.» υποχρεούνται να υποβάλ-
λουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατά-
σταση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και να τη
δηµοσιοποιούν µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοµι-
κού προσώπου.

Άρθρο 31

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 της, από
31.12.2012, πράξhς νοµοθετικού περιεχοµένου, όπως
κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4147/2013, προστίθεται
εδάφιο, ως εξής:

«Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, συνεχί-
ζουν να έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της περίπτωσης
α΄ της παρ. 6 του άρθρου 95 και του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 206 του ανωτέρω νόµου, κατά πα-
ρέκκλιση της προβλεπόµενης σε αυτά σχετικής προθε-
σµίας.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της, από 31.12.2012, πράξhς
νοµοθετικού περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο
1 του ν. 4147/2013 αντικαθίσταται, ως εξής:

«2. Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήµους των
αρµοδιοτήτων που µεταβιβάστηκαν σε αυτούς στο πλαί-

7



σιο των οριζόµενων στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 95 του ν. 3852/2010, για τις οποίες παρέχεται δι-
οικητική υποστήριξη, ορίζεται το τέλος της διάρκειας ε-
φαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµι-
κής Στρατηγικής 2013-2016. Μέχρι το τέλος της διάρκει-
ας εφαρµογής του ανωτέρω Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
συνεχίζουν να έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις των παρα-
γράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/ 2010, κατά
παρέκκλιση της προβλεπόµενης σε αυτά σχετικής προ-
θεσµίας. 
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, µε απόφαση του

Δηµοτικού Συµβουλίου του διοικητικά υποστηριζόµενου
Δήµου δύναται να διαπιστώνεται η επάρκεια προσωπι-
κού και υλικοτεχνικής υποδοµής για την άσκηση συγκε-
κριµένης αρµοδιότητας ή αρµοδιοτήτων των προηγούµε-
νων εδαφίων των υπηρεσιών του Δήµου και να καθορίζε-
ται ο χρόνος έναρξης άσκησής τους. Η απόφαση αυτή
δύναται να έχει αναδροµική ισχύ από 1.1.2013. 
Η απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου δηµοσιεύεται

µε µέριµνα του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 32

Η παρ. 5α του άρθρου 18 του ν. 1735/1987 (Α΄ 195), ό-
πως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 3231/2004
(Α΄ 45), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«5α. Τακτικοί υπάλληλοι των Δήµων, των Ν.Π.Δ.Δ. και
ιδρυµάτων αυτών, υπάλληλοι Ν.Π.Ι.Δ., πλην αστικών ε-
ταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν
συστήσει ή στα οποία συµµετέχουν οι δήµοι, στους οποί-
ους υποβάλλουν υποψηφιότητα, και τακτικοί υπάλληλοι
των δήµων που συνενώνονται στο νέο Δήµο που προκύ-
πτει από τη συνένωση, καθώς και τακτικοί υπάλληλοι
των Περιφερειών, που παραιτούνται, υποχρεωτικώς,
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα, κατά περίπτωση, ε-
κλογική νοµοθεσία, επανέρχονται αυτοδικαίως στην ε-
νεργό υπηρεσία, εάν δεν εκλεγούν ή λήξει, σε περίπτω-
ση εκλογής τους, για οποιονδήποτε λόγο η θητεία τους.
Οι λοιπές ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου ε-
φαρµόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους της
παραγράφου αυτής. Οι εν λόγω υπάλληλοι, εφόσον ε-
κλεγούν, εάν καταλάβουν θέση ευθύνης ως Πρόεδροι
Δηµοτικού Συµβουλίου ή Αντιδήµαρχοι ή Πρόεδροι Νοµι-
κών Προσώπων του Δήµου µπορούν να επιλέγουν τις α-
ποδοχές της θέσης που καταλαµβάνουν ή της οργανικής
θέσης που κατείχαν.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 33

Οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 (Α΄ 302) που ισχύουν
για τους δήµους, περί του Διπλογραφικού Συστήµατος
Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης, ε-
φαρµόζονται κατ’ αναλογία και για τα δηµοτικά ιδρύµα-
τα, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους συν-
δέσµους αυτών, εξαιρουµένων των σχολικών επιτροπών.
Οµοίως, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία από τους ανωτέρω
φορείς, οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 209 του
ν. 3463/2006 (Α΄ 114), στην περίπτωση που η ταµειακή
τους λειτουργία δεν διεξάγεται από τους δήµους που
τους έχουν συστήσει.

Άρθρο 34
Ρύθµιση δανείων των ΔΕΥΑ

Οι τυχόν ανεξόφλητες οφειλές κατά την 1.1.2014, κα-
θώς και κατά την 1.1.2015 από χορηγηθέντα δάνεια από
το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ΔΕΥΑ, τα ο-
ποία εξυπηρετούνται µε παρακράτηση των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων των οικείων δήµων οι οποίοι είχαν
παράσχει τη σχετική εγγύηση για τη συνοµολόγησή
τους δύναται να εξοφληθούν χωρίς επιπλέον επιβαρύν-
σεις, εντός του 2014 για οφειλές έτους 2013 και εντός
του 2015 για οφειλές έτους 2014, κατά το µέγιστο σε έ-
ντεκα (11) µηνιαίες ισόποσες δόσεις κατά έτος, αρχής
γενοµένης από 1.1.2014, για τις οφειλές του 2013 και α-
πό 1.1.2015 για τις οφειλές του 2014 µε απόφαση του δι-
οικητικού συµβουλίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και
Δανείων.

Άρθρο 35
Ταµειακές υπηρεσίες δήµων

Σε περίπτωση που ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης διαπιστώσει την έλλειψη ή
την αδυναµία σύστασης από δήµο ίδιας ταµειακής υπη-
ρεσίας, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 11 του
άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και την εξάντληση
της δυνατότητας σύναψης διαδηµοτικής συνεργασίας
για το σκοπό αυτόν, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, η ο-
ποία εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος, ορίζει το Δήµο που θα τον εξυπηρετήσει
ταµειακά, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τη γεωγραφική εγ-
γύτητα και την επιχειρησιακή δυνατότητα. 
Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τυχόν ειδικότερα

διαδικαστικά ζητήµατα, το αντισταθµιστικό όφελος για
το Δήµο που θα παρέχει τις υπηρεσίες του, καθώς και
λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώµατα των δύο εµπλεκόµε-
νων Δήµων. 
Αποφασιστικές ή γνωµοδοτικές αρµοδιότητες, οι οποί-

ες προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για τα µο-
νοµελή ή συλλογικά αιρετά όργανα, ασκούνται από το
δήµο που εξυπηρετείται. 
Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η ταµειακή

λειτουργία των εν λόγω Δήµων, δύναται να διεξάγεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου
166 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114). 
Σε περίπτωση που ο εξυπηρετούµενος Δήµος αποκτή-

σει ίδια ταµειακή υπηρεσία, η απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης παύει αυτο-
δίκαια να ισχύει.

Άρθρο 36
Προγραµµατικές Συµβάσεις

Στην παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ. Σε νησιωτικούς δήµους είναι δυνατή η σύναψη
προγραµµατικών συµβάσεων µε αντικείµενο δράσεις
προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτικής προστα-
σίας µεταξύ των φορέων της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και αστικών µη
κερδοσκοπικών εταιρειών, εφόσον το µεγαλύτερο ποσο-
στό του εταιρικού κεφαλαίου τους κατέχει ένας από
τους φορείς της περίπτωσης α΄ και, εάν πρόκειται για
δράσεις πολιτικής προστασίας και δασοπυρόσβεσης, κα-
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τόπιν σχετικής πιστοποίησής τους από την Πυροσβεστι-
κή Ακαδηµία. Κατά την εκτέλεση των ως άνω προγραµ-
µατικών συµβάσεων οι ανωτέρω εταιρείες θεωρούνται
φορείς κατασκευής του έργου, κατά την έννοια της παρ.
7 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 (A΄ 116) και εκτελούν
τις συµβάσεις αυτές µε τα προβλεπόµενα στις περιπτώ-
σεις γ΄, δ΄ και ε΄ του ιδίου άρθρου όργανα και υπηρε-
σίες που συνιστούν µε αποφάσεις των διοικητικών τους
συµβουλίων. Με την παρούσα δεν θίγονται οι διατάξεις
του άρθρου 14 του ν. 3013/2002 για τις εθελοντικές ορ-
γανώσεις πολιτικής προστασίας, όπως τροποποιήθηκαν
µε το άρθρο 118 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73), καθώς και οι
διατάξεις του ν. 4029/2011 (Α΄ 245). Στο πλαίσιο των ως
άνω προγραµµατικών συµβάσεων δεν επιτρέπεται η πι-
στοποίηση ή εκπαίδευση εθελοντικών ή άλλων οργανώ-
σεων για δραστηριοποίηση στον τοµέα της πολιτικής
προστασίας. Επιµέρους ζητήµατα εφαρµογής της πα-
ρούσας δύνανται να ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστα-
σίας του Πολίτη.»

