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NOMOΠ Ξ' ΑΟΗΘ. 3463  

  (ΦΔΘ Α 114 8.6.2006) 

Θύξσζε ηνπ Θώδηθα ΓΪκσλ θαη ΘνηλνηΪησλ. 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 

ΔθδΫδνκε ηνλ αθόινπζν λόκν πνπ ςΪθηζε ε 

ΒνπιΪ: 
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Α 

Αγνξά αθηλήησλ (Άξζξν 191) 

Αδειθνπνηήζεηο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ (Άξζξν 220) 

Αθίλεηε πεξηνπζία ζε πεξίπησζε πξνζάξηεζεο νηθηζκνχ ζε Γήκν ή Θνηλφηεηα (Άξζξν 179) 

Άθπξα ςεθνδέιηηα (Άξζξν 45) 

Ακνηβή πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ (Άξζξν 281) 

Αλαίξεζε (Άξζξν 68) 

Αλαθήξπμε θαη θνηλνπνίεζε ζπλδπαζκψλ (Άξζξν 37) 

Αλαπιήξσζε ζπκβνχισλ (Άξζξν 73 ) 

Αλαπιήξσζε ηνπ Γεκάξρνπ (Άξζξν 89) 

Αλαπιήξσζε ηνπ πξνέδξνπ - Απαξηία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ (Άξζξν 231) 

Αλαπιήξσζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο (Άξζξν 108) 

Αλαπξνζαξκνγή ρξεκαηηθψλ νξίσλ θαη πνζψλ (Άξζξν 278) 

Αλαθνξέο θαη πξνηάζεηο - Ξιεξνθφξεζε δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ (Άξζξν 215) 

Αλέγεξζε θαηνηθηψλ απφ δήκνπο θαη θνηλφηεηεο (Άξζξν 188) 

Αληαιιαγή αθηλήησλ (Άξζξν 190) 

Αληηδήκαξρνη (Άξζξν 87) 

Αληηθαηάζηαζε ππνςεθίσλ πνπ παξαηηήζεθαλ ή πέζαλαλ (Άξζξν 38) 

Αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο αξρήο θαη έθνξνη ησλ αληηπξνζψπσλ (Άξζξν 32) 

Απαιινηξίσζε, δνπιεία, εμαγνξά επηρεηξήζεσλ (Άξζξν 211) 

Απνδεκηψζεηο (Άξζξν 140)  

Απνδεκηψζεηο κειψλ επηηξνπψλ θαη ζπκβνπιίσλ (Άξζξν 282)  

Απνδεκίσζε ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο (Άξζξν 127) 

Απνδεκίσζε ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο (Άξζξν 33) 

Απνθιεηζηηθή άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο δηθαηνδνζίαο απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο (Άξζξν 

144) 

Απνινγηζκφο - Ηζνινγηζκφο Γήκσλ (Άξζξν 163)  

Απνινγηζκφο - ηζνινγηζκφο Θνηλνηήησλ (Άξζξν 164)  

Απνινγηζκφο Θνηλνηηθήο Αξρήο (Άξζξν 218) 

Απνινγηζκφο πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο (Άξζξν 217) 

Απνπνίεζε εθινγήο (Άξζξν 71) 

Απνζηνιή απνθάζεσλ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ζην Γήκν (Άξζξν 124) 

Απψιεηα ηεο δεκνηηθφηεηαο (Άξζξν 17) 

Αξκνδηφηεηεο - Άζθεζε αξκνδηνηήησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Άξζξν 76) 

Αξκνδηφηεηεο – Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή (Άξζξν 103) 

Αξκνδηφηεηεο δεκνηηθψλ θαη νη θνηλνηηθψλ αξρψλ (Άξζξν 75) 

Αξκνδηφηεηεο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πξνέδξνπ ηνπ, εθηειεζηηθήο επηηξνπήο (Άξζξν 233) 

Αξκνδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ησλ νξγάλσλ ηνπ Ππλδέζκνπ (Άξζξν 247) 

Αξκνδηφηεηεο Ξαξέδξσλ (Άξζξν 134) 

Αξκνδηφηεηεο πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο (Άξζξν 121) 

Αξκνδηφηεηεο ζπκβνπιίνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο (Άξζξν 199) 
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Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ (Άξζξν 86) 

Αξκνδηφηεηεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ (Άξζξν 93) 

Αξκνδηφηεηεο ηνπ Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Άξζξν 110) 

Αξκνδηφηεηεο ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο (Άξζξν 106) 

Αξκνδηφηεηεο ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπ (Άξζξν 129) 

Άζθεζε αξκνδηνηήησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Άξζξν 76) 

Άζθεζε έλζηαζεο - Αξκφδην δηθαζηήξην (Άξζξν 64) 

Άζθεζε θαη εμέηαζε πξνζθπγψλ (Άξζξν 150) 

Άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο (Άξζξν 26) 

Αζηηθή επζχλε αηξεηψλ νξγάλσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Άξζξν 141) 

Αζπκβίβαζην εμαηηίαο νθεηιψλ (Άξζξν 30) 

Αζθάιηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Άξζξν 286) 

 

Β 

Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο (Άξζξν 279) 

 

Γ 

Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηηο επηδφζεηο πξάμεσλ ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αξρψλ, θνηλνπνηήζεηο θαη 

δεκνζηεχζεηο (Άξζξν 284) 

Γεληθέο κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο (Άξζξν 270) 

Γεληθέο ξπζκίζεηο (Άξζξν 175) 

Γεληθέο ππνρξεψζεηο – πξνζηαζία πεξηνπζίαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Άξζξν 178) 

Γλψκε ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ γηα εηδηθά ζέκαηα (Άξζξν 77) 

 

Γ 

Γαπάλεο γηα ηε ζπλνκνιφγεζε δαλείσλ (Άξζξν 177) 

Γαπάλεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ  (Άξζξν 158) 

Γαπάλεο κεηαθίλεζεο - Απνδεκηψζεηο - Ινηπά έμνδα δεκάξρσλ, αληηδεκάξρσλ, πξνέδξσλ Θνηλνηήησλ 

θαη δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ  ζπκβνχισλ (Άξζξν 140) 

Γαπάλεο κεηαθίλεζεο (Άξζξν 140)  

Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή - Αξκνδηφηεηεο (Άξζξν 103)  

Γήκνη – Θνηλφηεηεο (Άξζξν 2) 

Γεκνπξαζίεο (Άξζξν 201) 

Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα - Όξγαλα (Άξζξν 21)  

Γεκνηηθά θαη Θνηλνηηθά Γξαθεία Δλεκέξσζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε (Άξζξν 85) 

Γεκνηηθά Ιηκεληθά Ρακεία (Άξζξν 244) 

Γεκνηηθέο αξρέο (Άξζξν 19) 

Γεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο (Άξζξν 266) 

Γεκνηηθέο Ξαξαηάμεηο (Άξζξν 94) 

Γεκνηηθή Ππγθνηλσλία (Άξζξν 83) 

Γεκνηηθφ θαηάζηεκα θαη βηβιία (Άξζξν 102) 
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Γεκνηηθφ ζπκβνχιην - Ρφπνο ζπλεδξίαζεο, απαξηία θαη ιήςε απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

(Άξζξν 96)  

Γεκνηηθφηεηα (Άξζξν 14) 

Γεκνηνιφγην (Άξζξν 18) 

Γηαγξαθή ρξεψλ ρξέε πξνο ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Θνηλφηεηεο (Άξζξν 174) 

Γηαδηθαζία εθδίθαζεο ησλ ελζηάζεσλ (Άξζξν 67) 

Γηαδηθαζία ζπλνκνινγήζεσο δαλείσλ (Άξζξν 176) 

Γηάζεζε - δηαρείξηζε βνζθνηφπσλ (Άξζξν 182) 

Γηάζεζε απνθαιππηφκελσλ θαιιηεξγεηηθψλ εθηάζεσλ (Άξζξν 189) 

Γηαίξεζε Γήκσλ ζε δηακεξίζκαηα (Άξζξν 117) 

Γηάξθεηα δεκνηηθήο θαη θνηλνηηθήο πεξηφδνπ (Άξζξν 23) 

Γηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ  (Άξζξν 160) 

Γηαηήξεζε δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνπλ ηελ παξαρψξεζε αθηλήηνπ ζε Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Άξζξν 277) 

Γηαθνξέο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαζνξηζκνχ νξίσλ ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ησλ  Γήκσλ 

θαη Θνηλνηήησλ (Άξζξν 12) 

Γηαρείξηζε - Δθκεηάιιεπζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ αλήθεη ζε πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο ή  Θνηλφηεηεο 

(Άξζξν 198) 

Γηαρείξηζε βνζθνηφπσλ (Άξζξν 272) 

Γηαρείξηζε ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ (Άξζξν 260) 

Γηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ (Άξζξν 261) 

Γηεζλείο ζπλεξγαζίεο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ (Άξζξν 219) 

Γηεμαγσγή ηακεηαθήο ππεξεζίαο (Άξζξν 166) 

Γηεπθνιχλζεηο νθεηιεηψλ Γήκσλ, Θνηλνηήησλ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ δεκνζίνπ  δηθαίνπ 

(Άξζξν 170) 

Γηθαίσκα έλζηαζεο έρνπλ νη….  (Άξζξν 63) 

Γηθαηψκαηα ζπλδπαζκψλ (Άξζξν 39) 

Γηθαζηηθέο ελέξγεηεο λνκηθψλ πξνζψπσλ (Άξζξν 280) 

Γηνίθεζε δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο (Άξζξν 255) 

Γηνίθεζε δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ ηδξχκαηνο (Άξζξν 227) 

Γηνίθεζε λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ (Άξζξν 240) 

Γηνίθεζε Ππλδέζκνπ (Άξζξν 246) 

Γσξεάλ παξαρψξεζε θπξηφηεηαο θαη ρξήζεο δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αθηλήησλ (Άξζξν 185) 

Γσξεέο αθηλήησλ (Άξζξν 184) 

 

Δ 

Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία Θεάηξσλ - Θηλεκαηνγξάθσλ θαη Τπραγσγηθψλ Ξαηδεηψλ (Άξζξν 81) 

Έγθξηζε απνθάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο (Άξζξν 256) 

Δδαθηθή πεξηθέξεηα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Άξζξν 10) 

Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο Ν.Ρ.Α. (Άξζξν 268) 

Δηδηθή άδεηα θαη ξπζκίζεηο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ αηξεηψλ νξγάλσλ, πνπ έρνπλ ηελ  

ππαιιειηθή ηδηφηεηα (Άξζξν 139) 
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Δηδηθή Δπηηξνπή (Άξζξν 152) 

Δίζπξαμε εζφδσλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Άξζξν 167) 

Έθζεζε πξαθηηθψλ θαη άζθεζε ελζηάζεσλ θαηά ηνπ θχξνπο ηεο εθινγήο (Άξζξν 61) 

Δθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο (Άξζξν 107) 

Δθινγή εμαηηίαο δηάιπζεο ζπκβνπιίσλ (Άξζξν 74) 

Δθινγή θαη ζεηεία ησλ κειψλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ (Άξζξν 229) 

Δθινγή λένπ Γεκάξρνπ (Άξζξν 90) 

Δθινγή λένπ Ξξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο (Άξζξν 109) 

Δθινγή Ξξνεδξείνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Άξζξν 92) 

Δθινγή Ξξνέδξνπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο (Άξζξν 118) 

Δθινγή ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο (Άξζξν 104) 

Δθινγηθφ δηθαίσκα (Άξζξν 25) 

Δθινγηθνί θαηάινγνη (Άξζξν 27) 

Δθινγηθνί θάθεινη (Άξζξν 46 ) 

Δθκεηάιιεπζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ δαζψλ (Άξζξν 197) 

Δθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ (Άξζξν 192) 

Δθκίζζσζε θαιιηεξγήζηκεο γεο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ (Άξζξν 195) 

Δθπνίεζε αθηλήησλ (Άξζξν 186) 

Δθπνίεζε νηθνπέδσλ ζε άζηεγνπο δεκφηεο (Άξζξν 187) 

Δθπφλεζε επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ - πφρξενη (Άξζξν 204) 

Έθπησζε εμαηηίαο θαηαδίθεο (Άξζξν 146) 

Δθηέιεζε εηδηθψλ θαζεθφλησλ ησλ Γεκάξρσλ θαη Ξξνέδξσλ Θνηλνηήησλ (Άξζξν 137) 

Δθηειεζηηθή επηηξνπή δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ ηδξχκαηνο (Άξζξν 232) 

Δθηχπσζε θαη δηαλνκή ησλ ςεθνδειηίσλ (Άξζξν 43) 

Έιεγρνο Αζθάιεηαο θαη Ιεηηνπξγίαο ησλ Έξγσλ (Άξζξν 210) 

Έιεγρνο λνκηκφηεηαο απνθάζεσλ ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ηεο δεκαξρηαθήο 

επηηξνπήο  απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο (Άξζξν 149) 

Έιεγρνο πξνυπνινγηζκνχ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ  (Άξζξν 162) 

Έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ Ν.Ρ.Α. πξψηνπ βαζκνχ (Άξζξν 169) 

Έλαξμε θαη ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο (Άξζξν 47) 

Δλεκεξφηεηα νθεηιψλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Άξζξν 285) 

Δληάικαηα πξνπιεξσκήο (Άξζξν 172) 

Έληνθε θαηάζεζε εζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Άξζξν 171) 

Έλσζε Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Άξζξν 3) 

Δμαγσγή θαη δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθινγήο (Άξζξν 58) 

Έμνδα θίλεζεο ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ (Άξζξν 133) 

Έμνδα παξάζηαζεο - Απνδεκίσζε κειψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ  (Άξζξν 

242) 

Έμνδα παξάζηαζεο - Απνδεκίσζε κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ (Άξζξν 230) 

Έμνδα παξάζηαζεο δεκάξρσλ, πξνέδξσλ Θνηλνηήησλ, αληηδεκάξρσλ, πξνέδξσλ  δεκνηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ θαη  αληηπξνέδξσλ Θνηλνηήησλ (Άξζξν 136) 
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Έμνδα παξάζηαζεο θαη θίλεζεο  πξνέδξνπ θαη ηα ινηπψλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ  ζπκβνπιίνπ ηνπ 

ζπλδέζκνπ (Άξζξν 248) 

Δμνπζηνδνηήζεηο - Αλάινγε εθαξκνγή δηαηάμεσλ (Άξζξν 264) 

Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθψλ (Άξζξν 88) 

Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ (Άξζξν 31) 

Δπαλάιεςε ηεο εθινγήο ζε πεξίπησζε αθπξψζεσο (Άξζξν 69) 

Δπαλάιεςε ηεο ςεθνθνξίαο (Άξζξν 59) 

Δπηθχξσζε ηεο εθινγήο (Άξζξν 62) 

Δπηηξνπέο - Απνδεκηψζεηο κειψλ επηηξνπψλ θαη ζπκβνπιίσλ (Άξζξν 282) 

Δπηηξνπέο - Αξκνδηφηεηεο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πξνέδξνπ ηνπ, εθηειεζηηθήο επηηξνπήο (Άξζξν 

233)  

Δπηηξνπέο - Αξκνδηφηεηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο (Άξζξν 233) 

Δπηηξνπέο - Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή - Αξκνδηφηεηεο (Άξζξν 103)  

Δπηηξνπέο - εηδηθή επηηξνπή (Ψξζξν 152) 

Δπηηξνπέο - Δθινγή ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο (Άξζξν 104)  

Δπηηξνπέο - Δπηηξνπή νξίσλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Άξζξν 11) 

Δπηηξνπέο - Θνηλνπνίεζε απνθάζεσλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο (Άξζξν 153) 

Δπηηξνπέο - Ιεηηνπξγία ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο (Άξζξν 105)  

Δπηηξνπέο - Νδνηπνξηθά έμνδα απνδεκίσζεο κειψλ ηεο επηηξνπήο νξίσλ - Ακνηβή κειψλ Ππκβνπιίνπ  

Ρνπσλπκηψλ (Άξζξν 283)  