Άρθρο 37
Ανάληψη υποχρεώσεων Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και νοµικών προσώπων αυτών

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του
ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυ-
τών που συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται µε την απόφαση του
από το νόµο οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την
οποία αναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου εί-
δους.
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται

στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προ-
κειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµό-
τητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους που
αφορά η σχετική δαπάνη.»

2. Πράξεις ανάληψης υποχρεώσεων, που έχουν εκδο-
θεί από τους ανωτέρω φορείς πριν την έναρξη ισχύος
της παρούσας διάταξης και βαρύνουν τµηµατικά ή εξ ο-
λοκλήρου τα επόµενα έτη του Μεσοπρόθεσµου Σχεδίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, είναι ισχυρές και παρά-
γουν έννοµα αποτελέσµατα.

Άρθρο 38

Η παρ. 1 του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθή-
µατα» του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1Α. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου είναι δυ-
νατή η παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων: 

i. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανο-
µένων και των εκκλησιαστικών, καθώς και σε αθλητικούς
και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους
εντός των διοικητικών ορίων του Δήµου, 

ii. σε τοπικά παραρτήµατα οργανώσεων πανελλήνιας
δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική
δραστηριότητα, 

iii. σε συλλόγους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε πα-
νελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή
βοήθειας και υποστήριξης κάθε µορφής, σε παιδιά που
είναι, ιδίως, θύµατα εξάρτησης, κακοποίησης, παραµέλη-

σης, οικονοµικής εκµετάλλευσης και παράνοµης διακίνη-
σης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση
για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετι-
κού προγράµµατος δράσης του συλλόγου, για τον αντί-
στοιχο Δήµο και η έγκρισή του από τον Γενικό Γραµµα-
τέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, 

iv. σε πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ερ-
γαζοµένων στον οικείο Δήµο για την πραγµατοποίηση
κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και 

v. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του Δήµου,
περιλαµβανοµένων και των σχολικών επιτροπών, επι-
προσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαµβάνουν. 
Β. Η παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται

µόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οι-
κείο προϋπολογισµό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό
ποσό των επιχορηγήσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ένα και µισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του
δήµου.
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν έχει εφαρ-

µογή, αν τα ποσά των χορηγούµενων ενισχύσεων από
τους δήµους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται
από έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις που προορίζονται
για τους ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορη-
γούνται είναι σχολικές επιτροπές.»

Άρθρο 39

Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 43 του
ν. 3979/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υ-
πευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου Δή-
µου, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο δηµοτι-
κό συµβούλιο έκθεση για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης
του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την
αρχή του οικονοµικού έτους έως το τέλος του συγκεκρι-
µένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυ-
χόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας και επισυνάπτεται σε
αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών,
καθώς και η έκθεση του προηγούµενου τριµήνου. Η έκ-
θεση µετά των συνηµµένων της υποβάλλεται στο δηµο-
τικό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών
από τη λήξη κάθε τριµήνου. 
Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου

τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί από την
οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την ε-
κτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογι-
σµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα
που εκτιµάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της
χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά
σε αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται
εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπο-
βολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή,
µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύµφωνα µε την εισή-
γησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε
να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο
προϋπολογισµός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι

δεν απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού, αυτό
διαπιστώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή
του που λαµβάνεται εντός της ίδιας προθεσµίας, δυνά-
µενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους λό-
γους που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή
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Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των συνηµµέ-
νων της και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρ-
τώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήµου και στο διαδί-
κτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρό-
γραµµα Διαύγεια»), γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθ-
µοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νοµι-
µότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την ε-
φαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/
2010.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκ-

θεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέµα
για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Άρθρο 40

Η παρ. 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως τρο-
ποποιήθηκε µε τη παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011,
αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του
υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών της οικείας περι-
φέρειας, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο πε-
ριφερειακό συµβούλιο έκθεση για τα αποτελέσµατα ε-
κτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστη-
µα από την αρχή του οικονοµικού έτους έως το τέλος
του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνο-
νται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας και επι-
συνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµι-
κών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούµενου
τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της υποβάλ-
λεται στο περιφερειακό συµβούλιο εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου. 
Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου

τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί από την
οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την ε-
κτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογι-
σµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα
που εκτιµάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της
χρήσης, το περιφερειακό συµβούλιο προβαίνει υποχρε-
ωτικά σε αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµ-
βάνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από
την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική ε-
πιτροπή, µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύµφωνα µε
την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπα-
νών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµ-
µατικός ο προϋπολογισµός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι

δεν απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού, αυτό
διαπιστώνεται από το περιφερειακό συµβούλιο µε από-
φασή του που λαµβάνεται εντός της ίδιας προθεσµίας,
δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους
λόγους που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή

Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των συνηµµέ-
νων της και η απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας
και στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα Διαύγεια»), γνωστοποιούµε-
νοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ)
στον Ελεγκτή Νοµιµότητας. 
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκ-

θεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέµα
για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Άρθρο 41

Η µεταγραφή των αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου
274 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), εφόσον δεν έχει συντε-
λεστεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, συντελείται
µε απόφαση του Δηµάρχου, η οποία µετά τον κατά νόµο
έλεγχο, δηµοσιεύεται στο Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως και µεταγράφεται ατελώς στα οικεία άµι-
σθα ή έµµισθα υποθηκοφυλακεία και στα κτηµατολογικά
γραφεία εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) έτους
από τη δηµοσίευση του παρόντος. 

Άρθρο 42

Στο άρθρο 194 του ν. 3463/2006 προστίθεται δεύτερη
παράγραφος ως ακολούθως:

«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς δη-
µοπρασία µίσθωση ακινήτου για την προσωρινή κάλυψη
αναγκών στέγασης σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην περίπτωση που
δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της δηµοπρασίας
έως και δύο (2) µήνες πριν την έναρξη του σχολικού έ-
τους ή προκύπτουν επείγοντες και απρόβλεπτοι λόγοι
κατά τη διάρκεια αυτού που υπαγορεύουν την προσωρι-
νή µεταστέγαση του σχολείου σε άλλο κτήριο. Για τη σύ-
ναψη της σύµβασης απαιτείται ειδικά αιτιολογηµένη α-
πόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε
τα 2/3 του συνόλου των µελών του, καθώς και εκτίµηση
της αρµόδιας επιτροπής καταλληλότητας, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Κατά παρέκκλιση
των κειµένων διατάξεων, η διάρκεια της µίσθωσης ορίζε-
ται για ένα (1) έτος µε δυνατότητα παράτασης για άλλο
ένα έτος, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι ανω-
τέρω λόγοι. Αναµίσθωση δεν επιτρέπεται.»

Άρθρο 43

Στο άρθρο 209 του ν. 3463/2006 προστίθεται ενδέκατη
παράγραφος ως εξής:

«11. Επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσό-
δων από ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση κάθε εί-
δους δηµοσίων συµβάσεων ιδίως έργου, προµήθειας, υ-
πηρεσίας, παραχώρησης, σύµπραξης δηµοσίου και ιδιω-
τικού τοµέα κατά το ν. 3389/2005 και σύµβασης ενεργει-
ακής απόδοσης κατά το ν. 3855/2010, οι οποίες συνά-
πτονται από τους Δήµους µε σκοπό αποκλειστικά την ε-
ξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποί-
ας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη.»

Άρθρο 44

Στη διάταξη της παρ. 4 περίπτωση 14 του άρθρου 94
του ν. 3852/2010 (Α΄ 82) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Τα ανωτέρω ισχύουν και για µισθώσεις κτηρίων προς
στέγαση σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης από τους Δήµους. Σχετικές αποφάσεις συ-
γκρότησης της επιτροπής καταλληλότητας για µίσθωση
σχολικών ακινήτων που εκδόθηκαν µετά την έναρξη ι-
σχύος του ν. 3852/2010 µέχρι τη δηµοσίευση του παρό-
ντος είτε από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαί-
δευσης είτε από τον Δήµαρχο, θεωρούνται νόµιµες.»

10



Άρθρο 45

1. Στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων της παρ. 4 του
άρθρου 9 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) υπάγονται, από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος και οι πάσης φύσεως και κα-
τηγορίας µισθώσεις ακινήτων, που εκµισθώνουν οι Δήµοι
και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των µι-
σθώσεων προσοδοφόρων ακινήτων κατά την έννοια των
άρθρων 638 επ. του Αστικού Κώδικα. Αποφάσεις που έ-
χουν ληφθεί για µείωση µισθωµάτων επί των ανωτέρω α-
κινήτων κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του
ν. 4071/2012 θεωρούνται νόµιµες.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 34/1995 «Κωδικοποί-
ηση νόµων περί Εµπορικών Μισθώσεων», όπως αυτή ι-
σχύει βάσει του άρθρου 6 παρ. 7 του ν. 2741/1999, µετο-
νοµάζεται σε παράγραφο 2α..
Ακολούθως, µε το παρόν προστίθεται στο υφιστάµενο

άρθρο 5 παρ. 2α µία νέα παράγραφος 2β, µε το ακόλου-
θο περιεχόµενο:

«2.β. Ειδικά οι επαγγελµατικές µισθώσεις δηµοτικών
ακινήτων µε εκµισθωτή Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. ή δηµοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δηµοτικό
ίδρυµα, υπαγόµενα σε αυτόν, που έχουν συµπληρώσει
δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη
της µίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως µε επίδοση
σχετικής δήλωσης βουλήσεως του µισθωτή, για χρόνο ί-
σο µε τον αρχικώς συµπεφωνηµένο συµβατικό, εφόσον:
α) ο µισθωτής παραµένει στο µίσθιο κατά το χρόνο δη-
µοσίευσης του παρόντος, β) καταβάλει το µίσθωµα κατά
τους τελευταίους δώδεκα µήνες προ της δηµοσιεύσεως
του παρόντος και γ) έχει συναφθεί η µίσθωση κατόπιν
διαγωνιστικής δηµόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας.»

Άρθρο 46

1. Η παρ. 8 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 αναριθ-
µείται σε 9 και προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Οι ρυθµίσεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ.
7β του παρόντος, εφαρµόζονται αναλόγως και για τις ο-
φειλές των ανωνύµων και αναπτυξιακών εταιριών, που οι
Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέ-
χουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου. Το
ύψος ποσού των οφειλών, που δύναται να αναλάβει ο
κάθε φορέας, προκύπτει από το λόγο συµµετοχής του
στο εταιρικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση, όπου µέτοχος
είναι Περιφέρεια ή ήταν τέως νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση,
στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έ-
χει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών
που της αναλογούν, γίνεται έπειτα από αιτιολογηµένη α-
πόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, η οποία λαµβά-
νεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µε-
λών του.»

2. Η προθεσµία που προβλέπεται στο τελευταίο εδά-
φιο της παρ. 7β του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.6.2015.

3. Η παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 εφαρµόζε-
ται αναλόγως και για τους εκκαθαριστές των επιχειρήσε-
ων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 47

Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) τροπο-
ποιείται ως εξής: 

«5. Στα έργα των Δήµων και των Περιφερειών, όταν γί-

νεται ρητή µνεία στα συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης
σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 3669/2008,
µπορεί να διαχωρίζονται οι τιµές και να προστίθεται στο
τέλος ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργο-
λάβου που ορίζεται σε 18% ανεξαρτήτως της πηγής χρη-
µατοδότησης. Για έργα των οποίων η Διακήρυξη δηµοσι-
εύθηκε πριν την ισχύ του παρόντος, το ποσοστό για τα
γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου και οι κρατή-
σεις υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο, είναι
αυτά τα οποία έχουν οριστεί στη διακήρυξη της δηµο-
πρασίας. Για τις συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου
οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες δεν προβλέφθηκαν
στη Διακήρυξη της δηµοπρασίας βαρύνουν τον κύριο του
έργου και αποδίδονται από αυτόν.»

Άρθρο 48

Η παρ. 2 του άρθρου 170 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αρµόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύνσε-
ων της παραγράφου 1 είναι ο προϊστάµενος της ταµεια-
κής υπηρεσίας των δήµων για βασική οφειλή ύψους µέ-
χρι 50.000 ευρώ, η οικονοµική επιτροπή για βασική οφει-
λή που υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ και ανέρχεται σε ύ-
ψος µέχρι 150.000 ευρώ και το δηµοτικό συµβούλιο για
βασική οφειλή που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευ-
ρώ. Στους οφειλέτες των νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου αρµόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύν-
σεων είναι το διοικητικό συµβούλιο αυτών, το οποίο δύ-
ναται µε απόφασή του να εκχωρεί την αρµοδιότητα, είτε
εν συνόλω είτε για συγκεκριµένα όρια βασικών οφειλών,
σε υπηρεσίες ή υπαλλήλους του νοµικού προσώπου.
Τυχόν παράβολο προβλεπόµενο από τη νοµοθεσία της

παραγράφου 1 κατατίθεται υπέρ του δήµου, στην ταµει-
ακή του υπηρεσία. Με απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µικών και Εσωτερικών δύναται να καθορίζεται κάθε άλλο
αναγκαίο θέµα που αφορά στην εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.»

Άρθρο 49

Οι πάσης φύσεως αποδοχές, αµοιβές, αποζηµιώσεις
και απολαβές οι οποίες κατατίθενται στον ειδικό λογα-
ριασµό του άρθρου 12 της υπ’ αριθµ. 2/37345/0004/
4.6.2010 κ.υ.α. των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που τηρείται από τους
υπόχρεους Ο.Τ.Α. και αποδίδονται στο προσωπικό τους
µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής δεν δύνανται να υ-
ποθηκευτούν ή ενεχυριαστούν ή κατασχεθούν.
Στον ανωτέρω λογαριασµό, δύναται να κατατίθεται α-

πό τους υπόχρεους φορείς το σύνολο των πάσης φύσε-
ως αποδοχών, αµοιβών, αποζηµιώσεων και απολαβών
του προσωπικού τους, το οποίο καλύπτει διάστηµα έως
δύο µηνών.

Άρθρο 50

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου
13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του
ν. 1080/1980 και όπως η περίπτωση γ΄ τροποποιήθηκε µε
την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3254/2004, προστίθενται
εδάφια ως εξής: 
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«Με όµοια απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µπο-
ρεί να προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέ-
λους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις χωρίς να α-
παιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον κα-
ταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της ά-
δειας µέρος του τέλους. Με την απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους
που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδει-
ας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι µι-
κρότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής
και ο αριθµός των δόσεων για την εξόφληση του υπολει-
πόµενου ποσού. 
Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων

των δόσεων εντός των τασσόµενων προθεσµιών, ανα-
γραφοµένης επί αυτής του αριθµού του γραµµατίου εί-
σπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβλήθηκε
προ της χορήγησής της, του αριθµού των δόσεων που α-
ποµένουν προς εξόφληση και των προθεσµιών καταβο-
λής τους. Η εκπρόθεσµη καταβολή ή µη καταβολή έστω
και µίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χω-
ρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας
και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ µέ-
ρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις
δεν επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής
των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το δή-
µο, αναγραφοµένων επί αυτής των αριθµών των σχετι-
κών γραµµατίων είσπραξης.»

2. Η παρ. 8 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλι-
κού διατάγµατος, όπως το άρθρο τούτο αντικαταστάθη-
κε µε το άρθρο 3 του ν. 1080/1980 και όπως η παράγρα-
φος αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 26
του ν. 1828/1989 και το άρθρο 6 του ν. 1900/1990, αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώ-
ρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτρα-
πεί µε την απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, µε απόφα-
ση του δηµάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και ι-
σόποσο πρόστιµο, ανεξάρτητα από το διάστηµα της αυ-
θαίρετης χρήσης. Με όµοια απόφαση επιβάλλεται πρό-
στιµο, σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη
χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν
έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο του µεγαλύτερου κα-
τά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε µε την α-
πόφαση της παραγράφου 3 για τους χώρους για τους ο-
ποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όµοια χρήση.
Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από το δήµο ή τις α-

στυνοµικές αρχές. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη
χρήση του χώρου καθ’ υποτροπήν, τα ανωτέρω πρόστιµα
επιβάλλονται µέχρι και δύο φορές και αν διαπιστωθεί για
τρίτη φορά αυθαίρετη χρήση, ο δήµος µε συνεργείο του
προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειµένων, δυ-
νάµενος να ζητήσει για το σκοπό αυτόν τη συνδροµή της
οικείας αστυνοµικής αρχής. Τα αντικείµενα καταγράφο-
νται σε ειδική κατάσταση που υπογράφεται από τον επι-
κεφαλής του συνεργείου και δεν επιστρέφονται εάν δεν
καταβληθεί, ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και
αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο
3 του άρθρου αυτού. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν
εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3)
µηνών από την ηµέρα της αφαίρεσης, τα είδη κατάσχο-
νται και δύναται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να κα-

ταστρέφονται από το δήµο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
199 του ν. 3463/2006.»