Δπηηξνπέο - Πρνιηθέο Δπηηξνπέο (Άξζξν 243)  

Δπηηξνπέο - πνρξέσζε Ππκκφξθσζεο πξνο ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ  Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο 

θαζψο θαη ηεο εηδηθήο επηηξνπήο (Άξζξν 154) 

Δπηηξνπέο ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο (Άξζξν 126) 

Δπηηξνπέο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Άξζξν 101) 

Δπηηπρψλ - Δπηιαρφληεο ζπλδπαζκνί - Δθινγή Γεκάξρνπ, Ξξνέδξνπ Θνηλφηεηαο θαη Ξξνέδξνπ Ρνπηθνχ 

Ππκβνπιίνπ (Άξζξν 50) 

Δπηρεηξήζεηο - Απαιινηξίσζε, δνπιεία, εμαγνξά επηρεηξήζεσλ (Άξζξν 211) 

Δπηρεηξήζεηο - Γηαρείξηζε ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ (Άξζξν 260) 

Δπηρεηξήζεηο - Γηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ (Άξζξν 261)  

Δπηρεηξήζεηο - Γηνίθεζε δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο επσθεινχο επηρείξεζεο (Άξζξν 255) 

Δπηρεηξήζεηο - Έγθξηζε απνθάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο (Άξζξν 256)  

Δπηρεηξήζεηο - Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο Ν.Ρ.Α. (Άξζξν 268)  

Δπηρεηξήζεηο - Θαλφλεο ζχζηαζεο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο (Άξζξν 253)  

Δπηρεηξήζεηο  -Θαλνληζκνί - Ππκβάζεηο ηεο επηρείξεζεο (Άξζξν 257) 

Δπηρεηξήζεηο - Ιχζε ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ (Άξζξν 262)  

Δπηρεηξήζεηο - Ξξνζσπηθφ ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ (Άξζξν 258) 

Δπηρεηξήζεηο - Ππγρψλεπζε - Κεηαηξνπή - Ιχζε Δπηρεηξήζεσλ Ν.Ρ.Α. (Άξζξν 269)  

Δπηρεηξήζεηο - Ππγρψλεπζε θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ (Άξζξν 263) 

Δπηρεηξήζεηο - Πχζηαζε δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο (Άξζξν 254)  

Δπηρεηξήζεηο - Σξεκαηνδφηεζε ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ (Άξζξν 259) 

Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα - Δθπφλεζε επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ - πφρξενη (Άξζξν 204) 
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Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα - Θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ (Άξζξν 

207)  

Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα - Ξεξηερφκελν θαη δνκή ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ (Άξζξν 206)  

Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα - Σξφλνο θαηάξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ (Άξζξν 205)  

Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα (Άξζξν 203) 

Δπηρνξεγήζεηο θαη βνεζήκαηα (Άξζξν 202) 

Δπνπηεία ησλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ - Δθηειεζηφηεηα πξάμεσλ (Άξζξν 148) 

Έζνδα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Άξζξν 157) 

Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ (Άξζξν 49) 

 

Ε 

 

Ζ 

 

Θ 

 

Η 

Ηδηάδνπζα δσζηδηθία - Δμαίξεζε απφ ηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (Άξζξν 145) 

Ηδξχκαηα Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ ζπλελψλνληαη (Άξζξν 238) 

Ηζνινγηζκφο Γήκσλ (Άξζξν 163) 

Ηζνινγηζκφο Θνηλνηήησλ (Άξζξν 164) 

Ηζρχο θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ - Ινηπέο κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο (Άξζξν 271) 

 

Θ 

Θαλφλεο δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ (Άξζξν 24) 

Θαλφλεο ιεηηνπξγίαο αζηηθψλ εηαηξεηψλ Ν.Ρ.Α. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (Άξζξν 267) 

Θαλφλεο ζχζηαζεο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο (Άξζξν 253) 

Θαλνληζκνί - Ππκβάζεηο ηεο επηρείξεζεο (Άξζξν 257) 

Θαλνληζηηθέο Απνθάζεηο Γεκνηηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ αξρψλ (Άξζξν 79) 

Θαηαγξαθή αθίλεηεο πεξηνπζίαο (Άξζξν 183) 

Θαηαλνκή εδξψλ ησλ ζπκβνχισλ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο (Άξζξν 52) 

Θαηαλνκή εδξψλ ησλ ηνπηθψλ ζπκβνχισλ (Άξζξν 53) 

Θαηαλνκή νθεηιψλ ζε πεξίπησζε πξνζάξηεζεο (Άξζξν 181) 

Θαηαλνκή ησλ εδξψλ ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ (Άξζξν 51) 

Θαηάξγεζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηδξπκάησλ (Άξζξν 237) 

Θαηάξγεζε Θνηλφηεηαο θαη Ρνπηθνχ Γηακεξίζκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβάιιεηαη δήισζε 

ζπλδπαζκνχ (Άξζξν 36) 

Θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ (Άξζξν 207) 

Θαηάξηηζε ζπλδπαζκψλ (Άξζξν 35) 

Θαηάξηηζε, ςήθηζε θαη δεκνζίεπζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ  (Άξζξν 159) 

Θαηαζηαηηθή ζέζε αηξεηψλ (Άξζξν 135) 
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Θαηαζηήκαηα γεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο (Άξζξν 80) 

Θήξπμε ηεο απαιινηξίσζεο θαη ζχζηαζε δνπιείαο (Άξζξν 212) 

Θηλεηά πξάγκαηα ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Άξζξν 199) 

Θνηλνπνίεζε απνθάζεσλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο (Άξζξν 153) 

Θνηλνηηθέο αξρέο (Άξζξν 20) 

Θνηλνηηθφ Θαηάζηεκα θαη βηβιία (Άξζξν 116) 

Θνηλνηηθφ ζπκβνχιην - Ρφπνο ζπλεδξίαζεο, απαξηία θαη ιήςε απνθάζεσλ ηνπ Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

(Άξζξν 112)  

Θηήζε δεκνηηθφηεηαο (Άξζξν 15) 

Θψιπκα(δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ) ζπκκεηνρήο ζηε ζπλεδξίαζε (Άξζξν 99) 

Θψιπκα(θνηλνηηθνχ ζπκβνχινπ) ζπκκεηνρήο ζηε ζπλεδξίαζε (Άξζξν 115) 

Θσιχκαηα θαη αζπκβίβαζηα (Άξζξν 29) 

 

Ι 

Ιεηηνπξγία ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο (Άξζξν 105) 

Ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Άξζξν 100) 

Ιεηηνπξγία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη επνπηεία (Άξζξν 234) 

Ινηπά έμνδα δεκάξρσλ, αληηδεκάξρσλ, πξνέδξσλ Θνηλνηήησλ θαη δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ  ζπκβνχισλ 

(Άξζξν 140) 

Ινηπέο επεκβάζεηο ζηελ ηδηνθηεζία (Άξζξν 213) 

Ιχζε Ππλδέζκνπ (Άξζξν 250) 

Ιχζε ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ (Άξζξν 262) 

 

Κ 

Καηαίσζε ηεο ςεθνθνξίαο (Άξζξν 48) 

Κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζην ζπκβνχιην θαη ζηνλ πξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκνηηθνχ 

δηακεξίζκαηνο (Άξζξν 120) 

Κεηαγξαθή ζπκβάζεσλ εθκίζζσζεο δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ  αθηλήησλ (Άξζξν 196) 

Κεηαδεκφηεπζε ππνςεθίσλ ζηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο (Άξζξν 16) 

Κεηαθνξά πηζηψζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγνπ Απνζεκαηηθφ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ  (Άξζξν 161) 

Κεηνλνκαζία Γήκσλ, Θνηλνηήησλ, ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ, νηθηζκψλ θαη ζέζεσλ (Άξζξν 7) 

Κίζζσζε αθηλήησλ απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Θνηλφηεηεο (Άξζξν 194) 

Κνξθή ησλ ςεθνδειηίσλ (Άξζξν 42) 

 

Λ 

Λένο θαζνξηζκφο νξίσλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Άξζξν 13) 

 

Μ 

 

Ν 
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Νδνηπνξηθά έμνδα απνδεκίσζεο κειψλ ηεο επηηξνπήο νξίσλ - Ακνηβή κειψλ Ππκβνπιίνπ  Ρνπσλπκηψλ 

(Άξζξν 283)  

Νηθνλνκηθή δηνίθεζε ηδξπκάησλ (Άξζξν 236) 

Νηθνλνκηθφ έηνο δηαρείξηζεο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ (Άξζξν 156) 

Νηθνλνκηθφο θαη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο πξνο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο (Άξζξν 168) 

Όλνκα θαη έδξα ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Άξζξν 6) 

Νλνκαζία θαη κεηνλνκαζία ζπλνηθηψλ, νδψλ θαη πιαηεηψλ (Άξζξν 8) 

Όξγαλα - Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα  (Άξζξν 21) 

Νξηζκνί - δηαθξίζεηο (Άξζξν 252) 

Νξθσκνζία ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ (Άξζξν 70) 

 

Ξ 

Ξάγηα πξνθαηαβνιή (Άξζξν 173) 

Ξαξαίηεζε αηξεηψλ νξγάλσλ (Άξζξν 72) 

Ξαξαίηεζε ή ζάλαηνο ππνςήθηνπ Γεκάξρνπ ζε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο ςεθνθνξίαο (Άξζξν 60) 

Ξαξαπνκπή ζε εηδηθνχο λφκνπο (Άξζξν 28) 

Ξαξαρψξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο (Άξζξν 200) 

Ξαχζε  πξνέδξσλ Θνηλνηήησλ, δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ (Άξζξν 147) 

Ξεηζαξρηθή δηαδηθαζία (Άξζξν 143) 

Ξεηζαξρηθή επζχλε αηξεηψλ νξγάλσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Άξζξν 142) 

Ξεξηερφκελν θαη δνκή ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ (Άξζξν 206) 

Ξεξηερφκελν θαη ηχπνο πξνυπνινγηζκνχ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Άξζξν 155) 

Ξεξηερφκελν ηεο έλζηαζεο (Άξζξν 65) 

Ξεξηερφκελν ησλ ςεθνδειηίσλ (Άξζξν 44) 

Ξεξηνπζία Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ ζε πεξίπησζε ελψζεσο (Άξζξν 180) 

Ξεξηπηψζεηο ηζνςεθίαο ζπλδπαζκψλ (Άξζξν 57) 

Ξιεζπζκφο (Άξζξν 275) 

Ξφξνη ηδξπκάησλ (Άξζξν 235) 

Ξφξνη Ππλδέζκνπ (Άξζξν 249) 

Ξξαθηηθά ζπλεδξίαζεο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Άξζξν 97) 

Ξξαθηηθά ζπλεδξίαζεο Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Άξζξν 113) 

Ξξαθηηθά ζπλεδξίαζεο ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ (Άξζξν 132) 

Ξξφγξακκα ηεο εθινγήο (Άξζξν 40) 

Ξξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο (Άξζξν 225) 

Ξξφεδξνο ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ (Άξζξν 128) 

Ξξνζεζκία γηα ηελ απφθαζε ή γλσκνδφηεζε απφ άιιεο αξρέο, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε 

πξάμεσλ απφ Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο (Άξζξν 78) 

Ξξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ελζηάζεσλ (Άξζξν 66) 

Ξξνκήζεηεο - πεξεζίεο - Κειέηεο (Άξζξν 209) 

Ξξνζάξηεζε ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ - νηθηζκψλ (Άξζξν 4) 

Ξξνζφληα εθινγηκφηεηαο (Άξζξν 28) 

Ξξνζθπγή θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα (Άξζξν 151) 
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Ξξνζσπηθφ ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ (Άξζξν 258) 

Ξξψηνο Βαζκφο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Άξζξν 1 ) 

 

Ο 

Οχζκηζε θπθινθνξίαο (Άξζξν 82) 

 

Π 

Πχγθιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Άξζξν 111) 

Πχγθιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο (Άξζξν 122) 

Πχγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Άξζξν 95) 

Πχγθιεζε ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ (Άξζξν 130) 

Ππγρψλεπζε - Θαηάξγεζε λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ (Άξζξν 241) 

Ππγρψλεπζε - Κεηαηξνπή - Ιχζε Δπηρεηξήζεσλ Ν.Ρ.Α. (Άξζξν 269) 

Ππγρψλεπζε θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ (Άξζξν 263) 

Ππκβάζεηο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο (Άξζξν 222) 

Ππκβάζεηο ζην πιαίζην αδειθνπνηήζεσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ (Άξζξν 221) 

Ππκβάζεηο Ππλεξγαζίαο Φνξέσλ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Άξζξν 223) 

Ππκκεηνρή δσξεηψλ ζηε δηνίθεζε δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ ηδξχκαηνο (Άξζξν 228) 

Ππκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα (Άξζξν 138) 

Ππκκεηνρή ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο (Άξζξν 214) 

Ππκπξάμεηο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Άξζξν 224) 

Πχλδεζκνη Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ ζπλελψλνληαη (Άξζξν 251) 

Ππλεδξηάζεηο, απαξηία θαη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο (Άξζξν 123) 

Πχζηαζε - Ιεηηνπξγία αλσλχκσλ εηαηξεηψλ Ν.Ρ.Α. (Άξζξν 265) 

Πχζηαζε δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο (Άξζξν 254) 

Πχζηαζε δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ ηδξχκαηνο (Άξζξν 226) 

Πχζηαζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ (Άξζξν 239) 

Πχζηαζε Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ ή Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Άξζξν 245) 

Πθξαγίδα θαη ζήκα ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Άξζξν 9) 

Πρνιηθέο Δπηηξνπέο (Άξζξν 243) 

Πρνιηθή πεξηνπζία (Άξζξν 274) 

 

Ρ 

Ραθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί δεκνηηθνί θαη θνηλνηηθνί ζχκβνπινη - Ηζνςεθία (Άξζξν 54) 

Ραθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί ζχκβνπινη ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο - Ηζνςεθία (Άξζξν 55) 

Ραθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί ηνπηθνί ζχκβνπινη - Ηζνςεθία (Άξζξν 56) 

Ρερληθφ πξφγξακκα (Άξζξν 208) 

Ρνπηθά δεκνςεθίζκαηα (Άξζξν 216) 

Ρνπηθά δηακεξίζκαηα - Όξγαλα (Άξζξν 22) 

Ρνπηθά Ππκβνχιηα Ξξφιεςεο Ξαξαβαηηθφηεηαο (Άξζξν 84) 

Ρνπηθφ ζπκβνχιην-Ρφπνο ζπλεδξίαζεο, απαξηία θαη ιήςε απνθάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ (Άξζξν 

131)  
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Ρφπνο ζπλεδξίαζεο, απαξηία θαη ιήςε απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Άξζξν 96) 

Ρφπνο ζπλεδξίαζεο, απαξηία θαη ιήςε απνθάζεσλ ηνπ Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Άξζξν 112) 

Ρφπνο ζπλεδξίαζεο, απαξηία θαη ιήςε απνθάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ (Άξζξν 131) 

Ρχπνο γηα ηελ έλσζε Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη ηηο κεηαβνιέο (Άξζξν 5) 

 

 

πεξεζίεο - Δπίιπζε δηαθνξψλ (Άξζξν 273) 

πνβνιή ζηνηρείσλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Άξζξν 165) 

πνινγηζκφο πξνζεζκηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ  αξρψλ (Άξζξν 

41) 

πνρξεψζεηο δεκάξρνπ θαη αληηδεκάξρνπ (Άξζξν 91) 

πνρξεψζεηο ζπκβνχισλ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο (Άξζξν 125) 

πνρξεψζεηο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ (Άξζξν 98) 

πνρξεψζεηο ησλ Θνηλνηηθψλ Ππκβνχισλ (Άξζξν 114) 

πνρξέσζε Ππκκφξθσζεο πξνο ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ  Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο θαζψο θαη ηεο 

εηδηθήο επηηξνπήο (Άξζξν 154) 

πνςεθηφηεηεο (Άξζξν 34) 

 

Φ 

Φνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη αηέιεηεο (Άξζξν 276) 

 

Σ 

Σξεκαηνδφηεζε ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ (Άξζξν 259) 

Σξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (Άξζξν 193)  

Σξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (Άξζξν 193) 

Σξφλνο θαηάξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ (Άξζξν 205) 

 

Τ 

 

Υ 

 

 

NOMOΠ Ξ' ΑΟΗΘ. 3463   (ΦΔΘ Α 114 8.6.2006) 

Θύξσζε ηνπ Θώδηθα ΓΪκσλ θαη ΘνηλνηΪησλ. 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 

ΔθδΫδνκε ηνλ αθόινπζν λόκν πνπ ςΪθηζε ε ΒνπιΪ: 

 

Άξζξν πξώην 

 

Θπξψλεηαη ν Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ  76 ηνπ 

Ππληάγκαηνο, ν νπνίνο έρεη ζπληαρζεί απφ ηελ Δπηηξνπή, πνπ ζπγθξνηήζεθε, θαη'  εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 
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2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3242/2004 (ΦΔΘ 102 A), κε ηελ ππ' αξηζκ.  35442/6.9.2004 απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (ΦΔΘ  1395 Β΄), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη. 