3. Οφειλές από πρόστιµα της ανωτέρω παραγράφου
που έχουν επιβληθεί από 1.1.2010 και µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου καταβάλλονται µειωµένα
κατά ποσοστό 50% ανεξαρτήτως άλλων τυχόν µειώσε-
ων. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 51

1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους δήµους δύνανται
να ρυθµίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:
Α) Όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως

31.12.2009 υπάγονται στις ρυθµίσεις των σχετικών δια-
τάξεων του ν. 3801/2009.
Β) Όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από

1.1.2010 δύνανται να ρυθµίζονται ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις ε-

κατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρό-
θεσµης καταβολής και των προστίµων. 
β) Για οφειλές µέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις

(24) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις ε-
κατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρό-
θεσµης καταβολής και των προστίµων και υπό την προϋ-
πόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι µικρότερη των 100 ευρώ.
γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ µέχρι 10.000,00 ευ-

ρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις µε απαλλαγή κατά πο-
σοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε.
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστί-
µων. 
δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ µέχρι 20.000,00

ευρώ σε εβδοµήντα δύο (72) δόσεις µε απαλλαγή κατά
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε.
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστί-
µων.
ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό

(100) δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκα-
τό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθε-
σµης καταβολής και των προστίµων.
Είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε λιγότερες

των ανωτέρω προβλεπόµενων δόσεων ύστερα από σχε-
τική αίτηση του οφειλέτη και κατά τη διαδικασία της πα-
ραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι δόσεις είναι µηνι-
αίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που µπορεί να εί-
ναι µικρότερη των υπολοίπων και επιβαρύνονται µε προ-
σαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, οι οποίες υπολογί-
ζονται µε βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις
αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον
οχτώ εκατοστιαίων µονάδων ετησίως υπολογισµένο, το
οποίο και παραµένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της
ρύθµισης.

2. Στην παρούσα ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το
σύνολο των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, συµπεριλαµ-
βανοµένων των µισθωµάτων µε τις προσαυξήσεις εκ-
πρόθεσµης καταβολής, τόκους υπερηµερίας, ή τυχόν
προβλεπόµενες λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν µέ-
χρι την ηµεροµηνία αυτή, χωρίς δικαίωµα του οφειλέτη
να ζητήσει την εξαίρεση µέρους αυτών.
Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση:
α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιµα αυθαίρετων κα-

τασκευών,
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β) οφειλές υπαγόµενες σε καθεστώς ειδικότερων, ευ-
νοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις.
Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει

στην εφάπαξ εξόφληση των οφειλών µε απαλλαγή κατά
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των κατά Κ.Ε.Δ.Ε.
προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής.

3. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµι-
ση υποβάλλεται στον οικείο Δήµο, το αργότερο εντός
τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση το αίτηµα εξετάζε-
ται από την οικονοµική επιτροπή του δήµου, η οποία α-
ποφαίνεται µετά από σχετική εισήγηση του προϊσταµέ-
νου της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου.

4. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθµιζόµενης ο-
φειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιµων ηµερών α-
πό την ηµέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη
ρύθµιση και σε περίπτωση µη καταβολής τους η αίτηση
θεωρείται ως µη υποβληθείσα, µη επιτρεποµένης της υ-
ποβολής νέας αίτησης. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλο-
νται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων
µηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του ο-
φειλέτη.

5. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυµεί σε οποιοδήποτε στά-
διο της ρύθµισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες
δόσεις των ρυθµισµένων οφειλών, παρέχεται η δυνατό-
τητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του ενα-
ποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης
καταβολής, ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό των
µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται, µε απόφα-
ση του αρµόδιου οργάνου της παραγράφου 3 της παρού-
σας.

6. Στη ρύθµιση υπάγονται, µετά από επιλογή του οφει-
λέτη και:
α) ληξιπρόθεσµες οφειλές που τελούν, µέχρι την ηµε-

ροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµι-
ση, σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,
β) ληξιπρόθεσµες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευ-

κόλυνση τµηµατικής καταβολής κατά τις διατάξεις των
άρθρων 13-21 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238) ή άλλη ρύθµιση,
των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αι-
τήµατος για υπαγωγή στην παρούσα ρύθµιση,
γ) οφειλές που µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αί-

τησης για υπαγωγή στη ρύθµιση εκκρεµούν στα δικαστή-
ρια µετά από άσκηση προσφυγής ή έφεσης από τον υπό-
χρεο, καθώς και οφειλές οι οποίες εκκρεµούν ενώπιον
των Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών διαφορών του
άρθρου 32 του ν. 1080/1980 ή έχουν συζητηθεί και οι
προτάσεις δεν έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στο οικείο
δηµοτικό συµβούλιο µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου. 

7. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, εφόσον τηρούνται
µε συνέπεια οι όροι αυτής και ο οφειλέτης έχει καταβάλ-
λει το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθµιζόµενης οφει-
λής του:
α) Ο δήµος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσµευσης

χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας
προς την αρµόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέ-
σµευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής
έστω και µίας εκ των δόσεων.
β) Ο οφειλέτης καθίσταται δηµοτικά ενήµερος κατά

την έννοια του άρθρου 285 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).
Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η

συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης
επί κινητών ή ακινήτων µε την προϋπόθεση ότι η εκτέλε-

ση αφορά µόνο χρέη που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις
αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κα-
τασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έ-
χουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόµενα
όµως ποσά από αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυ-
ψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνο-
νται µε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί. Αν ο ο-
φειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέ-
τρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

8. Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλλεται
σχετική αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθµιση της παρού-
σας παραγράφου, αναστέλλεται από την ηµεροµηνία υ-
ποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό
διάστηµα που αφορά η ρύθµιση, ανεξαρτήτως καταβο-
λής οποιουδήποτε ποσού και δεν συµπληρώνεται πριν
παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης
αυτής.

9. Πρόσωπα που ευθύνονται, µαζί µε τον πρωτοφειλέ-
τη για την καταβολή µέρους οφειλής δικαιούνται να ρυθ-
µίσουν µόνο το µέρος αυτό της οφειλής µε τις παρούσες
διατάξεις.

10. Η καθυστέρηση πληρωµής µιας δόσης συνεπάγε-
ται την επιβάρυνση αυτής µε προσαύξηση δεκαπέντε
τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή µε την αναλογούσα προ-
σαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο µέχρι την η-
µεροµηνία λήξης της προθεσµίας καταβολής της επόµε-
νης δόσης.

11. Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτι-
κή άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύµφω-
να µε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άµεση
επιδίωξη της είσπραξης του µε όλα τα προβλεπόµενα α-
πό την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, εάν ο οφειλέτης: 
α) δεν καταβάλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης

πέραν της µίας φοράς,
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης

της ρύθµισης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ε-
νός µήνα,
γ) δεν υποβάλλει στο δήµο τις προβλεπόµενες δηλώ-

σεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων ε-
σόδων και του τέλους παρεπιδηµούντων, µετά των πε-
ριοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, κα-
θώς και τη δήλωση περί µεταβολής της ακίνητης περιου-
σίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες δια-
τάξεις,
δ) δεν είναι ενήµερος στις οφειλές του από την ηµε-

ροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και µετά,
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειµένου να

του χορηγηθεί η ρύθµιση.
12. Ποσά που έχουν καταβληθεί µέχρι την υποβολή

της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση δεν επιστρέφο-
νται ούτε συµψηφίζονται.

13. Στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου υπάγονται και
ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δηµοτικού Φόρου Δωδεκα-
νήσου.

14. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την ψή-
φισή του.

Άρθρο 52

1. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής τα κριτήρια και η
διαδικασία κατανοµής του συνόλου των εσόδων του άρ-
θρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) που αναλογούν σε κά-
θε δικαιούχο δήµο, αφαιρουµένων των ποσών των οφει-
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λών αυτών προς το Δηµόσιο της παραγράφου 5 του άρ-
θρου δεύτερου του ν. 4079/2012 (Α΄ 180) καθορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδε-
ται ύστερα από γνώµη της ΚΕΔΕ. Στα προς απόδοση πο-
σά περιλαµβάνονται και αυτά της παρ. 4α του άρθρου
281Α του ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 281Α του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 20 της παρ. 1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98), αναδιατυ-
πώνεται ως εξής:

«β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδί-
δεται ύστερα από γνώµη της ΚΕΔΕ, δύναται µέρος των
εσόδων των δήµων που κατατίθενται στο Ταµείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων και προέρχονται από την επιβο-
λή του φόρου ζύθου [άρθρο 9 του ν.δ. 703/1970 (Α΄ 219)
και άρθρο 12 του ν. 1080/1980 (Α΄ 246)), του τέλους δια-
φήµισης της κατηγορίας Δ΄ (άρθρο 9 παρ. 6α του
ν. 2880/2001 (Α΄ 9)) και του 15% του Τέλους Ακίνητης
Περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 19 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62)),
να αποδίδονται υπέρ της χρηµατοδότησης του προγράµ-
µατος «ΑΚΣΙΑ». Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το ύ-
ψος του συνολικά αποδιδόµενου ποσού, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»

Άρθρο 53

Στην παρ. 3 του άρθρου 22γ του π.δ. 774/1980 (Α΄
189), όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 82 του
ν. 4055/2012 (Α΄ 51) και κωδικοποιήθηκε µε την παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 και όπως αντικαταστά-
θηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4223/2013, προ-
στίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα
νοµικά τους πρόσωπα, οι παραπάνω υποχρεώσεις εξα-
ντλούνται µε την ενσωµάτωση των οικονοµικών τους
στοιχείων στις βάσεις δεδοµένων του Υπουργείου Εσω-
τερικών, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στις υπ’ αριθµ. 74712 και
74713/29.12.2010 (Β΄ 2043) αποφάσεις του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, όπως κάθε φορά ισχύουν.»