 

 

ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ 

ΓΖΚΝΗ ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΖΡΔΠ - ΠΠΡΑΠΖ ΘΑΗ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α 

ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΑΡΑΜΖ 

 

Άξζξν 1 

Ξξώηνο Βαζκόο ηεο ΡνπηθΪο ΑπηνδηνΫθεζεο 

1. Ζ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, σο έθθξαζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, απνηειεί ζεκειηψδε ζεζκφ ηνπ  δεκφζηνπ 

βίνπ ησλ Διιήλσλ, φπσο απηφο θαηνρπξψλεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ππληάγκαηνο θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σάξηε Ρνπηθήο Απηνλνκίαο πνπ  θπξψζεθε κε ην λ. 1850/1989 (ΦΔΘ 144 Α΄). 

2. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο ζπγθξνηνχλ ηνπο Νξγαληζκνχο ηνπ Ξξψηνπ Βαζκνχ ηεο Ρνπηθήο  

Απηνδηνίθεζεο. 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β 

ΠΠΡΑΠΖ ΓΖΚΥΛ ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ 

 

Άξζξν 2 

ΓΪκνη - Θνηλόηεηεο 

1. Γήκνη είλαη: 

α) Όζνη έρνπλ ήδε ζπζηαζεί κε λφκν. 

β) Όζνη πξνέξρνληαη απφ έλσζε Γήκσλ ή Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ή Θνηλνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο  

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. 

γ) Όζεο Θνηλφηεηεο έρνπλ πιεζπζκφ άλσ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (4.000) θαηνίθσλ θαηά ηελ  

ηειεπηαία απνγξαθή. 

2. Θνηλφηεηεο είλαη φζεο έρνπλ ήδε ζπζηαζεί ή δηαηεξεζεί κε λφκν. 

3. Νη Γήκνη δηαηξνχληαη ζε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 117. 

4. Πηνπο Γήκνπο θαη ζηηο Θνηλφηεηεο πνπ ζπζηήζεθαλ κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 2539/1997 (ΦΔΘ  244 Α΄), ε 

εδαθηθή πεξηθέξεηα θάζε Ν.Ρ.Α. πνπ θαηαξγήζεθε θαη θάζε νηθηζκνχ πνπ  πξνζαξηήζεθε απνηειεί 

ππνδηαίξεζε ηεο εληαίαο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ λένπ Γήκνπ ή ηεο  Θνηλφηεηαο θαη νλνκάδεηαη "Ρνπηθφ 

Γηακέξηζκα". Ρνπηθά δηακεξίζκαηα απνηεινχλ, επίζεο, νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο πνπ θαηαξγήζεθαλ  

θαηφπηλ ζπλέλσζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 1416/1984 (ΦΔΘ 18 Α΄) θαη 1622/1986  (ΦΔΘ 

92 Α΄). 

 

Άξζξν 3 

Έλσζε ΓΪκσλ θαη ΘνηλνηΪησλ 

1. Γήκνη ή Θνηλφηεηεο πνπ ζπλνξεχνπλ κπνξνχλ λα ελσζνχλ ζε έλαλ Νξγαληζκφ Ρνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο 

σο εμήο: 
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α. Γχν ή πεξηζζφηεξνη φκνξνη Γήκνη κπνξνχλ λα ελσζνχλ θαη λα απνηειέζνπλ έλα Γήκν κεηά  απφ 

απνθάζεηο ησλ δεκνηηθψλ ηνπο ζπκβνπιίσλ πνπ ιακβάλνληαη, κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ  πέκπησλ 

(3/5) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ θάζε ζπκβνπιίνπ. 

β. Κία ή πεξηζζφηεξεο Θνηλφηεηεο, πνπ ζπλνξεχνπλ κε έλα Γήκν, κπνξνχλ λα ελσζνχλ κε  απηφλ, κεηά 

απφ απνθάζεηο ησλ ζπκβνπιίσλ ηνπο θαη απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ  ιακβάλνληαη κε 

πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ θάζε  ζπκβνπιίνπ. 

γ. Γχν ή πεξηζζφηεξεο φκνξεο Θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα ελσζνχλ θαη λα απνηειέζνπλ έλα Γήκν,  κεηά 

απφ απνθάζεηο ησλ ζπκβνπιίσλ ηνπο, πνπ ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία. 

2. Νη ελψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄ θαη γ΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ είλαη δπλαηφλ λα  γίλνπλ θαη 

θαηφπηλ ηνπηθνχ δεκνςεθίζκαηνο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 216. 

3. Κε ηηο απνθάζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνηείλεηαη ην φλνκα θαη ε έδξα ηνπ  λένπ 

Νξγαληζκνχ. 

4. Νη Γήκνη πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ  ιακβάλνπλ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε, ηελ νπνία ρξεκαηνδνηεί ην Δηδηθφ Ξξφγξακκα Δλψζεσλ (Δ.Ξ.Δ.), πνπ δεκηνπξγείηαη 

γηα ην ζθνπφ απηφλ. Νη πφξνη ηνπ  πξνέξρνληαη είηε απφ ηνπο Θεληξηθνχο Απηνηειείο Ξφξνπο είηε απφ 

άιιεο, εζληθέο ή θνηλνηηθέο, πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. Κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο  

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο 

Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ Διιάδαο, θαηαξηίδεηαη ην  Δηδηθφ Ξξφγξακκα Δλψζεσλ (Δ.Ξ.Δ.) 

θαη θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία, ην χςνο θαη ν ηξφπνο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ηνπ. 

5. Γηα ην ρξφλν πνπ ππνιείπεηαη κεηά ηελ έλσζε θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο δεκνηηθήο ή  θνηλνηηθήο πεξηφδνπ 

ηα αηξεηά φξγαλα ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, γηα φια ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηά ηνπο, ζεσξείηαη φηη εμαληινχλ 

ηελ ηεηξαεηία γηα ηελ νπνία έρνπλ  εθιεγεί. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23. 

 

Άξζξν 4 

ΞξνζΨξηεζε ηνπηθώλ δηακεξηζκΨησλ - νηθηζκώλ 

1. Ρνπηθφ δηακέξηζκα κπνξεί λα πξνζαξηεζεί ζε άιιν Γήκν ή Θνηλφηεηα, κε ηνλ νπνίν ή κε  ηελ νπνία 

ζπλνξεχεη, θαηφπηλ ηνπηθνχ δεκνςεθίζκαηνο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 216 θαη 

εθφζνλ ζπλαηλέζεη ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα ζηνλ  νπνίν δεηείηαη λα γίλεη ε πξνζάξηεζε, χζηεξα απφ 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ  ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ζα πξέπεη λα δεηεζεί ε γλψκε θαη ηνπ Γήκνπ απφ 

ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα απνζρηζζεί ην ηνπηθφ δηακέξηζκα, φηαλ  δελ ζπληξέρεη ε πξνυπφζεζε ηνπ δεπηέξνπ 

εδαθίνπ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 216. Ζ γλψκε απηή παξέρεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία  ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ. 

2. Γελ επηηξέπεηαη λα πξνζαξηεζεί ηνπηθφ δηακέξηζκα ζε άιιν Γήκν ή Θνηλφηεηα, πξηλ  πεξάζεη κία 

πεληαεηία απφ ηφηε πνπ ζπζηήζεθε ή πξνζαξηήζεθε. 

3. Νηθηζκφο, πνπ δελ ζπλνξεχεη κε ην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα ζηνλ νπνίν ππάγεηαη δηνηθεηηθά,  πξνζαξηάηαη 

ζε έλαλ απφ ηνπο Γήκνπο ή Θνηλφηεηεο κε ηνπο νπνίνπο ζπλνξεχεη. Γηα ηελ πξνζάξηεζε εθδίδεηαη 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ  Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, 

χζηεξα απφ γξαπηφ αίηεκα πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο κηζνχο ηνπιάρηζηνλ θαηνίθνπο ηνπ νηθηζκνχ, νη 

νπνίνη  είλαη θαη εθινγείο, θαζψο θαη γλψκε ηεο νηθείαο Ρνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ. 

4. Αλ ν παξαπάλσ νηθηζκφο δελ αλήθεη ζηνλ ίδην λνκφ κε ην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα κε ηνλ  νπνίν ζπλνξεχεη 

θαη ζηνλ νπνίν ζα πξνζαξηεζεί, ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 
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Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, χζηεξα  απφ γξαπηφ αίηεκα πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο κηζνχο 

ηνπιάρηζηνλ θαηνίθνπο ηνπ νηθηζκνχ, νη  νπνίνη είλαη θαη εθινγείο, θαζψο θαη γλψκε ησλ νηθείσλ Ρνπηθψλ 

Δλψζεσλ Γήκσλ θαη  Θνηλνηήησλ (Ρ.Δ.Γ.Θ.). 

 

 

 

Άξζξν 5 

Ρύπνο γηα ηελ Ωλσζε ΓΪκσλ θαη ΘνηλνηΪησλ θαη ηηο κεηαβνιΩο 

Γηα ηελ έλσζε Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνβιέπνπλ ηα άξζξα 2, 3,  4 παξ. 1 

θαη 36 εθδίδεηαη πξνεδξηθφ δηάηαγκα κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, ην νπνίν δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Δηδηθά  γηα φζεο Θνηλφηεηεο 

ζπληξέρεη ε πξνυπφζεζε ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2, ε  αλαγλψξηζή ηνπο ζε Γήκνπο 

γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο  Ξεξηθέξεηαο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Θπβεξλήζεσο. 

 

Άξζξν 6 

Όλνκα θαη Ωδξα ησλ ΓΪκσλ θαη ΘνηλνηΪησλ 

1. Ρν φλνκα θαη ε έδξα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο νξίδεηαη κε ην λφκν ή κε ην πξνεδξηθφ  δηάηαγκα 

αλαγλψξηζήο ηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηελ πξφηαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3. 

2. Γηα ηε κεηαγξαθή ησλ νλνκάησλ κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ πνπξγνχ  

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο 

Ρππνπνίεζεο Γεσγξαθηθψλ Νλνκάησλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε  απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Δμσηεξηθψλ θαη Δζληθήο Άκπλαο θαη απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο 

ηνπ  πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ηεο Γεσγξαθηθήο πεξεζίαο Πηξαηνχ, ηεο δξνγξαθηθήο πεξεζίαο ηνπ  

Λαπηηθνχ θαη ηεο Γηεχζπλζεο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  ηνπ 

πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε  νξίδεηαη ν 

πξφεδξφο ηεο, ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαη ν γξακκαηέαο θαη ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα  ζρεηηθφ κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο. 

3. Έδξα είλαη ν νηθηζκφο, ζηνλ νπνίνλ εγθαζίζηαληαη νη θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ή  ηεο Θνηλφηεηαο. 

Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ε νπνία  δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο θαη εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ  Ππκβνπιίνπ 

Ρνπσλπκηψλ ηνπ άξζξνπ 7 θαη αίηεκα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κπνξεί λα  νξίδεηαη νηθηζκφο σο ηζηνξηθή 

έδξα Γήκνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζρεηηθνί ηζηνξηθνί ιφγνη.  Πηελ ηζηνξηθή έδξα κπνξνχλ κεηά απφ απφθαζε 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα πξαγκαηνπνηνχληαη  ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη 

επίζεκεο ενξηέο θαη ηειεηέο. 

4. Ρν δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίδεη ηε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ  ή ηεο 

Θνηλφηεηαο κε ηελ πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ. Αλ θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ δχν ηξίησλ πξνθχπηεη θιάζκα  κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο, ην θιάζκα απηφ ζηξνγγπινπνηείηαη 

ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα. Ζ κεηαθνξά ηεο έδξαο ζπληειείηαη κε ηελ έθδνζε πξνεδξηθνχ  

δηαηάγκαηνο κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. 

5. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλάγθε λα κεηαθεξζεί ε έδξα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο,  εμαηηίαο 

ζεηζκψλ, θαηνιηζζήζεσλ ή άιισλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, νξίδεηαη ππνρξεσηηθά σο έδξα ηνπ Γήκνπ ή ηεο 
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Θνηλφηεηαο άιινο νηθηζκφο, πνπ ππάξρεη ήδε ή λένο  νηθηζκφο πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη βξίζθεηαη κέζα ζηε 

δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ ή ηεο  Θνηλφηεηαο, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη  ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο θαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ 

ζπκβνπιίνπ, ε νπνία  δίδεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο, αθφηνπ δεηεζεί. 

 

Άξζξν 7 

ΚεηνλνκαζΫα ΓΪκσλ, ΘνηλνηΪησλ, ηνπηθώλ δηακεξηζκΨησλ, νηθηζκώλ θαη ζΩζεσλ 

1. H κεηνλνκαζία Γήκσλ, Θνηλνηήησλ, ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ θαη νηθηζκψλ γίλεηαη κε  πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, 

χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ππκβνπιίνπ 

Ρνπσλπκηψλ, πνπ απνηειείηαη απφ: 

α) Ρνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο σο  

Ξξφεδξν, αλαπιεξνχκελν ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Ρνπηθήο  

Απηνδηνίθεζεο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. 

β) Ρνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε αλαπιεξσηή ηνλ πξντζηάκελν ηεο  Γηεχζπλζεο 

Νηθνλνκηθψλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,  Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο. 

γ) Ρνλ Γηνηθεηή ηεο Γεσγξαθηθήο πεξεζίαο Πηξαηνχ ή ηνλ Γηεπζπληή ηεο δξνγξαθηθήο  πεξεζίαο 

Λαπηηθνχ, φηαλ ζπδεηνχληαη νλνκαζίεο λήζσλ ή ζαιάζζησλ πεξηνρψλ. 

δ) Θαζεγεηή ηεο Φηινζνθηθήο Πρνιήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, πνπ νξίδεηαη καδί κε ηνλ  

αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηελ νηθεία Πρνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. 

ε) Θαζεγεηή αξραηνινγίαο, πνπ νξίδεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην νηθείν ηκήκα ηνπ  

Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

ζη) πάιιειν ηεο Δζληθήο Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο ηεο Διιάδαο, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ  αλαπιεξσηή ηνπ 

απφ ηνλ αξκφδην πνπξγφ. 

δ) Ρξεηο εθπξνζψπνπο ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ Διιάδαο, πνπ νξίδνληαη  καδί κε 

ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο. 

Ρα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε εηζεγείηαη ζην ζπκβνχιην ν Γηεπζπληήο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο  Νξγαληζκψλ 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη  Απνθέληξσζεο ή ν λφκηκνο 

αλαπιεξσηήο ηνπ. 

Λέν αίηεκα κεηνλνκαζίαο είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί κεηά ηελ πάξνδν δηεηίαο απφ ηελ παξνρή  αξλεηηθήο 

γλψκεο ηνπ αλσηέξσ Ππκβνπιίνπ. 