Άρθρο 54

Επιτρέπεται η παροχή αγαθών κάθε είδους, από δήµο
σε νοµικό του πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, καθώς και ι-
διωτικού δικαίου που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικού χα-
ρακτήρα για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, έπειτα
από σχετικό αίτηµα του τελευταίου και απόφαση αποδο-
χής αυτού, εν όλω ή εν µέρει, από το οικείο δηµοτικό
συµβούλιο. Η αξία των αγαθών σε χρήµα καθορίζεται µε
την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και αποτυπώνε-
ται σε σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής
τους. Το συνολικό ποσό των ανωτέρω παροχών για κάθε
οικονοµικό έτος δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πε-
νήντα τοις εκατό (50%) του ύψους της επιχορήγησης-
µεταβιβαστικής πληρωµής που ο δήµος οφείλει να κατα-
βάλλει στο νοµικό του πρόσωπο για το έτος αυτό και
συµψηφίζεται µε την επιχορήγηση ή τη µεταβιβαστική
πληρωµή του ίδιου ή του επόµενου οικονοµικού έτους.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να κα-
θορίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του άρ-
θρου αυτού.

Άρθρο 55

Δαπάνες για την καταβολή του διατροφικού επιδόµα-
τος νεφροπαθών και µεταµοσχευµένων µηνός Δεκεµβρί-
ου 2012, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι κείµενες περί
αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις λόγω ανεπάρκειας
πιστώσεων, δύναται να εκκαθαριστούν, όλως εξαιρετικά,
σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού των οι-
κείων περιφερειών τρέχοντος οικονοµικού έτους, κατά
παρέκκλιση των ανωτέρω διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Άρθρο 56
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997

Οι διατάξεις της υποπαραγράφου ζ΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) αντικαθίστανται ως ε-
ξής: 

«Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης µε απόφασή του δύναται να µεταβιβάζει στους προϊ-
σταµένους των οργανικών µονάδων της ορισµένες από
τις αρµοδιότητές του ή το δικαίωµα υπογραφής «µε ε-
ντολή Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης», τηρουµένων των διατάξεων των παραγράφων 2
και 4 του άρθρου 54 του π.δ. 63/2005. Τον Γενικό Γραµ-
µατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης αναπληρώνει ο
αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής, όταν αυτός απουσιά-
ζει ή κωλύεται. Επίσης, ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού
Γραµµατέα όταν η θέση είναι κενή.
Σε περίπτωση µη ύπαρξης αρχαιότερου Γενικού Διευ-

θυντού αναπληρώνεται από τον Γενικό Διευθυντή Εσω-
τερικής Λειτουργίας.» 

Άρθρο 57

1. Τα κοινά υπηρεσιακά συµβούλια των υπαλλήλων
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που εποπτεύ-
ονται από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση δύνανται να συ-
γκροτούνται ανά Περιφέρεια και σε περίπτωση που αυτό
απαιτείται, είναι δυνατή η συγκρότηση ενός κοινού υπη-
ρεσιακού συµβουλίου ανά Αποκεντρωµένη Διοίκηση.

2. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρω-
ση της διαδικασίας ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων στα
κοινά υπηρεσιακά συµβούλια της προηγούµενης παρα-
γράφου µέχρι τις 31.12.2012, παρατείνεται, κατ’ εξαίρε-
ση, η εκλογική διαδικασία για τέσσερις µήνες από τη δη-
µοσίευση του παρόντος. Οι Γενικοί Γραµµατείς των Απο-
κεντρωµένων Διοικήσεων έχουν την ευθύνη καθορισµού
των προθεσµιών της εκλογικής διαδικασίας, καθώς και
του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών εντός του ανωτέ-
ρω χρονικού διαστήµατος. 

3. Μέχρι τη συγκρότηση των νέων υπηρεσιακών συµ-
βουλίων της παραγράφου 1 παρατείνεται η λειτουργία
των υφισταµένων κατά τις 31.12.2012 υπηρεσιακών συµ-
βουλίων.

Άρθρο 58

Η διάταξη της υποπαραγράφου η΄ παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκη-
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σης για τα θέµατα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή
του κατάσταση υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών.»

Άρθρο 59

Το έβδοµο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του
ν. 4018/2011 (Α΄ 215) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το ύψος της χρηµατοδότησης των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων για την εκτέλεση των εν λόγω προγραµµατι-
κών συµβάσεων συναρτάται προς το εκτιµώµενο κόστος
από τη χρήση των διατιθέµενων υποδοµών και την απα-
σχόληση των διατιθέµενων υπαλλήλων.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 60

Η παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«Οι περιφέρειες δύνανται να αναθέτουν, απευθείας ή
µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό), δηµό-
σιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών που
δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Α΄ 42),
µε τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247),
ως προς τα επιτρεπόµενα χρηµατικά όρια, όπως αυτά κα-
θορίζονται µε τις εκάστοτε εκδιδόµενες αποφάσεις του
Υπουργού Οικονοµικών. Για την απευθείας ανάθεση α-
παιτείται απόφαση του περιφερειάρχη, χωρίς προηγού-
µενη απόφαση του συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα
συντασσόµενα τεύχη εγκρίνονται από τον περιφερειάρ-
χη. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό)
απαιτείται απόφαση της οικονοµικής επιτροπής που ε-
γκρίνει και τα συντασσόµενα τεύχη.»

Άρθρο 61

Οι διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ. 171/1987 αναδια-
τυπώνονται ως εξής: 

«Σύσταση επιτροπής παραλαβής
1. Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του

ν. 3669/2008 (Α΄ 116), επιτροπές παραλαβής των έργων
ορίζονται από το Δηµοτικό Συµβούλιο, αφού προηγουµέ-
νως η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει την περαίω-
ση του έργου και τη σύνταξη της τελικής επιµετρήσεως
στην Προϊσταµένη Αρχή και ζητήσει την παραλαβή του.
Οι επιτροπές παραλαβής, µε την επιφύλαξη των διατάξε-
ων της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α΄ 84),
αποτελούνται από έναν δηµοτικό σύµβουλο και:
α) Για έργα προϋπολογισµού µέχρι και 1.000.000 ευρώ

από δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ενός
υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλή-
λου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών.
β) Για έργα προϋπολογισµού άνω του 1.000.000 ευρώ

από τρεις υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή δύο
υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλ-
λήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών.

2.α) Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο
αρχαιότερος από τα µέλη των υπαλλήλων αυτής, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 3
του άρθρου 73 του ν. 3669/2008.
β) Ο προϊστάµενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο

επιβλέπων του έργου δεν δύνανται να είναι µέλη της ε-
πιτροπής παραλαβής.
γ) Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συµµετέχει

τεχνικός υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας µε την κύ-
ρια κατηγορία του έργου το οποίο παραλαµβάνεται. 

3. Για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρ-
µόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της προβλεπόµενης
από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄
226) κλήρωσης. Σε περίπτωση όπου οι τεχνικοί υπάλλη-
λοι του φορέα κατασκευής του έργου δεν είναι διπλάσι-
οι από αυτούς που ορίζονται στην παράγραφο 1 του πα-
ρόντος για να διεξαχθεί η προβλεπόµενη από τις ισχύου-
σες διατάξεις κλήρωση, τότε είναι δυνατή η συµµετοχή
και τεχνικών υπαλλήλων του Δήµου της έδρας του νο-
µού, άλλου Δήµου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
η της οικείας Περιφέρειας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
τουλάχιστον ο διπλάσιος αριθµός των απαιτούµενων υ-
παλλήλων. Οι υπάλληλοι που θα λάβουν µέρος στην κλή-
ρωση και δεν ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή, υποδει-
κνύονται από τα αρµόδια όργανα των φορέων στον ο-
ποίο ανήκουν. Η κλήρωση διενεργείται από την αρµόδια
τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου, µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 2β΄ του παρόντος άρ-
θρου.