Σξέε γξακκαηείαο ηνπ ζπκβνπιίνπ εθηεινχλ δχν ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΞΔ ηεο Γηεχζπλζεο  Νξγάλσζεο 

θαη Ιεηηνπξγίαο Ν.Ρ.Α. πνπ νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο κε απφθαζε ηνπ  πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. 

2. Νηθηζκνί πνπ ππάξρνπλ ήδε ή δεκηνπξγνχληαη γηα πξψηε θνξά θαη δελ έρνπλ απνγξαθεί  σο απηνηειείο, 

αλ δελ έρνπλ φλνκα, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ φλνκα κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ  Ππκβνπιίνπ Ρνπσλπκηψλ. 

Ξεξίιεςε ηεο απφθαζεο απηήο δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο κε παξαγγειία ηνπ  

Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο. 



 16 

3. Ζ κεηνλνκαζία ζέζεσλ γίλεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ  πνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ  δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ππκβνπιίνπ Ρνπσλπκηψλ. 

Απαηηείηαη, επίζεο, γλψκε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην  πνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3)  κελψλ, αθφηνπ ην 

δεκνηηθφ ή ην θνηλνηηθφ ζπκβνχιην έιαβε ην ζρεηηθφ εξψηεκα. Αλ ε γλψκε  δελ ππνβιεζεί κέζα ζε απηήλ 

ηελ πξνζεζκία, ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα εθδίδεηαη θαη ρσξίο  απηήλ. 

 

Άξζξν 8 

ΝλνκαζΫα θαη κεηνλνκαζΫα ζπλνηθηώλ, νδώλ θαη πιαηεηώλ 

Ζ νλνκαζία ζπλνηθηψλ, νδψλ θαη πιαηεηψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ, ε 

νπνία ιακβάλεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ ή  παξέδξνπ θαη ζχκθσλε γλψκε 

επηηξνπήο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ: 

α. Ν πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ή ηεο Γηεχζπλζεο Ρνπηθήο  

Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο ηνπ λνκνχ, σο πξφεδξνο. 

β. Γχν εθπξφζσπνη ηεο Ρνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, πνπ νξίδνληαη κε ηνπο  αλαπιεξσηέο 

ηνπο απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηεο θαη 

γ. Γχν θαζεγεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θιάδνπ ΞΔ 02, νη νπνίνη νξίδνληαη, καδί  κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο, απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. H Δπηηξνπή  ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. Κε ηελ ίδηα  απφθαζε νξίδεηαη ν γξακκαηέαο θαη ν 

αλαπιεξσηήο ηνπ, νη νπνίνη είλαη ππάιιεινη ηεο  Ξεξηθέξεηαο ηνπ θιάδνπ ΞΔ Γηνηθεηηθνχ. Ζ 

κεηνλνκαζία επηηξέπεηαη, γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο θαη γίλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. 

Άξζξν 9 

ΠθξαγΫδα θαη ζΪκα ησλ ΓΪκσλ θαη ΘνηλνηΪησλ 

1. Ζ ζθξαγίδα ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ είλαη κειαλνχ ρξψκαηνο θαη απνηειείηαη απφ  ηξεηο νκφθεληξνπο 

θχθινπο, απφ ηνπο νπνίνπο ν εμσηεξηθφο έρεη δηάκεηξν 0,04 κ.. Πηνλ εζσηεξηθφ θχθιν ηίζεηαη ην έκβιεκα 

ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ην  άξζξν 2 ηνπ λ. 48/1975 (ΦΔΘ108 Α). Πην δεχηεξν θχθιν 

αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ην  φλνκα ηνπ Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο θαη ζηνλ εμσηεξηθφ νη ιέμεηο 

"ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ" θαη  "ΛΝΚΝΠ "ηελ νπνία αθνινπζεί ην φλνκα ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν 

Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα. 

2. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ζήκαηνο δεισηηθνχ ηεο  ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ρψξνπ 

πνπ απνηειεί ηε δηνηθεηηθή ηνπο πεξηθέξεηα. Ρν ζήκα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ θαηά 

ζπλεθηίκεζε ζηνηρείσλ, πνπ ζρεηίδνληαη  κε ηελ ηζηνξία, ηε κπζνινγία, θαη ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πεξηνρήο, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ππκβνπιίνπ Ρνπσλπκηψλ. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ 

ΝΟΗΑ ΓΖΚΥΛ ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ 

 

Άξζξν 10 

ΔδαθηθΪ πεξηθΩξεηα ΓΪκσλ θαη ΘνηλνηΪησλ 
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1. Θάζε Γήκνο θαη θάζε Θνηλφηεηα έρεη εληαία εδαθηθή πεξηθέξεηα. Θάζε ηκήκα ηεο Σψξαο  αλήθεη ζηελ 

πεξηθέξεηα ελφο Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο, φπσο έρεη, ήδε, θαζνξηζηεί. 

2. Όηαλ ε πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο ζπκπίπηεη κε ηα θπζηθά φξηα ηνπ λεζηνχ,  δελ γίλεηαη 

θαζνξηζκφο νξίσλ. 

3. Πε λεζησηηθέο πεξηνρέο Γήκνη θαη Θνηλφηεηεο ζεσξνχληαη φκνξνη, εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη  ζε ηνπηθφ 

ζχκπιεγκα λεζηψλ ή γεηηληάδνπλ κεηαμχ ηνπο. 

 

 

 

Άξζξν 11 

ΔπηηξνπΪ νξΫσλ 

1. Ρα φξηα ηεο πεξηθέξεηαο θάζε Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο θαζνξίδνληαη απφ επηηξνπή πνπ  ζπγθξνηεί ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο είηε απηεπαγγέιησο είηε θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ ελδηαθεξφκελσλ Γήκσλ ή 

Θνηλνηήησλ. 

2. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ ιακβάλνληαη ππφςε, ηδίσο, ε δεκνηηθή θαη θνηλνηηθή  ηδηνθηεζία, ε 

ηδηνθηεζία ησλ θαηνίθσλ θαη νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ησλ  νηθηζκψλ. 

3. Ζ επηηξνπή ηεο παξ. 1 απνηειείηαη απφ ηνλ εηξελνδίθε σο πξφεδξν, ηνπο δεκάξρνπο ή  πξνέδξνπο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ θαη έλα δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζχκβνπιν ησλ ελδηαθεξφκελσλ Γήκσλ 

ή Θνηλνηήησλ πνπ ππνδεηθλχνληαη καδί κε ηνπο  αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ηα νηθεία δεκνηηθά ή θνηλνηηθά 

ζπκβνχιηα, θαζψο θαη έλαλ εθπξφζσπν ηεο Ρνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη δχν (2) 

κεραληθνχο  ηεο Ξεξηθέξεηαο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο κε εηδηθφηεηα ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ. Αλ ην νηθείν  

δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην αξλείηαη λα ηνπο ππνδείμεη, νη ζχκβνπινη νξίδνληαη απφ ηνλ  Γεληθφ 

Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο. 

Αλ νη ελδηαθεξφκελνη Γήκνη ή Θνηλφηεηεο ππάγνληαη ζε πεξηζζφηεξα εηξελνδηθεία ηεο ίδηαο  Ξεξηθέξεηαο ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο Ξεξηθέξεηαο νξίδεη έλαλ απφ ηνπο εηξελνδίθεο σο πξφεδξν  ηεο επηηξνπήο. Αλ 

ππάγνληαη ζε πεξηζζφηεξα Δηξελνδηθεία δηαθφξσλ Ξεξηθεξεηψλ, ν  εηξελνδίθεο νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε 

ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ απηψλ, κε  ηελ νπνία ζπγθξνηείηαη θαη ε επηηξνπή ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξνχζαο. 

Πε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο επηηξνπήο απνπζηάδνπλ ή αξλνχληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο εξγαζίεο  ηεο, ε 

επηηξνπή ζπλέξρεηαη θαη απνθαζίδεη λνκίκσο, εθφζνλ είλαη παξφληεο ηνπιάρηζηνλ ν  πξφεδξνο θαη δχν απφ 

ηα κέιε ηεο. 

4. Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο, ηελ επηηφπηα κεηάβαζε ησλ κειψλ  ηεο, θαζψο 

θαη ηε ζχληαμε, ηελ ππνβνιή θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εθζέζεσο, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη  Απνθέληξσζεο. 

5. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ πξνζθπγή θαηά ησλ εθζέζεσλ ηεο  επηηξνπήο νξίσλ 

ζην ηξηκειέο δηνηθεηηθφ πξσηνδηθείν. 

6. Ζ πξνζεζκία θαη ε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο επηηξνπήο δελ αλαζηέιινπλ  ηελ 

εθηέιεζε ηεο απφθαζεο απηήο. 
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Άξζξν 12 

ΓηαθνξΩο από ηελ εθαξκνγΪ ηεο λνκνζεζΫαο θαζνξηζκνύ νξΫσλ ηεο εδαθηθΪο πεξηθΩξεηαο ησλ  

ΓΪκσλ θαη ΘνηλνηΪησλ 

Νη δηνηθεηηθέο δηαθνξέο νπζίαο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά  ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ππάγνληαη ζηε  δηθαηνδνζία 

ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ. 

Άξζξν 13 

ΛΩνο θαζνξηζκόο νξΫσλ 

1. Γελ γίλεηαη λένο θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, εθφζνλ ηα φξηα απηά έρνπλ  θαζνξηζζεί 

κε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο νξίσλ πνπ δελ ππφθεηηαη ζε έλδηθν κέζν ή κε ακεηάθιεηε  απφθαζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ νξίσλ ή ηνπ ηαθηηθνχ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ. 

2. Θαη' εμαίξεζε επηηξέπεηαη λα γίλεη λένο θαζνξηζκφο νξίσλ εθφζνλ:  

α) έρεη ππάξμεη  ζεκαληηθή κεηαβνιή ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο απφ θπζηθά ή ηερληθά αίηηα, 

θαηφπηλ  αηηήκαηνο ησλ ελδηαθεξφκελσλ Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ,  

β) έρεη απνιεζζεί ε έθζεζε ηεο επηηξνπήο  ή ε ζρεηηθή δηθαζηηθή απφθαζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο ή  ησλ ελδηαθεξφκελσλ Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ. Δπίζεο είλαη 

επηηξεπηφο ν θαζνξηζκφο νξίσλ θαηφπηλ  αηηήκαηνο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο ή ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ,  ζε πεξίπησζε πξνζαξηήζεσλ ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ θαη 

νηθηζκψλ θαηά ην άξζξν 4, εθφζνλ απηά δελ έρνπλ θαζνξηζηεί. 

3. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε απψιεηα ηεο έθζεζεο θαη  ηεο 

δηθαζηηθήο απφθαζεο απνδεηθλχεηαη, ηδίσο κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ Δηξελνδίθε ή ηνπ  αξκφδηνπ ηκήκαηνο 

ηεο Ξεξηθέξεηαο ή ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,  Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο. 

4. Πε πεξίπησζε πνπ κε ηελ έθζεζε ηεο επηηξνπήο νξίσλ ή ηελ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ  δηθαζηεξίνπ 

νξίσλ ή ηνπ ηαθηηθνχ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ έρνπλ ππαρζεί ζηα δηνηθεηηθά  φξηα ηνπ Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο 

νηθηζκνί, απνγεγξακκέλνη ή κε, απηνηειψο, νη νπνίνη δελ  αλαθέξνληαη ζην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 

αλαγλψξηζεο ή πξνζάξηεζεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο,  ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ ππαρζεί, 

επηηξέπεηαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Γεληθνχ  Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο λένο θαζνξηζκφο νξίσλ. 

5. Δπηηξέπεηαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο ή θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ  

ελδηαθεξφκελνπ Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο λένο θαζνξηζκφο νξίσλ εθφζνλ έρεη κεηαθεξζεί νηθηζκφο ζηε 

δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα άιινπ φκνξνπ Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο. 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ΄ 

ΓΖΚΝΡΔΠ 

 

Άξζξν 14 

Γεκνηηθόηεηα 

Θάζε Έιιελαο πνιίηεο είλαη δεκφηεο ελφο κφλν Γήκνπ ή κηαο κφλν Θνηλφηεηαο. Γεκφηεο ελφο  Γήκνπ ή 

Θνηλφηεηαο είλαη φζνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην δεκνηνιφγην. 

Άξζξν 15 

ΘηΪζε δεκνηηθόηεηαο 
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1. Ρν ηέθλν πνπ γελλήζεθε ζε γάκν ησλ γνλέσλ ηνπ είλαη δεκφηεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο  Θνηλφηεηαο, φπνπ 

είλαη γξακκέλνο ν παηέξαο ή ε κεηέξα ηνπ. Νη γνλείο ππνρξενχληαη, εληφο  ηεο πξνζεζκίαο πξνο δήισζε 

ηεο γέλλεζεο ηνπ πξψηνπ ηέθλνπ ηνπο, λα πξνζδηνξίζνπλ κε  ακεηάθιεηε δήισζή ηνπο ελψπηνλ ηνπ 

ιεμηάξρνπ ηνπ ηφπνπ θαηάξηηζεο ηεο ζρεηηθήο ιεμηαξρηθήο πξάμεο ηε δεκνηηθφηεηά ηνπ. Ζ δήισζε απηή  

πξνζδηνξίδεη ηε δεκνηηθφηεηα θαη ησλ ηέθλσλ πνπ ζα γελλεζνχλ κεηαγελέζηεξα. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

δελ γίλεη ε παξαπάλσ δήισζε, ην ηέθλν απνθηά ηε  δεκνηηθφηεηα ηνπ παηέξα. 

Αλ ε επηκέιεηα πεξηέιζεη ζηνλ έλαλ απφ ηνπο γνλείο, κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε πνπ  εθδίδεηαη θαηά 

ηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία, ην ηέθλν απνθηά ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ γνλέα απηνχ. 

2. Ρν ηέθλν πνπ γελλήζεθε ρσξίο γάκν ησλ γνλέσλ ηνπ είλαη δεκφηεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο  Θνηλφηεηαο φπνπ 

είλαη δεκφηεο ε κεηέξα ηνπ. 

Πε πεξίπησζε αλαγλψξηζεο, ελψ ήηαλ αλήιηθν, κπνξεί λα απνθηήζεη κε ακεηάθιεηε δήισζε ησλ  γνλέσλ 

ηνπ ζην ιεμίαξρν ηνπ ηφπνπ θαηαρψξηζεο ηεο δήισζεο αλαγλψξηζεο ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ  παηέξα ή ηεο 

κεηέξαο απφ ηφηε πνπ έγηλε ε αλαγλψξηζε. Πε πεξίπησζε, επίζεο, αλαγλψξηζεο  κε δηθαζηηθή απφθαζε, αλ 

ε δεκνηηθφηεηα δελ θαζνξίδεηαη κε απηήλ απνθηά εθείλε ηεο  κεηέξαο ηνπ. 

3. Ρν ηέθλν πνπ κε ηε γέλλεζή ηνπ δελ απνθηά αιινδαπή ηζαγέλεηα ή είλαη άγλσζηεο  ηζαγέλεηαο είλαη 

δεκφηεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο φπνπ γελλήζεθε ή βξέζεθε. 

4. Ρν πξφζσπν πνπ πηνζεηείηαη, ελψ είλαη αλήιηθνο, απνθηά ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ ζεηνχ  γνλέα, αθφηνπ 

πηνζεηήζεθε. Πε πεξίπησζε πηνζεζίαο απφ ζπδχγνπο ή πηνζεζίαο απφ ηνλ έλα ζχδπγν ηνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ 

ηνπ άιινπ, εθαξκφδνληαη θαη γηα ην ζεηφ  ηέθλν αλάινγα νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1. 

5. Ν ελήιηθνο Έιιελαο πνιίηεο, πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε δεκνηνιφγην θαη ζπληξέρεη  λφκηκε 

πεξίπησζε εγγξαθήο ηνπ, γίλεηαη δεκφηεο ζην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα ηεο θαηνηθίαο ηνπ ή θαηαγσγήο ηνπ, 

θαη αλ είλαη θάηνηθνο εμσηεξηθνχ, ζην Γήκν ή  ηελ Θνηλφηεηα πνπ επηζπκεί. 