4. Για την επιλογή του προβλεπόµενου στην παράγρα-
φο 1 του παρόντος άρθρου Δηµοτικού Συµβούλου διεξά-
γεται κλήρωση µεταξύ του συνόλου των µελών του Δη-
µοτικού Συµβουλίου.

5. Τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής του συνόλου
των µελών της επιτροπής παραλαβής καταβάλλονται µε
µέριµνα της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τις κείµε-
νες διατάξεις.»

Άρθρο 62

Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών που
εκτελούν τις προµήθειές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της υπ’ αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Ε-
σωτερικών, µπορούν να συνάπτουν συµφωνίες - πλαίσιο
και να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς
των άρθρων 26 και 28 αντίστοιχα του π.δ. 60/2007 και
κάτω των προβλεπόµενων κατωτέρων ορίων του άρθρου
6 του ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος.

Άρθρο 63

Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41
του π.δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ’ αριθµ.
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚ-
ΠΟΤΑ), στους διαγωνισµούς πετρελαιοειδών, υπολογίζε-
ται στη διαµορφούµενη, για έκαστο είδος, µέση τιµή της
περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ό-
πως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισµού. Το α-
νωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να
υπερβαίνει το 5%.

Άρθρο 64

Επιτρέπεται σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, η σύναψη σύµβασης
µε εταιρείες που τηρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις, µετά
από πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε βάση τα οριζόµενα στο
π.δ. 270/1981 «περί καθορισµού των οργάνων, της διαδι-
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κασίας και των όρων διενεργείας δηµοπρασιών δι' εκποί-
ησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτή-
των», µε αντικείµενο την εντός των διοικητικών του ο-
ρίων:
α) περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων, σύµ-

φωνα µε το π.δ. 116/2004 (Α΄ 81), «µέτρα, όροι και πρό-
γραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων
στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµέ-
νων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων
καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατά-
ξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήµατα στο τέλος
κύκλου ζωής τους» Σεπτεµβρίου 2000», 
β) συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού

εξοπλισµού, σύµφωνα µε το π.δ. 117/2004 (Α΄ 82), «µέ-
τρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο-
πλισµού σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών
2002/1995 «σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορι-
σµένων επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλε-
κτρονικού εξοπλισµού» και «σχετικά µε τα απόβλητα ει-
δών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» της 27ης
Ιανουαρίου 2003».

Άρθρο 65

Η προβλεπόµενη στην παρ. 2 άρθρο 1 του α.ν. 582/
1968 επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλή-
λους:
α) Τον Προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικεί-

ου Δήµου και σε περίπτωση µη ύπαρξης από τον Προϊ-
στάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου της έδρας
του.
β) Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας. 
γ) Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας

και Κοινωνικής Μέριµνας της οικείας Περιφερειακής Ε-
νότητας.
Ως Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος υ-

πάλληλος ο οποίος µαζί µε τα υπόλοιπα µέλη και τους
νόµιµους αναπληρωτές τους ορίζονται µε την απόφαση
συγκρότησης από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Α-
ποκεντρωµένης Διοίκησης. 
Οι αρµοδιότητες της επιτροπής ισχύουν ως έχουν από

τις κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 66

Η παρ. 4 του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθετικού Πε-
ριεχοµένου που δηµοσιεύθηκε στις 12.12.2012 (Α΄ 240)
και κυρώθηκε µε το άρθρο 48 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18)
τροποποιείται ως εξής: 

«4. Σύνδεσµοι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, οι Δηµοτικές
Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του
ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979, καθώς και οι ανώνυµες
εταιρείες των άρθρων 265 και 266 του ν. 3463/2006 και
του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 µπορούν να προµηθεύ-
ονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγρά-
φου 1 του παρόντος µέσω της διαδικασίας ανάδειξης
προµηθευτών-χορηγητών οποιουδήποτε εκ των δήµων ή
των περιφερειών που τους έχουν συστήσει έπειτα από
αίτησή τους, διαφορετικά η διαδικασία ανάδειξης προµη-
θευτών-χορηγητών των ειδών αυτών, µπορεί να γίνεται
και χωριστά από κάθε νοµικό πρόσωπο, χωρίς να απαι-
τείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση.»

Άρθρο 67

Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 199 «Κινητά πράγµα-
τα των Δήµων και Κοινοτήτων» του ν. 3463/2006 (Α΄
114) καταργείται.

Άρθρο 68

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του
ν. 2539/1997 (Α΄ 244), όπως αντικαταστάθηκε αρχικά µε
την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195) και
στη συνέχεια µε την παρ. 8 του άρθρου 24 του
ν. 3613/2007 (Α΄ 263), αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Επιτρέπεται η κατάτµηση των δηµοτικών έργων και η
σύνταξη των αντίστοιχων µελετών, µε αναγραφή στον
προϋπολογισµό του Δήµου κατατµηµένων πιστώσεων
για την εκτέλεση αυτών, ανά δηµοτική ή τοπική κοινότη-
τα ή σε οργανωµένους οικισµούς µε λιγότερους από 200
κατοίκους των νησιωτικών δήµων µε πληθυσµό µέχρι
2000 κατοίκους.»

Άρθρο 69

1. Στο άρθρο 100 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) επέρχο-
νται, µε ισχύ από τη δηµοσίευσή του, οι εξής µεταβολές:
α) στην παράγραφο 2 µετά τη φράση «οι παρατάσεις

γίνονται κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συµ-
βουλίου» προστίθεται η φράση «, η οποία µπορεί να έχει
αναδροµικό χαρακτήρα,».
β) προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: 
«6. Δαπάνες µεταφοράς µαθητών, οι οποίες πραγµα-

τοποιήθηκαν από την έναρξη του σχολικού έτους στις
11.9.2013 µέχρι την κατά την παράγραφο 1 παράταση
των συµβάσεων ή τη σύναψη των συµβάσεων που ανα-
φέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος, καταβάλλο-
νται νοµίµως κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής και γενικής
διάταξης εφόσον ο Περιφερειάρχης βεβαιώσει, µε σχετι-
κή πράξη του, την εκτέλεση της µεταφοράς µαθητών και
το ύψος της σχετικής δαπάνης το οποίο δεν µπορεί να υ-
περβαίνει τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.»

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
προστίθεται εδάφιο 18, µε ισχύ από 1.7.2013, ως εξής:
«Η σίτιση µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών σχολεί-
ων.»

Άρθρο 70

Υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου
προσωπικού δηµοτικής αστυνοµίας που έχουν δικαιωθεί
µετά από αµετάκλητη δικαστική απόφαση, καθώς επίσης
και υποψήφιοι οι οποίοι έχουν καθ’ οιονδήποτε νόµιµο
τρόπο συµπεριληφθεί στους τελικούς πίνακες διορισθέ-
ντων σε Δήµους, εξαιρούνται της εκπαίδευσης που προ-
βλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 135/
2006, διορίζονται στους οικείους Δήµους και τίθενται σε
διαθεσιµότητα από τη δηµοσίευση του παρόντος. Κατά
τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2
και 3 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013.

Άρθρο 71
Κατάργηση των σχολών δηµοτικής αστυνοµίας

1. Τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε τις επωνυ-
µίες «Σχολή Δηµοτικής Αστυνοµίας Πτολεµαΐδας»,
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«Σχολή Δηµοτικής Αστυνοµίας Τσοτυλίου» και «Σχολή
Δηµοτικής Αστυνοµίας Κόνιτσας», που έχουν συσταθεί
µε τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 3801/2009
(Α΄163), καταργούνται από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος. Τα περιουσιακά στοιχεία των νοµικών προσώπων ι-
διωτικού δικαίου που λύονται περιέρχονται στους οικεί-
ους δήµους, η δε εκκαθάριση διενεργείται από ειδική ε-
πιτροπή που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών. 

2. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των ανωτέρω νοµικών προσώπων µε-
ταφέρεται, αυτοδικαίως, στο Δήµο Κόνιτσας, µε την ίδια
σχέση εργασίας και κατατάσσεται σε αντίστοιχες κατά
εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα προσωποπαγείς θέ-
σεις, λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας του, για
κάθε συνέπεια.

3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργεί-
ται το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο των Σχολών Δηµοτικής
Αστυνοµίας, το οποίο συγκροτήθηκε δυνάµει των διατά-
ξεων της υπ’ αριθµ. 46302/7.12.2012 απόφασης του Υ-
πουργού Εσωτερικών.

Άρθρο 72

Στο άρθρο 22 του ν. 4147/2013 προστίθεται παράγρα-
φος 5 ως εξής: 

«5. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις Επιτρο-
πές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του
άρθρου 12 του ν. 3870/2010 και αφορούν την επιβολή
προστίµων αναπροσαρµόζονται, τροποποιούνται ή ανα-
καλούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµε-
νων παραγράφων, ύστερα από ένσταση του επικεφαλής
του συνδυασµού ή του διαχειριστή των οικονοµικών του
συνδυασµού ή του υποψηφίου, η οποία ασκείται ενώπιον
της επιτροπής µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών από
την κοινοποίηση της απόφασης. Η ισχύς της διατάξεως
αρχίζει από της δηµοσιεύσεως του ν. 3870/2010.»

Άρθρο 73

Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1069/1980 προστίθε-
ται εδάφιο θ΄ ως εξής:

«θ. Αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία των µε-
λών του περί παροχής χρηµατικών επιχορηγήσεων προς
το Δηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, για την εκπλήρω-
ση σκοπού, που συνδέεται µε προγράµµατα και υπηρε-
σίες πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστα-
σία και συντήρηση αρχαιολογικών µνηµείων, οι παρεµβά-
σεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισµούς,
η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισµικών λειτουρ-
γιών. Επίσης, αποφασίζει µε την ίδια ως άνω πλειοψηφία
περί παροχής χρηµατικών επιχορηγήσεων, που θα διατί-
θενται για κοινωνικούς σκοπούς. Οι παραπάνω αποφά-
σεις λαµβάνονται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστω-
ση στον οικείο προϋπολογισµό για τους σκοπούς αυ-
τούς, που σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει
σε ποσοστό το πέντε τοις εκατό (5%) των ετήσιων καθα-
ρών τακτικών εσόδων.»

Άρθρο 74

1. Στο άρθρο 68 παρ. 3 του π.δ. 26/2012, προστίθεται
στοιχείο ιε΄ ως ακολούθως:

«ιε) Οι δικαστικοί υπάλληλοι µε βαθµό Α΄, Β΄, Γ΄ ή Δ΄
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.» 

2. Το άρθρο 68 παρ.6 περίπτωση δ΄ του π.δ. 26/2012
τροποποιείται ως ακολούθως:

«δ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ονοµαστικούς καταλόγους
των παρέδρων και εισηγητών του, καθώς και των δικα-
στικών υπαλλήλων που αναφέρονται στην παρ.3 στοι-
χείο ιε΄.»

Άρθρο 75

1. Εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόµου, όσοι έχουν τοποθετήσει επιγραφές σε ό-
ψεις κτιρίων, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 56
του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) πλην των στεγών,
κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 του
ν. 2946/2001 (Α΄ 224) και της κατ΄ εξουσιοδότησής του
εκδοθείσας απόφασης, πρέπει να τις προσαρµόσουν στο
περιεχόµενο των ρυθµίσεων αυτών, όπως ισχύουν κατά
το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Κατά το διάστηµα
αυτό δεν επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώ-
σεις που προβλέπονται για τις προαναφερθείσες παρα-
βάσεις.

2. Οφειλές από πρόστιµα που έχουν επιβληθεί για τις
παραβάσεις της προηγούµενης παραγράφου και δεν έ-
χουν εισπραχθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, υπάγονται στις ρυθµίσεις του άρθρου 53 του πα-
ρόντος.

3. Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των
αξιόποινων πράξεων της παραγράφου 1 που έχουν τελε-
στεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

Άρθρο 76

Η υποπαράγραφος ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθίσταται ως εξής:

«ΣΤ.2.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-
ΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙ-
ΡΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ Α-
ΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ.

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι διατάξεις
των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32) εφαρµόζο-
νται και για την παραχώρηση, έναντι ανταλλάγµατος,
του δικαιώµατος χρήσης των περιπτέρων του
ν. 1044/1971, καθώς και των κυλικείων, καφενείων και
κουρείων εντός κτιρίων του δηµοσίου, των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης και των Ν.Π.Δ.Δ..

2. Οι προθεσµίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου
2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του
ν. 3919/2011 εκκινούν από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζο-
νται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε
σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµα-
κας, στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς και µε βάση την
τέχνη και την επιστήµη, το κουβούκλιο του περιπτέρου,
ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος,
περιβάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται µετά
από γνώµη της οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας
και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή
υφίσταται. Με όµοια απόφαση, επιτρέπεται η µετατόπι-
ση περιπτέρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20
του ν.δ. 1044/1971.
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Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται
γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής, η οποία εξετάζει
την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας
της κυκλοφορίας πεζών και των οχηµάτων, µη επιτρεπό-
µενου του καθορισµού θέσεων περιπτέρων σε περίπτω-
ση αρνητικής γνώµης. Η γνώµη παρέχεται εντός προθε-
σµίας είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλα-
βής του ερωτήµατος του δήµου και παρερχοµένης άπρα-
κτης αυτής, τεκµαίρεται η θετική γνώµη αυτής ως προς
την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας.
Για τον καθορισµό των θέσεων περιπτέρων λαµβάνο-

νται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφο-
ρούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρ-
χιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών,
των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δηµόσιας
κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνω-
µία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει
προστασία της κοινής χρήσης. Με τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής
και τοποθέτησης των κουβουκλίων, ανάλογα µε τις τοπι-
κές ιδιαιτερότητες.

4. Το 30% των ανωτέρω θέσεων, οι οποίες προσδιορί-
ζονται κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης, παραχωρούνται µε
την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού
εισοδήµατος και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του
άρθρου 285 του ν. 3463/2006:
α) σε άτοµα µε αναπηρία (Α.µε.Α.), 
β) πολύτεκνους και
γ) σε όσους µόνιµους αξιωµατικούς, ανθυπασπιστές

και υπαξιωµατικούς, δόκιµους έφεδρους αξιωµατικούς
και οπλίτες θητείας συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρό-
πο στα πολεµικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από
την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύ-
προ, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964
στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού
και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρ-
µογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενε-
πλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους µε οποιονδήπο-
τε τρόπο σε παράνοµες δραστηριότητες σε βάρος της
νόµιµης λειτουργίας του πολιτεύµατος της Κυπριακής
Δηµοκρατίας.
Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην ε-

πόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε
µισό της µονάδας και άνω. Το τέλος καθορίζεται από το
δηµοτικό συµβούλιο και εισπράττεται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού
διατάγµατος, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Για την παραχώρηση του δικαιώµατος αυτού, υποβάλ-

λονται αιτήσεις από τους δικαιούχους, κατόπιν σχετικής
προκήρυξης, στην οποία ορίζονται ιδίως οι θέσεις και το
ύψος του ετήσιου τέλους. Πέραν της αίτησης υποβάλλο-
νται από τον ενδιαφερόµενο, επικυρωµένο φωτοαντί-
γραφο της αστυνοµικής του ταυτότητας και εκκαθαριστι-
κό σηµείωµα από την αρµόδια Δ.Ο.Υ..
Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται: α)

για τα άτοµα µε αναπηρία η προσκόµιση πιστοποιητικού
της Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επι-
τροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σή-
µερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσο-
στό αναπηρίας, β) για τους πολυτέκνους πιστοποιητικό
της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος,
που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα και γ) για
τους πολεµιστές Κύπρου πλήρες πιστοποιητικό στρατο-
λογικής κατάστασης τύπου Α΄ και βεβαίωση του οικείου

συνδέσµου ή συλλόγου πολεµιστών, αναγνωρισµένου α-
πό το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Οι θέσεις παραχωρούνται στους δικαιούχους µε δηµό-

σια κλήρωση, στην οποία µπορούν να παρίστανται εκ-
πρόσωποι των ενώσεών τους. Ειδικές διατάξεις περί α-
παλλαγής των ανωτέρω προσώπων από την καταβολή
τέλους ή ανταλλάγµατος δεν ισχύουν.

5. Η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των λοιπών
θέσεων των περιπτέρων γίνεται µε δηµοπρασία, σύµφω-
να µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δηµοπρα-
σιών προς εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων, αποκλεισµέ-
νης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών. Η
διακήρυξη, πέραν των οριζοµένων στις ανωτέρω διατά-
ξεις, υποχρεωτικά περιλαµβάνει και τους εξής όρους:
α) Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του δικαι-

ώµατος χρήσης σε τρίτους, µε την επιφύλαξη των διατά-
ξεων της παραγράφου 7.
β) Για τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης απαιτεί-

ται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του οικείου δήµου για
την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της
σύµβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευ-
ής του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται
άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήµο η τήρηση των ανω-
τέρω όρων και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής
προθεσµίας ενός µηνός από την ηµεροµηνία γνωστοποί-
ησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του
περιπτέρου. Παρερχοµένης άπρακτης της προθεσµίας
αυτής, η εγγύηση επιστρέφεται από το δήµο. Ο καθορι-
σµός του ύψους της ανωτέρω εγγύησης, ο τρόπος κατα-
βολής αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθο-
ρίζεται από το όργανο που έχει την αρµοδιότητα διεξα-
γωγής της δηµοπρασίας και αναφέρεται διακριτά στη
σχετική διακήρυξη. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε
ποσοστό 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευ-
ής του περιπτέρου και επαναφοράς των πραγµάτων
στην πρότερη κατάσταση της κατασκευής του.
Για τον καθορισµό της τιµής εκκίνησης του καταβλητέ-

ου µισθώµατος, λαµβάνεται υπόψη κάθε στοιχείο προσ-
διοριστικό της αξίας της θέσης του περιπτέρου και ιδίως
τα κυκλοφοριακά δεδοµένα, η εµπορικότητα των οδών
και η δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλ-
λοντος κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη της οικο-
νοµικής του δραστηριότητας.
Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώµατος

χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που κατα-
λαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού
διατάγµατος, όπως εκάστοτε ισχύουν.