6. Ν αιινδαπφο πνπ έρεη απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, κε αίηεζή ηνπ γίλεηαη δεκφηεο  ζην Γήκν ή 

ζηελ Θνηλφηεηα ηεο θαηνηθίαο ηνπ ή αλ είλαη θάηνηθνο εμσηεξηθνχ ζην Γήκν ή ζηελ Θνηλφηεηα πνπ επηζπκεί. 

7. Ν ελήιηθνο ή ν έγγακνο κπνξεί κε αίηεζή ηνπ κεηά απφ κία δηεηία λα γίλεη δεκφηεο ζε  θάπνην Γήκν ή 

Θνηλφηεηα, φηαλ απνθηά εθεί κφληκε θαηνηθία. Αλ έλαο απφ ηνπο γνλείο  κεηαδεκνηεπζεί, νη γνλείο 

πξνζδηνξίδνπλ κε ακεηάθιεηε δήισζή ηνπο ζην δήκαξρν ή Ξξφεδξν  ηεο Θνηλφηεηαο απφ φπνπ 

κεηαδεκνηεχεη, ηε δεκνηηθφηεηα ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπο. 

Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ γίλεη ε παξαπάλσ δήισζε, ηα αλήιηθα ηέθλα πνπ έρνπλ ηε  δεκνηηθφηεηα 

απηνχ πνπ κεηαδεκνηεχεη αθνινπζνχλ ηε λέα δεκνηηθφηεηά ηνπ, αλ φκσο δελ ηελ  έρνπλ, δηαηεξνχλ ηε 

δεκνηηθφηεηά ηνπο. Ζ δηεηία ηεο κφληκεο θαηνηθίαο πνπ απαηηείηαη γηα  ηε κεηαδεκφηεπζε, απνδεηθλχεηαη κε 

βεβαίσζε ηνπ δεκάξρνπ πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 279. 

8. Γελ απαηηείηαη ε πξνυπφζεζε ηεο δηεηνχο θαηνηθίαο γηα ηε κεηαδεκφηεπζε: 

α) Ρνπ ελφο ησλ ζπδχγσλ γηα λα απνθηήζεη ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ άιινπ. 

β) Ρσλ πξψελ ζπδχγσλ, ιφγσ ιχζεσο ηνπ γάκνπ, γηα λα απνθηήζνπλ ηε δεκνηηθφηεηα πνπ είραλ  πξηλ 

απφ ην γάκν. 

γ) Ρνπ ελήιηθνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηελ αξρηθή δεκνηηθφηεηα, πνπ είρε ν ίδηνο ή νη  γνλείο ηνπ. 

Ζ δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη γηα κηα κφλν θνξά. 

 

Άξζξν 16 

Κεηαδεκόηεπζε ππνςεθΫσλ ζηηο δεκνηηθΩο θαη θνηλνηηθΩο εθινγΩο 
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1. Δπηηξέπεηαη ε κεηαδεκφηεπζε ρσξίο ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ  15, φηαλ 

πξφθεηηαη κφλν γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο ζε δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο  ζηνπο Γήκνπο θαη ηηο 

Θνηλφηεηεο ησλ Λνκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο θαη ζηνπο Γήκνπο ή ηηο  Θνηλφηεηεο ησλ λνκψλ, ζηελ 

πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ ππάγεηαη ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα πνπ ν  ππνςήθηνο είλαη ή ήηαλ πξηλ γξακκέλνο 

ζηα Κεηξψα Αξξέλσλ ή ζηα δεκνηνιφγηα ή ζηνπο  εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. 

2. Ρν δηθαίσκα απηφ κπνξεί λα αζθεζεί απφ ηελ 1ε Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο δηελέξγεηαο ησλ  εθινγψλ κέρξη 

ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο θαηάζεζεο ζην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο δήισζεο  θαηάξηηζεο ησλ 

ζπλδπαζκψλ. Ζ απφθαζε κεηαδεκφηεπζεο εθδίδεηαη ππνρξεσηηθά κέζα ζηελ ίδηα  πξνζεζκία θαη είλαη 

ακέζσο εθηειεζηή. Ζ απφθαζε κεηαδεκφηεπζεο παχεη λα ηζρχεη κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ (3) κελψλ απφ 

ηελ  αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκψλ, εθφζνλ απηφο πνπ κεηαδεκφηεπζε δελ αλαθεξχρζεθε ππνςήθηνο. Πε  

αληίζεηε πεξίπησζε εθαξκφδεηαη, θαηά ηα ινηπά, ε παξάγξαθνο 7 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. 

 

Άξζξν 17 

Απώιεηα ηεο δεκνηηθόηεηαο 

Ζ απψιεηα ηεο δεκνηηθφηεηαο επέξρεηαη απηνδίθαηα αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ πνπ ζπληειείηαη ε  ζρεηηθή 

δηαγξαθή: 

α) Κε ηελ απψιεηα ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. 

β) Κε ηελ απφθηεζε λέαο δεκνηηθφηεηαο Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο. 

 

Άξζξν 18 

Γεκνηνιόγην 

1. α. Γεκνηνιφγην ηεξείηαη ζε θάζε Γήκν θαη Θνηλφηεηα, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη, κε αίηεζε  ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ ή απηεπάγγειηα, νη δεκφηεο θαη ησλ δχν θχισλ, θαηά νηθνγέλεηα, κε  ηδηαίηεξν, γηα θάζε 

νηθνγέλεηα, αχμνληα αξηζκφ (νηθνγελεηαθή κεξίδα). 

 β. Νη εθινγηθνί θαηάινγνη ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαηαξηίδνληαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ  

εγγξαθψλ θαη κεηαβνιψλ, πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα αληίζηνηρα δεκνηνιφγηα. 

 γ. Ρν ζχλνιν ησλ δεκνηνινγίσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ηεο Σψξαο κε φιεο ηηο εγγξαθέο θαη  

κεηαβνιέο πνπ θαηαρσξνχληαη ζε απηά ζπγθξνηνχλ ην Δζληθφ Γεκνηνιφγην. 

2. Πηνπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ έλσζε θαηαξγεζέλησλ Γήκσλ θαη  Θνηλνηήησλ ην 

δεκνηνιφγην είλαη εληαίν θαη ηεξείηαη θαηά ηνπηθφ δηακέξηζκα. 

3. Πηελ πεξίπησζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηα ζρεηηθά κε ηε δεκνηηθφηεηα έγγξαθα  εθδίδνληαη 

ζην φλνκα ηνπ λένπ Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο θαη, παξαιιήισο, κλεκνλεχεηαη θαη ην  φλνκα ηνπ ηνπηθνχ 

δηακεξίζκαηνο ζην νπνίν αλήθεη ή απφ ην νπνίν θαηάγεηαη ν δεκφηεο. 
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ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ 

ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ - ΔΘΙΝΓΖ 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α΄ 

ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ 

 

Άξζξν 19 

ΓεκνηηθΩο αξρΩο 

1. Ν Γήκνο δηνηθείηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή θαη ηνλ Γήκαξρν. 

2. Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνηειείηαη απφ δεθαηξία (13) κέιε ζε Γήκνπο κε πιεζπζκφ έσο  πέληε ρηιηάδεο 

(5.000) θαηνίθνπο, δεθαεπηά (17) ζε Γήκνπο κε πιεζπζκφ απφ πέληε ρηιηάδεο  έλαλ έσο δέθα ρηιηάδεο 

(5.001 - 10.000) θαηνίθνπο, είθνζη έλα (21) ζε Γήκνπο κε πιεζπζκφ  απφ δέθα ρηιηάδεο έλαλ έσο ηξηάληα 

ρηιηάδεο (10.001-30.000) θαηνίθνπο, είθνζη επηά (27)  ζε Γήκνπο κε πιεζπζκφ απφ ηξηάληα ρηιηάδεο έλαλ 

έσο εμήληα ρηιηάδεο (30.001?60.000)  θαηνίθνπο, ηξηάληα ηξία (33) ζε Γήκνπο κε πιεζπζκφ απφ εμήληα 

ρηιηάδεο έλαλ έσο εθαηφ  ρηιηάδεο (60.001?100.000) θαηνίθνπο, ηξηάληα επηά (37) ζε Γήκνπο κε πιεζπζκφ 

απφ εθαηφ  ρηιηάδεο έλαλ έσο εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο (100.001?150.000) θαηνίθνπο, ζαξάληα έλα (41)  

ζε Γήκνπο κε πιεζπζκφ απφ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο έλαλ έσο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (150.001- 500.000) 

θαηνίθνπο θαη ζαξάληα πέληε (45) ζε Γήκνπο κε πιεζπζκφ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ ελφο  θαηνίθσλ 

(500.001) θαη άλσ. Πηνλ αξηζκφ ησλ ζπκβνχισλ δελ πεξηιακβάλεηαη ν δήκαξρνο. 

 

Άξζξν 20 

ΘνηλνηηθΩο αξρΩο 

1. Ζ Θνηλφηεηα δηνηθείηαη απφ ην θνηλνηηθφ ζπκβνχιην θαη ηνλ πξφεδξν. 

2. Ρν θνηλνηηθφ ζπκβνχιην απνηειείηαη απφ ελλέα (9) κέιε, ζε Θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ έσο  δχν ρηιηάδεο 

(2.000) θαηνίθνπο θαη έληεθα (11) ζε Θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ απφ δχν ρηιηάδεο έλαλ (2.001) θαηνίθνπο 

θαη άλσ. 

3. Πηνλ αξηζκφ ησλ αλσηέξσ ζπκβνχισλ πεξηιακβάλεηαη θαη ν πξφεδξνο. 

 

Άξζξν 21 

ΓεκνηηθΨ δηακεξΫζκαηα - Όξγαλα 

1. Όξγαλα ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο είλαη: 

α) Ρν ζπκβνχιην ηνπ δηακεξίζκαηνο. 

β) Ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δηακεξίζκαηνο. 

2. Ρν ζπκβνχιην ηνπ δηακεξίζκαηνο απνηειείηαη απφ δεθαπέληε (15) κέιε, ηα νπνία  εθιέγνληαη θάζε 

ηέζζεξα (4) ρξφληα κε άκεζε θαζνιηθή θαη κπζηηθή ςεθνθνξία. 

Ζ εθινγή γίλεηαη ηελ ίδηα εκέξα πνπ εθιέγεηαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ν δήκαξρνο, ζηα  ίδηα εθινγηθά 

ηκήκαηα κε ηηο ίδηεο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο, ηνπο ίδηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο  δηθαζηηθήο αξρήο θαη ηνπο 

ίδηνπο εθφξνπο αληηπξνζψπσλ. 

3. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ θάζε δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο γίλεηαη ηνλ ίδην ρξφλν θαη κε  ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ. Πε θάζε πεξίπησζε ε ζεηεία  ηνπ ιήγεη φηαλ ιήμεη 

ε ζεηεία ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Άξζξν 22 
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ΡνπηθΨ δηακεξΫζκαηα - Όξγαλα 

1. Όξγαλα ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ είλαη: 

α) ην ηνπηθφ ζπκβνχιην, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ εθιέγνληαη κε άκεζε θαζνιηθή θαη κπζηηθή  ςεθνθνξία, 

θαη 

β) ν πξφεδξνο ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

2. Ρν ηνπηθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν θέξεη ηελ νλνκαζία "Ρνπηθφ Ππκβνχιην......." θαη ζηε  ζπλέρεηα ην φλνκα 

ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο πνπ θαηαξγήζεθε κε ηε ζπλέλσζε ή ηνπ  νηθηζκνχ πνπ πξνζαξηήζεθε, είλαη 

επηακειέο, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα κε  πιεζπζκφ δχν ρηιηάδσλ ελφο (2.001) θαηνίθσλ θαη 

άλσ, πεληακειέο, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα κε πιεζπζκφ πεληαθνζίσλ ελφο (501) έσο  δχν 

ρηιηάδσλ (2.000) θαηνίθσλ θαη ηξηκειέο, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα κε πιεζπζκφ κέρξη 

πεληαθφζηνπο (500) θαηνίθνπο. 

3. Πηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα πνπ είλαη έδξεο ησλ Γήκσλ θαη έρνπλ πιεζπζκφ άλσ ησλ ρηιίσλ  (1.000) 

θαηνίθσλ, δελ ζπληζηψληαη ηνπηθά ζπκβνχιηα. 

4. Όξγαλν θάζε ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο Θνηλφηεηαο, πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ην λ. 2539/1997,  είλαη ν 

πάξεδξνο. 

5. Πηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα ηεο έδξαο ηεο Θνηλφηεηαο δελ εθιέγεηαη πάξεδξνο. 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β΄ 

ΔΘΙΝΓΔΠ - ΔΘΙΝΓΔΗΠ ΘΑΗ ΔΘΙΝΓΗΚΝΗ 

 

Άξζξν 23 

ΓηΨξθεηα δεκνηηθΪο θαη θνηλνηηθΪο πεξηόδνπ 

1. Ν δήκαξρνο, ν πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο θαη νη δεκνηηθνί θαη θνηλνηηθνί ζχκβνπινη, νη  ζχκβνπινη ηνπ 

δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, νη ηνπηθνί ζχκβνπινη θαη νη πάξεδξνη εθιέγνληαη θάζε ηέζζεξα (4) ρξφληα. 

2. Ζ εθινγή γίλεηαη θάζε ηέηαξην έηνο, ηε δεχηεξε Θπξηαθή ηνπ κελφο Λνεκβξίνπ ηνπ έηνπο  απηνχ. 

3. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ αξρψλ πνπ έρνπλ εθιεγεί γίλεηαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο  θαη ε 

ζεηεία ηνπο ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο. 

4. Αλ ζε έλα Γήκν ή ζε κηα Θνηλφηεηα δελ επηθπξψζεθε ηειεζίδηθα ε εθινγή έσο ηελ εκέξα  ηεο 

εγθαηάζηαζεο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ, ε εγθαηάζηαζε ησλ αξρψλ απηψλ  γίλεηαη κέζα ζε 

πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ επηθχξσζε θαη ζε εκέξα πνπ νξίδεη  ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο. Ζ ζεηεία ησλ παιαηψλ αξρψλ παξαηείλεηαη, ψζπνπ λα εγθαηαζηαζνχλ νη λέεο. 

5. Ζ εθινγή ησλ αξρψλ ησλ Γήκσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη έσο ην ηέινο ηνπ κελφο Απγνχζηνπ εληφο  ησλ 

ηξηψλ πξψησλ εηψλ ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ γίλεηαη ηε δεχηεξε Θπξηαθή ηνπ κελφο  Λνεκβξίνπ ηνπ έηνπο, 

θαηά ην νπνίν έγηλε ε αλαγλψξηζε. Ζ εγθαηάζηαζή ηνπο γίλεηαη ηελ 1ε  Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

Πηνπο Γήκνπο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ 1ε Πεπηεκβξίνπ έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο  ηεο 

δεκνηηθήο πεξηφδνπ, εθηφο απφ ην ηξίην έηνο, ε εθινγή ησλ αξρψλ γίλεηαη ηε δεχηεξε  Θπξηαθή ηνπ κελφο 

Λνεκβξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο κεηά ηελ αλαγλψξηζε θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο  ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 

κεζεπφκελνπ έηνπο κεηά ηελ αλαγλψξηζε. 