6. Με την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορί-
ζεται ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης
των θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος σε κάθε περίπτω-
ση, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Σύζυγος
ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόµοι των ανωτέ-
ρω προσώπων κατά το διάστηµα αυτό υπεισέρχονται αυ-
τοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωµα, εφόσον δηλώσουν την
επιθυµία τους στην αρµόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειό-
νων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκοµίζε-
ται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε την οποία
δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δι-
καίωµα στον αιτούντα.

7. Εκµίσθωση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης σε τρί-
τους, επιτρέπεται µόνον για λόγους γήρατος ή σε περί-
πτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και ά-
νω, η οποία αποδεικνύεται βάσει των εκάστοτε ισχυου-
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σών διατάξεων. Η διάρκεια της µίσθωσης δεν µπορεί να
υπερβαίνει το χρόνο λήξης της αρχικής παραχώρησης.
Αντίγραφο του µισθωτηρίου προσκοµίζεται εντός τριά-
ντα (30) ηµερών στον οικείο δήµο, ο οποίος εκδίδει πρά-
ξη µε την οποία διαπιστώνεται η ανωτέρω παραχώρηση.
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόµοι

αυτού ή ο µισθωτής υποχρεούνται να αναγγείλουν εντός
µηνός το θάνατο στον οικείο δήµο. Στην περίπτωση αυ-
τή, οι συµβάσεις µίσθωσης που δεν έχουν λήξει, εξακο-
λουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους. Εάν δεν υπάρ-
χουν διάδοχοι, η µίσθωση συνεχίζεται µέχρι τη λήξη της,
κατόπιν αιτήµατος του µισθωτή και τα µισθώµατα και τέ-
λη της περιόδου αυτής καταβάλλονται στο δήµο.
Τον δικαιούχο µπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και

τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται
στην πράξη παραχώρησης.

8. Τα οριζόµενα στις ανωτέρω παραγράφους εφαρµό-
ζονται αναλόγως και από το Δηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. β΄
βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου στους
χώρους αρµοδιότητάς τους.

9. Η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των κυλι-
κείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων που στεγά-
ζονται υπηρεσίες του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των νοµι-
κών προσώπων δηµοσίου δικαίου προς εξυπηρέτηση του
προσωπικού αυτών και των συναλλασσοµένων µε αυ-
τούς γίνεται µε δηµοπρασία από τους στεγαζόµενους
φορείς, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
περί δηµοπρασιών προς εκµίσθωση ακινήτων τους, απο-
κλειοµένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης
αυτών. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως τα ανα-
φερόµενα στις παραγράφους 3 έως και 7, περιλαµβανό-
µενης της σχετικής πρόβλεψης για τα άτοµα µε αναπη-
ρία, τους πολύτεκνους και τους πολεµιστές Κύπρου.

10. Υφιστάµενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ι-
σχύ. Περαιτέρω µεταβίβαση αυτών επιτρέπεται µόνον ά-
παξ και για χρονικό διάστηµα 10 ετών: α) στον/η σύζυγο
του αποθανόντος δικαιούχου ή β) στα ενήλικα τέκνα αυ-
τού, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των Α.µε.Α µε πο-
σοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Από 1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υπο-

χρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο
που καταλαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958
βασιλικού διατάγµατος. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώ-
ρου, πέραν του προαναφερθέντος, εφαρµόζονται οι ί-
διες ως άνω διατάξεις από την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού. Τον δικαιούχο µπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυ-
γος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων ανα-
γράφονται στην πράξη παραχώρησης.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µισθώµατα και

τέλη από εκµετάλλευση περιπτέρων, καθώς και κυλικεί-
ων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων που στεγάζο-
νται υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., των οποίων οι δικαιούχοι έ-
χουν αποβιώσει, καταβάλλονται στους οικείους Ο.Τ.Α.,
µέχρι τη λήξη της µίσθωσης.
Σε υφιστάµενες, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ά-

δειες κατά ιδανικά µερίδια, εφόσον παύσει να υφίσταται
δικαιούχος µεριδίου, κατόπιν αιτήσεως των λοιπών, πα-
ραχωρείται σε αυτούς το ανωτέρω αποµένον µερίδιο.

11. Όσοι κατέστησαν δικαιούχοι λόγω διαδοχής πριν
την έναρξη ισχύος του ν.4093/2012 (Α΄ 222) και δεν ο-
λοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία µεταβίβασης της ά-
δειας εκµετάλλευσης περιπτέρου, αυτή ολοκληρώνεται
µε απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου.

12. Ο έλεγχος της εφαρµογής των διατάξεων που α-

φορούν στη νοµοθεσία που διέπει την εν γένει λειτουρ-
γία των περιπτέρων ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνο-
µία και σε υπαλλήλους του δήµου, κατά τα ειδικώς ορι-
ζόµενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 81 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Όσες επιτροπές έχουν συσταθεί
κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. κ.υ.α. Φ.454/10/159768 (Β΄
1080), καταργούνται.

13. Καταργείται η υπ’ αριθµ. Φ.443531/24/3030/1969
(Β΄ 588) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αµύνης, Συ-
ντονισµού και Δηµοσίων Έργων «Περί του τύπου και των
διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων» και κάθε ειδι-
κή ή γενική διάταξη που αντίκειται στις ρυθµίσεις της υ-
ποπαραγράφου ΣΤ. 2.»

Άρθρο 77

1. Το προβλεπόµενο στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 16 του ν. 4071/2012, όπως ισχύει, διάστηµα συγχώ-
νευσης των υφιστάµενων Φο.Δ.Σ.Α. στους Περιφερεια-
κούς Συνδέσµους Φο.Δ.Σ.Α. του άρθρου 13 του ανωτέ-
ρου νόµου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31.12.2015. Η
ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.1.2014.

2. Η έναρξη εφαρµογής του ειδικού τέλους ταφής που
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 43 του  ν. 4042/ 2012
αναστέλλεται µέχρι 31.12.2015.

Άρθρο 78
Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3870/2010

Το άρθρο 17 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28)
ισχύουν για το χρονικό διάστηµα του ενός µηνός που
προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των περιφερει-
ακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση
των αιρετών οργάνων. Κατά την πρώτη εφαρµογή του
παρόντος οι περιορισµοί του παρόντος δεν ισχύουν για
την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, κα-
θώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από
τους Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα αυτών.
Προκειµένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών,

των υδρονοµέων άρδευσης, των χειριστών µηχανηµά-
των, των εργαζοµένων στους τοµείς της πυρασφάλειας,
των παιδικών σταθµών, της καθαριότητας, των Κέντρων
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) και των α-
µειβοµένων µέσω προγραµµάτων ΕΣΠΑ, των εργαζοµέ-
νων στις Παιδικές Κατασκηνώσεις.»
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ψήφισή του.

Άρθρο 79

Στην παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Δήµοι των οποίων δηµοτική ανώνυµη εταιρεία συµµε-
τέχει ή θα αποκτήσει, εντός χρονικού διαστήµατος ενός
έτους από την έναρξη εφαρµογής της ισχύος, των δια-
τάξεων του παρόντος εδαφίου, µετοχική ιδιότητα σε τρί-
τη ανώνυµη εταιρεία, δύνανται να αποδέχονται µετοχές
της τρίτης ανώνυµης εταιρείας, µεταβιβαζόµενες σε αυ-
τούς µε χαριστική αιτία (εν ζωή ή αιτία θανάτου), υπό την
προϋπόθεση ότι η συµµετοχή τους στην τρίτη ανώνυµη
εταιρεία, συνυπολογιζοµένου του ποσοστού που κατέ-
χει ή θα αποκτήσει σε αυτή η δηµοτική ανώνυµη εται-
ρεία, δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του συνολικού
µετοχικού κεφαλαίου της τρίτης ανώνυµης εταιρείας.»
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Άρθρο 80
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.

Αθήνα,                                                                2014
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