6. Αλ ε αλαγλψξηζε ελφο λένπ Γήκνπ έγηλε κεηά ηνλ Αχγνπζην ηνπ ηξίηνπ έηνπο ηεο δεκνηηθήο  πεξηφδνπ 

θαη έσο ην ηέινο ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο ηεο πεξηφδνπ απηήο, ηα  απνηειέζκαηα ησλ 

κεηαβνιψλ αξρίδνπλ απφ ηηο ακέζσο επφκελεο γεληθέο δεκνηηθέο εθινγέο. 
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Άξζξν 24 

Θαλόλεο δηεμαγσγΪο ησλ εθινγώλ 

Γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ εθινγηθψλ δαπαλψλ, ηε δεκνζηφηεηα θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ  ησλ 

ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηηο δεκνηηθέο εθινγέο, γηα ηελ πξνεθινγηθή πξνβνιή  ησλ 

δεκνηηθψλ ζπλδπαζκψλ, ησλ ππνςεθίσλ δεκάξρσλ θαη δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, γηα ηηο  απαγνξεχζεηο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ εθινγηθνχ αγψλα, γηα ηε δεκνζηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ  αληίζηνηρσλ ζπλδπαζκψλ θαη 

ππνςεθίσλ, γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ εθινγηθψλ  παξαβάζεσλ ηνχησλ, γηα ηηο αληίζηνηρεο 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ  δεκνζθνπήζεσλ θαη γηα φια ηα ζπλαθή ζέκαηα εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη  22 ηνπ λ. 3202/2003 (ΦΔΘ 2884 Α΄), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη  

 

 

Άξζξν 25 

Δθινγηθό δηθαΫσκα 

1. Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ ηηο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο αξρέο έρνπλ φινη νη δεκφηεο ηνπ  Γήκνπ ή ηεο 

Θνηλφηεηαο. Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ ηηο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο αξρέο έρνπλ  επίζεο νη πνιίηεο ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη  ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Γηα ην φξην ειηθίαο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί εθινγήο βνπιεπηψλ, φπσο  θάζε θνξά 

ηζρχνπλ. Ζ 1ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο ζεσξείηαη εκεξνκελία γελλήζεσο εθείλσλ πνπ  έρνπλ γελλεζεί ην 

έηνο απηφ. 

2. Νη ζηεξήζεηο ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία πεξί εθινγήο  βνπιεπηψλ ηζρχνπλ 

θαη γηα ηελ εθινγή ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ. 

Άξζξν 26 

Άζθεζε ηνπ εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο 

1. Ρν εθινγηθφ δηθαίσκα αζθνχλ κφλν φζνη είλαη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο  θαη ζηνπο 

εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, θαηά ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ςεθνθνξία γηα ηελ  εθινγή ησλ κειψλ ησλ δεκνηηθψλ 

δηακεξηζκάησλ, ησλ κειψλ ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ, θαζψο θαη ησλ παξέδξσλ έρνπλ νη εθινγείο πνπ είλαη 

γξακκέλνη ζηνπο  αληίζηνηρνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. 

2. Ζ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ ππνρξέσζε απηή δελ ζπληξέρεη  γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ, γηα φζνπο έρνπλ ππεξβεί ην 70φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, θαζψο θαη γηα φζνπο 

δηακέλνπλ ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο ζε  απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 200 ρηιηφκεηξα απφ ην εθινγηθφ 

ηκήκα φπνπ ςεθίδνπλ. 

3. Πηνπο δηθαζηηθνχο, ζηνπο δεκφζηνπο πνιηηηθνχο ππαιιήινπο, ζηνπο ζηξαηησηηθνχο πνπ  ππεξεηνχλ κε 

νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ή ζηελ ειιεληθή αζηπλνκία ή ζην  ιηκεληθφ ζψκα, θαζψο θαη 

ζηνπο ππαιιήινπο Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, λνκηθψλ  πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηξαπεδψλ, 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ θνηλήο  σθέιεηαο, πνπ ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο δελ δηακέλνπλ 

ζην Γήκν ή ζηελ Θνηλφηεηα φπνπ  αζθνχλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα, ρνξεγείηαη, εθφζνλ δελ 

παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή  ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ, εηδηθή άδεηα γηα λα κεηαβνχλ ζην Γήκν ή ζηελ 

Θνηλφηεηα φπνπ  δηθαηνχληαη λα ςεθίζνπλ. 

Ρα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ην πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ  ηνκέα, χζηεξα 

απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο. 
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Άξζξν 27 

ΔθινγηθνΫ θαηΨινγνη 

1. Νη εθινγηθνί θαηάινγνη, πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο, ηζρχνπλ θαη γηα ηηο  εθινγέο ησλ 

δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ, ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ, ησλ ηνπηθψλ 

ζπκβνπιίσλ θαη ησλ παξέδξσλ κε παξάιιειε ηήξεζε ησλ  δηαηάμεσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ 

εθιέγεηλ απφ πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

2. Θαηά ηηο πξψηεο εθινγέο πξνο αλάδεημε ησλ αξρψλ λέσλ Ν.Ρ.Α. νη εθινγηθνί ηνπο  θαηάινγνη 

ζπληάζζνληαη θαη' αλάινγε εθαξκνγή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ π.δ. 351/2003 (ΦΔΘ 316 Α΄), φπσο 

απηφ ηζρχεη. 

 

Άξζξν 28 

Ξξνζόληα εθινγηκόηεηαο 

1. Γήκαξρνο, πξφεδξνο Θνηλφηεηαο, δεκνηηθφο ή θνηλνηηθφο ζχκβνπινο, ζχκβνπινο δεκνηηθνχ  

δηακεξίζκαηνο, ηνπηθφο ζχκβνπινο ή πάξεδξνο κπνξεί λα εθιεγεί ν δεκφηεο πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

εθιέγεη θαη έρεη ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο  ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ. 

2. Γεκνηηθφο ή θνηλνηηθφο ζχκβνπινο, ζχκβνπινο δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, ηνπηθφο ζχκβνπινο  ή 

πάξεδξνο κπνξεί λα εθιεγεί ν πνιίηεο θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ έρεη  

ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο  ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

 

Άξζξν 29 

Θσιύκαηα θαη αζπκβΫβαζηα 

1. Γελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ή λα είλαη δήκαξρνη, πξφεδξνη Θνηλνηήησλ, δεκνηηθνί ή  θνηλνηηθνί 

ζχκβνπινη, ζχκβνπινη δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ή ηνπηθνί ζχκβνπινη θαη πάξεδξνη: 

α) Γηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, αμησκαηηθνί ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο θαη  

ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί ησλ γλσζηψλ ζξεζθεηψλ. 

β) Γεληθνί Γξακκαηείο Γήκσλ θαη ππάιιεινη Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ ζηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο  

Απηνδηνίθεζεο, φπνπ ππεξεηνχλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, θαζψο θαη ππάιιεινη ησλ  

δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ ζπζηήζεη ή  ζηα 

νπνία ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη Γήκνη ή Θνηλφηεηεο, φπνπ ππεξεηνχλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε  εξγαζίαο. 

γ) πάιιεινη ησλ Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο θαη αλ ππεξεηνχλ, πνπ  

ζπλελψλνληαη ζε έλα Γήκν, ζην λέν Γήκν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλέλσζε. 

δ) Γεκφζηνη ππάιιεινη θαη ππάιιεινη ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο είλαη  

νξηνζεηεκέλνο θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, ζηνπο Γήκνπο ή ηηο Θνηλφηεηεο, ζηα  δηνηθεηηθά 

φξηα ησλ νπνίσλ άζθεζαλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ  Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

ή Γηεχζπλζεο, έλα έηνο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ δεκνηηθψλ θαη  θνηλνηηθψλ εθινγψλ. 

2. Θψιπκα εθινγηκφηεηαο ζπληξέρεη γηα φζνπο έρνπλ εθπέζεη απφ ην αηξεηφ αμίσκά ηνπο,  θαηφπηλ 

ακεηάθιεηεο θαηαδίθεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 146, γηα θαθνπξγήκαηα, θαζψο θαη γηα  ηα αδηθήκαηα ηεο 

παξαράξαμεο, ηεο θηβδειείαο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο δσξνδνθίαο, ηεο  εθβίαζεο, ηεο θινπήο, ηεο 

ππεμαίξεζεο, ηεο απηζηίαο, ηεο απάηεο, ηεο θαηαπίεζεο, ηεο  αηκνκημίαο, ηεο καζηξνπείαο, ηεο 

ζσκαηεκπνξίαο, ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο αιινδαπψλ, ηεο  λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

λαξθσηηθψλ, θαζψο θαη ηεο ιαζξεκπνξίαο. 

Ρν θψιπκα απηφ ηζρχεη γηα ηελ επφκελε ηεο έθπησζεο δεκνηηθή ή θνηλνηηθή πεξίνδν. 
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3. Γελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ή λα είλαη Γήκαξρνη, πξφεδξνη Θνηλνηήησλ, δεκνηηθνί ή  θνηλνηηθνί 

ζχκβνπινη, ζχκβνπινη δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, ηνπηθνί ζχκβνπινη ή πάξεδξνη: 

α. Όπνηνη ζπλδένληαη κε ην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα ή ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα, εμαηξνπκέλσλ  ησλ 

ζπλδέζκσλ, κε ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο, εθηέιεζεο δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ έξγνπ, παξνρήο  ππεξεζηψλ, 

παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο δεκνηηθνχ έξγνπ ή δεκνηηθήο ππεξεζίαο,  χςνπο άλσ ησλ 

πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ ζπλνιηθά εηεζίσο. 

β. Κέιε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, δηαρεηξηζηέο, κέηνρνη θαη εηαίξνη θεθαιαηνπρηθψλ  εηαηξεηψλ, πνπ 

έρνπλ ζπκβιεζεί κε ην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα, εθφζνλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο  ηνπο ζηηο εηαηξείεο 

ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ ηεο  εηαηξίαο, εηαίξνη πξνζσπηθψλ 

εηαηξηψλ, θαζψο θαη θνηλνπξαθηνχληα πξφζσπα, κε ηε ζπλδξνκή  ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο. 

Αλ Γήκνο ή Θνηλφηεηα ζπκκεηέρεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ επηρείξεζε πνπ ζπκβάιιεηαη,  δελ ππάξρεη 

αζπκβίβαζην γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο πνπ κεηέρνπλ  ζηε δηνίθεζε δεκφζησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

4. Ζ ηδηφηεηα θαη ην αμίσκα ηνπ δεκάξρνπ, ηνπ πξνέδξνπ Θνηλφηεηαο, ηνπ πξνέδξνπ ηνπ  ζπκβνπιίνπ 

δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηνπ παξέδξνπ ή  νπνηνπδήπνηε άιινπ 

αηξεηνχ αμηψκαηνο ζε φξγαλα ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ  δελ απνηειεί ιφγν αζπκβίβαζηνπ 

ή αλαζηνιήο άζθεζεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο γηα ηνπο: 

α) Γηθεγφξνπο θαη ζπκβνιαηνγξάθνπο. 

β) Κέιε Γ.Δ.Ξ. Ξαλεπηζηεκίσλ θαη Δ.Ξ. Ρ.Δ.Η., πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εηδηθνχ δηδαθηηθνχ  θαη 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ. 

5. Γελ απνηειεί αζπκβίβαζην ε ζχλαςε ζχκβαζεο αγνξάο δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αθηλήησλ,  εθφζνλ ε 

εθπνίεζε έρεη γίλεη χζηεξα απφ πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία. 

6. Γελ απνηεινχλ θψιπκα ή αζπκβίβαζην ε ηδηφηεηα κέινπο ηεο δηνίθεζεο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ  ππαιιήινπ 

δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, πνπ ζπλδένληαη κε ην Γήκν  ή ηελ Θνηλφηεηα κε 

ζχκβαζε πνπ είλαη ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

7. Ρν θψιπκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ έσο θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 παχεη λα  ππάξρεη, αλ ηα 

πξφζσπα ζηα νπνία ζπληξέρεη παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο αλαθεξχμεσο ησλ 

ππνςεθίσλ. Ζ παξαίηεζε επηδίδεηαη κε  δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηνλ εηξελνδίθε ή ζηνλ πξφεδξν πξσηνδηθψλ, 

ν νπνίνο ηελ ππνβάιιεη  ακέζσο ζηελ αξρή πνπ είλαη αξκφδηα λα ηελ απνδερζεί. Ζ παξαίηεζε ζεσξείηαη φηη 

έρεη γίλεη  δεθηή απφ ηελ επίδνζή ηεο θαη δελ κπνξεί λα αλαθιεζεί. Δηδηθέο δηαηάμεηο πνπ απαγνξεχνπλ  ηελ 

ππνβνιή ή ηελ απνδνρή ηεο παξαίηεζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 1 ή πνπ  

πεξηνξίδνπλ ην δηθαίσκά ηνπο λα παξαηηεζνχλ ή ηελ αξκνδηφηεηα ηεο αξρήο λα απνδερζεί ηελ παξαίηεζή  

ηνπο δελ ζίγνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ. Ρα πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 πξέπεη επηπξνζζέησο λα κελ έρνπλ ππεξεηήζεη  ζην Γήκν ή ζηελ Θνηλφηεηα πνπ ζα 

ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα δχν (2) κήλεο πξηλ ηηο εθινγέο. Ρν πξψην εδάθην απηήο ηεο παξαγξάθνπ δελ 

ηζρχεη γηα ηνπο  ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο. 

8. Γεκφζηνη ππάιιεινη θαη ππάιιεινη λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, εάλ εθιεγνχλ  δήκαξρνη, 

πξφεδξνη Θνηλνηήησλ, δεκνηηθνί ή θνηλνηηθνί ζχκβνπινη δελ κπνξνχλ λα αζθνχλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ 

νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή  Γηεχζπλζεο ζε ππεξεζία πνπ εδξεχεη ζην Γήκν ή ζηελ 

Θνηλφηεηα, ζηελ νπνία εμειέγεζαλ. 
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9. Γήκαξρνη, πξφεδξνη Θνηλνηήησλ, δεκνηηθνί ή θνηλνηηθνί ζχκβνπινη, ζχκβνπινη δεκνηηθψλ  

δηακεξηζκάησλ, ηνπηθνί ζχκβνπινη θαη πάξεδξνη πνπ απνδέρνληαη νπνηνδήπνηε απφ ηα  θαζήθνληα ή ηα 

έξγα πνπ ζπληζηνχλ αζπκβίβαζην ή απνθηνχλ δεκνηηθφηεηα ζε άιιν Γήκν ή ζε  άιιε Θνηλφηεηα εθπίπηνπλ 

απηνδηθαίσο απφ ην αμίσκά ηνπο. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο κε πξάμε ηνπ δηαπηζηψλεη ηελ 

χπαξμε ηνπ  αζπκβίβαζηνπ θαη ηελ έθπησζε απφ ην αμίσκα. 

10. πνςεθηφηεηα θαη ζηνπο δχν βαζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δελ επηηξέπεηαη. 

11. Πχκπησζε ζην ίδην πξφζσπν ηεο ηδηφηεηαο αηξεηνχ νξγάλνπ ηνπ πξψηνπ βαζκνχ Ρνπηθήο  

Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απνθιείεηαη. 

 

Άξζξν 30 

ΑζπκβΫβαζην εμαηηΫαο νθεηιώλ 

1. Γελ κπνξνχλ λα είλαη δήκαξρνη, δεκνηηθνί ζχκβνπινη, ζχκβνπινη δεκνηηθνχ  δηακεξίζκαηνο θαη ηνπηθνί 

ζχκβνπινη φπνηνη είλαη, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, νθεηιέηεο ηνπ  Γήκνπ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ ηνπ ίδηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηεο δεκνηηθήο  επηρείξεζεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο (Γ.Δ..Α.) θαη 

ησλ δεκνηηθψλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ  ηνπ Γήκνπ απηνχ. 

Γελ κπνξνχλ λα είλαη πξφεδξνη Θνηλνηήησλ, θνηλνηηθνί ζχκβνπινη ή πάξεδξνη πξφζσπα πνπ  είλαη 

νθεηιέηεο ηεο Θνηλφηεηαο. 

2. Αλ έλαο νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ή  ηεο 

Θνηλφηεηαο, εθιεγεί δήκαξρνο, πξφεδξνο Θνηλφηεηαο, δεκνηηθφο ή θνηλνηηθφο ζχκβνπινο, ζχκβνπινο 

δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, ηνπηθφο ζχκβνπινο ή πάξεδξνο,  νθείιεη λα εμνθιήζεη ηελ νθεηιή ηνπ έσο ηελ 

εκέξα ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ δεκνηηθψλ θαη  θνηλνηηθψλ αξρψλ. 

Αλ ηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα γίλνπλ νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ, ησλ αλσηέξσ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή  ηεο 

Θνηλφηεηαο κεηά ηελ εθινγή ηνπο, νθείινπλ λα εμνθιήζνπλ ηελ νθεηιή ηνπο κέζα ζε  πξνζεζκία δχν (2) 

κελψλ, αθφηνπ θαηέζηε νξηζηηθή ε βεβαίσζε ηεο νθεηιήο θαη έιαβαλ γλψζε  απηήο ή ζε πεξίπησζε 

άζθεζεο ελδίθσλ βνεζεκάησλ, αθφηνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή  απφθαζε. Αλ ε εμφθιεζε δελ γίλεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο απηήο, πιελ ηεο  πεξίπησζεο δηαθαλνληζκνχ ηεο νθεηιήο, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθπίπηνπλ  απηνδηθαίσο απφ ην αμίσκά ηνπο. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο κε πξάμε ηνπ  δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ αζπκβίβαζηνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη 

ηελ έθπησζε απφ  ην αμίσκα. 

 

Άξζξν 31 

ΔπαγγεικαηηθΪ δξαζηεξηόηεηα ηνπ δεκΨξρνπ 

Ν δήκαξρνο κπνξεί λα αζθεί ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, εθφζνλ δελ παξαθσιχεηαη ε  πιήξεο 

εθηέιεζε ησλ δεκαξρηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ 

ΔΦΝΟΔΡΗΘΔΠ ΔΞΗΡΟΝΞΔΠ ΘΑΗ ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΝΗ ΡΖΠ ΓΗΘΑΠΡΗΘΖΠ ΑΟΣΖΠ 

 

Άξζξν 32 

Αληηπξόζσπνη ηεο δηθαζηηθΪο αξρΪο θαη Ωθνξνη ησλ αληηπξνζώπσλ 
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1. Έθνξνο ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο είλαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Ξξσηνδηθείνπ, ζηελ  πεξηθέξεηα 

ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα. Απηφο δηνξίδεη ζε θάζε εθινγηθφ  ηκήκα ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ 

πξσηνδηθείνπ ηνλ αληηπξφζσπν ηεο δηθαζηηθήο αξρήο δέθα (10)  ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

ςεθνθνξία. 

2. Αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο αξρήο δηνξίδνληαη: 

α) Νη πξσηνδίθεο θαη αληεηζαγγειείο πξσηνδηθψλ, θαζψο θαη νη αληίζηνηρνη πάξεδξνη. 

β) Νη εηζεγεηέο θαη νη δφθηκνη εηζεγεηέο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 

γ) Νη πξσηνδίθεο θαη νη πάξεδξνη ησλ δηνηθεηηθψλ πξσηνδηθείσλ. 

δ) Νη εηζεγεηέο θαη νη δφθηκνη εηζεγεηέο ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. 

ε) Νη εηξελνδίθεο θαη νη πηαηζκαηνδίθεο. 

ζη) Νη ζπνπδαζηέο ηεο Δζληθήο Πρνιήο Γηθαζηψλ. 

δ) Νη Γηθαζηηθνί Αληηπξφζσπνη ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο. 

ε) Νη δηθεγφξνη. 

ζ) Νη αζθνχκελνη δηθεγφξνη θαη νη ππάιιεινη κε βαζκφ Α΄ θαη Β΄ ηεο γξακκαηείαο ηνπ  Ππκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο θαη φισλ ησλ πνιηηηθψλ θαη πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ  εηζαγγειηψλ απηψλ, ησλ 

ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ηεο Γεληθήο Δπηηξνπείαο ησλ  ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, 

θαζψο θαη ησλ έκκηζζσλ ππνζεθνθπιαθείσλ. 

η) Νη ζπκβνιαηνγξάθνη. 

ηα) Νη έκκηζζνη θαη άκηζζνη ππνζεθνθχιαθεο. 

ηβ) Νη Δπηκειεηέο Αλειίθσλ κε βαζκφ Α΄ θαη Β΄ ησλ Γηθαζηεξίσλ Αλειίθσλ ηεο Σψξαο θαη νη  

ππάιιεινη κε βαζκφ Α΄ θαη Β΄ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο. 

3. Αληηπξφζσπνο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο δελ κπνξεί λα δηνξηζηεί φπνηνο έρεη ππεξβεί ην 67ν  έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπ. 

4. Πε πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθήο αλάγθεο ν δηνξηζκφο αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο  κπνξεί λα γίλεη 

θαη έσο ηελ πέκπηε εκέξα πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία. 

5. Αλ ηα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 ηνπ παξφληνο δελ επαξθνχλ, ν  έθνξνο δεηά 

απφ ηνλ πξφεδξν πξσηνδηθείνπ ηνπ θξάηνπο, θαηά πξνηίκεζε ηνπ πιεζηέζηεξνπ, λα  δηνξίζεη σο 

αληηπξνζψπνπο δηθεγφξνπο θαη ζπκβνιαηνγξάθνπο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ πεξηθέξεηα  ηνπ πξσηνδηθείνπ. 

Αλ ηα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη γηα λα δηνξηζζνχλ σο αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο αξρήο,  ζχκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ δελ επαξθνχλ, ν έθνξνο ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο κπνξεί  λα δηνξίζεη γηα 

ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ, κφληκνπο δεκφζηνπο πνιηηηθνχο  ππαιιήινπο ή κφληκνπο 

ππαιιήινπο ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ είλαη πηπρηνχρνη  Λνκηθήο κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Β΄ ή 

πηπρηνχρνη άιισλ ζρνιψλ, θαη νη νπνίνη θαηέρνπλ ζέζε  πξντζηακέλνπ, ηνπιάρηζηνλ ηκήκαηνο, αξθεί λα 

κελ ππεξεηνχλ ζε ππεξεζία εληφο ησλ  δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, ζε εθινγηθφ ηκήκα 

ηνπ νπνίνπ δηνξίδνληαη. 

6. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ νη Γεληθνί Γξακκαηείο Ξεξηθεξεηψλ απνζηέιινπλ ζηνπο  εθφξνπο ησλ 

αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο, πξνέδξνπο ησλ Ξξσηνδηθείσλ, νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο φισλ ησλ 

κφληκσλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ ππαιιήισλ ηεο  πεξηθέξεηάο ηνπο, ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ ηεο Λνκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, πνπ κπνξνχλ,  ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, λα δηνξηζηνχλ αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο 

αξρήο. Γηα φζνπο  ππεξεηνχλ ζε ππεξεζίεο ππνπξγείσλ, θεληξηθέο ή πεξηθεξεηαθέο, νη θαηαζηάζεηο 

ζπληάζζνληαη απφ ηελ αξκφδηα θεληξηθή ππεξεζία θάζε  ππνπξγείνπ θαη απνζηέιινληαη ζην πνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Γηεχζπλζε Δθινγψλ). 



 28 

Νη θαηαζηάζεηο απηέο πξέπεη λα έρνπλ πεξηέιζεη ζηνπο απνδέθηεο νπσζδήπνηε δεθαπέληε (15)  εκέξεο πξηλ 

απφ ηε δηελέξγεηα ηεο ςεθνθνξίαο. 

7. Νη δηθεγφξνη πνπ είλαη βνπιεπηέο, θαζψο θαη απηνί πνπ έρνπλ αλαθεξπρζεί ππνςήθηνη, δελ  δηνξίδνληαη 

αληηπξφζσπνη. 

8. Νη αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο αξρήο δελ ςεθίδνπλ, αλ δελ είλαη γξακκέλνη ζηνλ  εθινγηθφ θαηάινγν 

ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο φπνπ αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο. 

9. Ρα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ησλ εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ θιεξψλνληαη ζχκθσλα κε  ηηο 

ξπζκίζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ, δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο 

ςεθνθνξίαο. Πε πεξίπησζε καηαίσζεο θαηά ην άξζξν  48 ή επαλάιεςεο ηεο ςεθνθνξίαο θαηά ην άξζξν 

59 νη εθινγέο δηεμάγνληαη κε ηα ίδηα κέιε  ησλ εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ. 

 

Άξζξν 33 

ΑπνδεκΫσζε ησλ αληηπξνζώπσλ ηεο δηθαζηηθΪο αξρΪο 

Ζ εκεξήζηα απνδεκίσζε, νη εκέξεο γηα ηηο νπνίεο παξέρεηαη θαη ηα νδνηπνξηθά έμνδα ησλ  αληηπξνζψπσλ 

νξίδνληαη θαη θαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο  βνπιεπηηθέο εθινγέο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ΄ 

ΠΛΓΑΠΚΝΗ ΞΝΤΖΦΗΥΛ - ΞΟΝΘΔΠΚΗΔΠ 

 

Άξζξν 34 

πνςεθηόηεηεο 

1. Ζ εθινγή ηνπ δεκάξρνπ, ηνπ πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο, ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ  ζπκβνχισλ, 

ησλ ζπκβνχισλ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, ησλ ηνπηθψλ ζπκβνχισλ θαη ηνπ  παξέδξνπ, γίλεηαη θαηά 

ζπλδπαζκνχο.  

πνςεθηφηεηεο εθηφο ζπλδπαζκψλ απνθιείνληαη. 

2. Θάζε ζπλδπαζκφο πεξηιακβάλεη: 

α. Έλαλ ππνςήθην δήκαξρν ή πξφεδξν Θνηλφηεηαο. 

β. πνςήθηνπο δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο ζπκβνχινπο. Ν αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ δεκνηηθψλ ή  

θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ  πξνβιέπεηαη 

ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 γηα ηνπο Γήκνπο θαη ηνπ άξζξνπ 20 γηα ηηο  Θνηλφηεηεο, κπνξεί δε λα 

απμεζεί έσο ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ αξηζκνχ απηνχ. Ζ  ίδηα αχμεζε κπνξεί λα γίλεη θαη ζηνλ 

αξηζκφ ησλ ππνςήθησλ ζπκβνχισλ ησλ δεκνηηθψλ  δηακεξηζκάησλ. Ρπρφλ δεθαδηθφο αξηζκφο 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επφκελε αθέξαηε κνλάδα,  εθφζνλ ην θιάζκα είλαη ίζν κε κηζφ ηεο κνλάδαο θαη 

άλσ. 

γ. Πε θάζε ζπλδπαζκφ ππνςεθίσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη κέρξη δχν  (2) 

ππνςήθηνη, νη νπνίνη δηεηέιεζαλ αηξεηνί γηα ηξεηο πεξηφδνπο ζην αμίσκα ηνπ Γεκάξρνπ ή  γηα κία 

πεξίνδν ζην αμίσκα ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηξεηο πεξηφδνπο ζε εθείλν ηνπ πξνέδξνπ  Θνηλφηεηαο ζε 

νπνηνλδήπνηε Γήκν ή Θνηλφηεηα ηνπ ίδηνπ λνκνχ. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ππνςήθηνπο δελ απαηηείηαη ζηαπξφο πξνηίκεζεο. Αλ ζεκεησζεί, δελ  ζπλεπάγεηαη 

αθπξφηεηα ηνπ ςεθνδειηίνπ. 

δ. πνςήθηνπο ζπκβνχινπο ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο. Ν αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ ζπκβνχισλ  ηνπ 

θάζε δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο είλαη ίζνο ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ  ζπκβνπιίνπ ηνπ 

δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, κε δπλαηφηεηα πξνζαχμεζεο, ζχκθσλα κε ηελ  πεξίπησζε β΄ απηήο ηεο 

παξαγξάθνπ. 

ε. πνςήθηνπο ηνπηθνχο ζπκβνχινπο. Ν αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ ζπκβνχισλ γηα θάζε ηνπηθφ  

ζπκβνχιην, είλαη επηά (7) γηα ηα επηακειή, πέληε (5) γηα ηα πεληακειή θαη ηξεηο (3) γηα  ηα ηξηκειή θαη 

κπνξεί λα απμεζεί έσο ελλέα (9), επηά (7) θαη ηέζζεξα (4), αληηζηνίρσο. 

ζη. πνςήθηνπο παξέδξνπο. Ν αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ παξέδξσλ γηα θάζε ηνπηθφ δηακέξηζκα  

Θνηλφηεηαο νξίδεηαη κέρξη δχν (2). 

3. Ν αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ, ζπκβνχισλ δεκνηηθνχ  δηακεξίζκαηνο 

θαη ηνπηθψλ ζπκβνχισλ απφ θάζε θχιν πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην έλα ηξίην 

(1/3) ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςήθησλ ζπκβνχισλ. Ρν  πνζνζηφ απηφ ππνινγίδεηαη δηαθεθξηκέλα γηα ηα 

δεκνηηθά ζπκβνχιηα θαη γηα ηα ζπκβνχιηα ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ, κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπκβνχισλ, φπσο  απηφο πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 19 παξ. 2 θαη 21 παξ. 2. Νκνίσο ππνινγίδεηαη θαη γηα ηα 

θνηλνηηθά ζπκβνχιηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 παξ. 2. Δηδηθά γηα  ηνπο ππνςήθηνπο ηνπηθνχο ζπκβνχινπο 

ην πνζνζηφ ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ππνςήθησλ ηεο θαηεγνξίαο 

απηήο πνπ  πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ζπλδπαζκφ. Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ ησλ ζπλδπαζκψλ, 

πνπ αληηζηνηρεί ζην έλα ηξίην (1/3), φπσο απηφ έρεη ππνινγηζηεί θαηά ηα  αλσηέξσ εδάθηα, αξθεί λα 
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πθίζηαηαη γηα ην ζχλνιν ησλ ππνςεθίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ, ρσξίο λα  είλαη αλαγθαίν λα επηκεξίδεηαη 

ηζνκεξψο ζε θαζεκία απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ππνςήθησλ.  Ρπρφλ δεθαδηθφο αξηζκφο 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επφκελε αθέξαηε κνλάδα, εθφζνλ ην θιάζκα  είλαη ίζν κε κηζφ ηεο κνλάδαο θαη 

άλσ. 

4. πνςεθηφηεηα απφ ην ίδην πξφζσπν θαη γηα ηελ εθινγή ηνπ σο δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ  Θνηλφηεηαο, σο 

κέινπο δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, σο κέινπο άιινπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη σο  παξέδξνπ δελ επηηξέπεηαη. 

5. Θαλείο δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ζπλδπαζκνχο. 

 

Άξζξν 35 

ΘαηΨξηηζε ζπλδπαζκώλ 

1. α) Ν ζπλδπαζκφο θαηαξηίδεηαη κε γξαπηή δήισζε, πνπ ππνγξάθνπλ φινη νη ππνςήθηνη πνπ ηνλ  

απνηεινχλ. Πηε δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ, ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ξεηά θαη ην  παηξψλπκν ησλ 

ππνςεθίσλ, ε ζεηξά ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε ηνλ εμήο ηξφπν: 

α1. Ξξψην γξάθεηαη ην επψλπκν θαη ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο  

Θνηλφηεηαο. 

α2. Αθνινπζνχλ ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ ππνςεθίσλ ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ  

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ κε ηελ παξάπιεπξε ζεκείσζε ("ρσξίο ζηαπξφ πξνηίκεζεο") θαη έπνληαη κε  

αιθαβεηηθή ζεηξά, ηα επψλπκα θαη νλφκαηα ησλ ινηπψλ ππνςήθησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ  

ζπκβνχισλ ηνπ ζπλδπαζκνχ. 

α3. Κεηά ηα επψλπκα θαη ηα νλφκαηα ηνπ ππνςήθηνπ δεκάξρνπ θαη ησλ ππνςήθησλ δεκνηηθψλ  

ζπκβνχισλ, αλαγξάθεηαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ην επψλπκν θαη ην φλνκα ησλ ππνςήθησλ κειψλ  ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ πξψηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο. Θαηά ηνλ ίδην ηξφπν αλαγξάθνληαη ζηε  ζπλέρεηα 

ηα επψλπκα θαη νλφκαηα ησλ ππνςήθησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαζελφο απφ ηα ινηπά  δεκνηηθά 

δηακεξίζκαηα (δεχηεξνπ, ηξίηνπ θ.ιπ.). 

α4. Κεηά ηα επψλπκα θαη ηα νλφκαηα ηνπ ππνςήθηνπ δεκάξρνπ θαη ησλ ππνςήθησλ δεκνηηθψλ  

ζπκβνχισλ θαη θάησ απφ ηελ νλνκαζία ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ, αλαγξάθεηαη κε αιθαβεηηθή  ζεηξά 

ην επψλπκν θαη ην φλνκα ησλ ππνςήθησλ κειψλ ηνπ θάζε ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ρα ηνπηθά  

ζπκβνχιηα αλαγξάθνληαη επίζεο κε ηελ αιθαβεηηθή ζεηξά ηεο νλνκαζίαο ηνπο. 

α5. Κεηά ηα επψλπκα θαη ηα νλφκαηα ηνπ ππνςήθηνπ πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο θαη ησλ  ππνςήθησλ 

θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη θάησ απφ ηελ νλνκαζία ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο  αλαγξάθνληαη κε 

αιθαβεηηθή ζεηξά ηα επψλπκα θαη ηα νλφκαηα ησλ ππνςήθησλ παξέδξσλ. 

Ζ δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ είλαη λφκηκε: 

i) Αλ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ ππνςήθηνη ηνπιάρηζηνλ γηα ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ  ζπλφινπ 

ησλ επηακειψλ θαη πεληακειψλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπ Γήκνπ θαη ην ηξηάληα ηνηο  εθαηφ (30%) ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ηξηκειψλ. Ρν ηπρφλ θιάζκα πνπ πξνθχπηεη παξαιείπεηαη. 

ii) Αλ νη ππνςήθηνη ηνπηθνί ζχκβνπινη δελ είλαη ιηγφηεξνη απφ ηέζζεξηο (4) γηα ηα  επηακειή θαη απφ 

ηξεηο (3) γηα ηα πεληακειή θαη ηξηκειή ηνπηθά ζπκβνχιηα. 

iii) Αλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ ππνςήθηνη πάξεδξνη γηα φια ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα. 

Ζ κε χπαξμε ππνςήθησλ ζπκβνχισλ γηα ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα δελ επεξεάδεη ηε λνκηκφηεηα  ηεο 

δήισζεο ηνπ νηθείνπ ζπλδπαζκνχ. 
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 β) Γηα ηηο γπλαίθεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, πέξαλ ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ κε ην νπνίν είλαη  γξακκέλεο 

ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο κεξίδα, ην νπνίν ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ αιθαβεηηθή  αλαγξαθή ησλ 

ππνςήθησλ ζηε δήισζε θαηάξηηζεο ζπλδπαζκνχ, σο δεχηεξν επψλπκν: 

β1. ην επψλπκν ηνπ ζπδχγνπ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο κεξίδα είλαη  

γξακκέλεο κε ην παηξηθφ ηνπο επψλπκν θαη 

β2. ην παηξηθφ ηνπο επψλπκν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο κεξίδα είλαη  γξακκέλεο 

κε ην επψλπκν ηνπ ζπδχγνπ ηνπο. 

 γ) Γίπια ή θάησ απφ ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ δεκάξρνπ ή ηνπ ππνςήθηνπ πξνέδξνπ ηεο  Θνηλφηεηαο 

γξάθνληαη νη αληίζηνηρεο ελδείμεηο. Αλ ιείπνπλ νη ελδείμεηο απηέο ζηνπο  ζπλδπαζκνχο ησλ Γήκσλ φπνηνο 

είλαη γξακκέλνο πξψηνο ζεσξείηαη "ππνςήθηνο δήκαξρνο" θαη  ζηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ Θνηλνηήησλ, 

φπνηνο είλαη γξακκέλνο πξψηνο ζεσξείηαη "ππνςήθηνο  πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο". 

2. Ζ δήισζε κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη απφ έλαλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε  απηήλ ή 

απφ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εθινγείο πνπ είλαη γξακκέλνη ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν ηνπ  Γήκνπ ή ηεο 

Θνηλφηεηαο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη γξαπηή απνδνρή θάζε πξνζψπνπ πνπ πξνηείλεηαη κε ηε  δήισζε. 

3. Πηε δήισζε επηζπλάπηεηαη γηα θάζε ππνςήθην ηνπ ζπλδπαζκνχ: 

α) Ξηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην δεκνηνιφγην ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, φπνπ είλαη  ππνςήθηνο. 

β) πεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ φηη δελ έρεη ζηεξεζεί θαλέλα πνιηηηθφ ηνπ δηθαίσκα ή φηη  έιεμε ε 

πξφζθαηξε απνζηέξεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ή ζα έρεη ιήμεη ηελ εκέξα ηεο εθινγήο,  θαζψο θαη φηη 

δελ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα εθινγηκφηεηαο ηνπ άξζξνπ 29. 

γ) Απνδεηθηηθφ είζπξαμεο Γ.Ν.., απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη θάζε ππνςήθηνο δήκαξρνο,  δεκνηηθφο 

ζχκβνπινο θαη ζχκβνπινο δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, πξφεδξνο Θνηλφηεηαο θαη  θνηλνηηθφο ζχκβνπινο 

έρεη θαηαζέζεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, αληίζηνηρα, ην πνζφ ησλ εθαηφ επξψ  (100 € ), πελήληα επξψ (50 

€ ), πελήληα επξψ (50 € ) θαη ηξηάληα επξψ (30 € ). Κε απφθαζε ησλ  πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ  κπνξεί λα γίλεη αλαπξνζαξκνγή ησλ 

πνζψλ απηψλ. Αληίζηνηρν απνδεηθηηθφ Γ.Ν.. δελ  απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ γηα Θνηλφηεηεο πνπ έρνπλ 

πιεζπζκφ έσο ρίιηνπο (1.000) θαηνίθνπο,  θαζψο θαη ζε πεξίπησζε ππνςεθηφηεηαο γηα ην αμίσκα ηνπ 

κέινπο ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη  ηνπ παξέδξνπ. 

δ) πεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ ζπκβνχινπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο φηη είλαη θάηνηθνο  ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο γηα ην νπνίν είλαη ππνςήθηνο.   

4. Ζ δήισζε επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή, χζηεξα απφ παξαγγειία ησλ πξνζψπσλ πνπ  ηελ 

ππνβάιινπλ ή ελφο εθινγέα δεκφηε ή παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζηνλ πξφεδξν ηνπ πξσηνδηθείνπ, αλ 

πξφθεηηαη γηα Γήκν θαη ζηνλ εηξελνδίθε, αλ πξφθεηηαη γηα  Θνηλφηεηα, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, πξηλ 

απφ ηελ ςεθνθνξία. 

Έσο ηε ιήμε απηήο ηεο πξνζεζκίαο, επηηξέπεηαη κφλν λα ζπκπιεξσζεί ν ζπλδπαζκφο έσο ηνλ  

επηηξεπφκελν αξηζκφ ησλ ππνςήθησλ ζπκβνχισλ κε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ  δεκάξρνπ 

ή πξνέδξνπ Θνηλφηεηαο. Πηε δήισζε απηή επηζπλάπηνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπεη  ε πξνεγνχκελε 

παξάγξαθνο, θαζψο θαη γξαπηή απνδνρή ηνπ πξνζψπνπ, πνπ πξνηείλεηαη. Κεηά ηε  ιήμε ηεο εηθνζαήκεξεο 

πξνζεζκίαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίδνζε ή ηελ παξάδνζε ζην  αξκφδην δηθαζηήξην, θακία κεηαβνιή ηεο 

δειψζεσο δελ επηηξέπεηαη, εθηφο απφ ηελ  αληηθαηάζηαζε πξνζψπσλ πνπ πέζαλαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

38. 



 32 

5. Πηε δήισζε κπνξεί λα νξίδεηαη φλνκα θαη έκβιεκα ηνπ ζπλδπαζκνχ. Απαγνξεχεηαη λα  νξίδεηαη ή λα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο φλνκα ή σο έκβιεκα ζχκβνιν ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο, ε  ζεκαία ή άιιν παξφκνην 

ζχκβνιν θξάηνπο ή ζεκείν ηδηαίηεξεο επιάβεηαο, ζηέκκα, φλνκα ή  έκβιεκα πνιηηηθήο νξγαλψζεσο, 

θσηνγξαθία πξνζψπνπ, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζπλδπαζκφ,  έκβιεκα θξάηνπο, πνπ ίζρπε παιαηφηεξα ή 

ηζρχεη αθφκε, θαζψο θαη ζπκβφισλ ή εκβιεκάησλ ηνπ  δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο ηεο 21εο Απξηιίνπ 1967 ή 

θσηνγξαθηψλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ  θαηαδηθαζηεί γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ. 

Αλ γίλνπλ πεξηζζφηεξεο δειψζεηο κε ην ίδην φλνκα ή έκβιεκα, δηθαίσκα ρξήζεο έρεη φπνηνο  ην έρεη 

δειψζεη πξψηνο. Αλ γίλεη παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ απηήο ηεο παξαγξάθνπ θαη ε παξάβαζε βεβαησζεί απφ 

ην αξκφδην δηθαζηήξην, ε δήισζε είλαη απαξάδεθηε. 

6. Αλ δελ έρεη ηεξεζεί θάπνηα απφ ηηο δηαηππψζεηο ή δελ ππάξρεη θάπνηα απφ ηηο  πξνυπνζέζεηο ή θάπνην 

απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνπλ νη παξάγξαθνη 1, 2 θαη 3 θαη απηφ  βεβαησζεί απφ ην δηθαζηήξην ε 

δήισζε είλαη απαξάδεθηε. Δηδηθφηεξα, αλ έρεη ζπληαρζεί ε  δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ πνπ πξνβιέπεη ε 

παξάγξαθνο 1, κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, δελ είλαη  απαξάδεθηε, εθφζνλ πεξηιακβάλεη ξεηή δήισζε πνπ 

νξίδεη ηνλ ππνςήθην δήκαξρν ή πξφεδξν  Θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ηνπο ππνςήθηνπο ζπκβνχινπο ρσξίο 

ζηαπξφ πξνηίκεζεο. Απαξάδεθηε  είλαη θαη ε εθπξφζεζκε δήισζε, θαζψο θαη ε δήισζε πνπ πεξηιακβάλεη 

ιηγφηεξνπο ππνςήθηνπο  απφ ηα ειάρηζηα φξηα ησλ παξαγξάθσλ 2 πεξηπηψζεηο α΄, β΄ θαη δ΄ θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ 34. 

 

Άξζξν 36 

ΘαηΨξγεζε Θνηλόηεηαο θαη Ρνπηθνύ ΓηακεξΫζκαηνο ζε πεξΫπησζε πνπ δελ ππνβΨιιεηαη δΪισζε 

ζπλδπαζκνύ 

Αλ ζε κία Θνηλφηεηα καηαησζεί ε εθινγή ζπκβνχισλ, επεηδή δελ έρεη ππνβιεζεί δήισζε  ζπλδπαζκνχ 

ππνςεθίσλ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο εθδίδεη ακέζσο πξφγξακκα γηα  ηελ επαλάιεςε ηεο 

εθινγήο. Αλ θαη θαηά ηε λέα εθινγή δελ δεισζεί ζπλδπαζκφο ππνςεθίσλ, ε  Θνηλφηεηα ελψλεηαη κε ην 

Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα πνπ εδξεχεη πιεζηέζηεξα πξνο ηελ έδξα ηεο,  κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη 

χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Ζ αλσηέξσ  ξχζκηζε ηζρχεη, ρσξίο ηε δηαδηθαζία επαλάιεςεο θαη γηα ηα 

ηνπηθά δηακεξίζκαηα, αλ δελ  δεισζεί ζπλδπαζκφο γηα ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα ή ηνλ πάξεδξν. Πηελ 

πεξίπησζε απηή ην ηνπηθφ  δηακέξηζκα θαηαξγείηαη. 
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Άξζξν 37 

ΑλαθΪξπμε θαη θνηλνπνΫεζε ζπλδπαζκώλ 

1. Ρε δέθαηε πέκπηε εκέξα πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία ην πξσηνδηθείν, αλ πξφθεηηαη γηα Γήκν  θαη ην 

εηξελνδηθείν αλ πξφθεηηαη γηα Θνηλφηεηα, αλαθεξχζζεη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπο  ζπλδπαζκνχο πνπ 

έρνπλ δεισζεί λφκηκα. 

2. Ν πξφεδξνο ηνπ πξσηνδηθείνπ θαη ν εηξελνδίθεο θνηλνπνηνχλ ακέζσο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα  ηεο 

Ξεξηθέξεηαο ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο. 

3.Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο θπξψλεη θαη ζηέιλεη ακέζσο ζε θάζε Γήκν ή  Θνηλφηεηα πίλαθα 

ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ έρνπλ αλαθεξπρζεί. 

4. Κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ αλαθήξπμε ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα αζθεζεί έλζηαζε  γηα 

παξάβαζε ηνπ λφκνπ θαηά ηελ αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκψλ ή γηα έιιεηςε λνκίκσλ πξνζφλησλ  ή γηα 

χπαξμε θσιπκάησλ ησλ ππνςήθησλ. 

 

Άξζξν 38 

ΑληηθαηΨζηαζε ππνςεθΫσλ πνπ παξαηηΪζεθαλ Ϊ πΩζαλαλ 

1. O ππνςήθηνο δήκαξρνο ή πξφεδξνο Θνηλφηεηαο κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ ηελ ππνςεθηφηεηά  ηνπ. Ζ 

παξαίηεζε γίλεηαη κε γξαπηή δήισζή ηνπ πνπ επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ή  παξαδίδεηαη κε απφδεημε 

ζηνλ πξφεδξν ηνπ πξσηνδηθείνπ ή ζηνλ εηξελνδίθε ηελ φγδνε εκέξα,  ην αξγφηεξν, πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο 

ςεθνθνξίαο. 

2. Πε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ ηνπ ππνςήθηνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ Θνηλφηεηαο, ηε  ζέζε ηνπ 

ζην ζπλδπαζκφ θαηαιακβάλεη είηε λένο ππνςήθηνο είηε έλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο δεκνηηθνχο ή 

θνηλνηηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ ζπλδπαζκνχ, χζηεξα απφ  δήισζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ππνςεθίσλ. Πηε 

δήισζε επηζπλάπηνληαη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη  ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 35, θαζψο θαη ε γξαπηή 

απνδνρή ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνηείλεηαη. Ρν  αξκφδην δηθαζηήξην αλαθεξχζζεη ακέζσο ηνλ αληηθαηαζηάηε 

ππνςήθην. 

Αλ δελ έγηλε αληηθαηάζηαζε, ηε ζέζε ηνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ Θνηλφηεηαο παίξλεη φπνηνο  δεκνηηθφο ή 

θνηλνηηθφο ζχκβνπινο ηνπ ζπλδπαζκνχ ιάβεη ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο πξνηίκεζεο. 

3. Πε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή αλαθήξπμήο ηνπ σο ππνςήθηνπ δεκάξρνπ ζε αληηθαηάζηαζε  παξαηηεζέληνο 

ή ζαλφληνο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ή ζαλάηνπ ππνςήθηνπ δεκνηηθνχ ή  θνηλνηηθνχ ζπκβνχινπ, 

ππνςήθηνπ ζπκβνχινπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ή ππνςήθηνπ ηνπηθνχ  ζπκβνχινπ ή ππνςήθηνπ 

παξέδξνπ, ηε ζέζε ηνπ κπνξεί λα θαηαιάβεη λένο ππνςήθηνο, χζηεξα  απφ δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ 

δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ Θνηλφηεηαο αθφκε θαη αλ έρεη πεξάζεη ε  πξνζεζκία ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 35. Πηε 

δήισζε επηζπλάπηνληαη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδεη ην  άξζξν 35, θαζψο θαη ε γξαπηή απνδνρή ηνπ πξνζψπνπ 

πνπ πξνηείλεηαη. Γηα ηελ παξαίηεζε  εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1. Ρν αξκφδην 

δηθαζηήξην αλαθεξχζζεη ακέζσο ηνλ αληηθαηαζηάηε ππνςήθην. 

4. Ππλδπαζκφο, πνπ πεξηέρεη αξηζκφ ππνςήθησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ ή ζπκβνχισλ  

δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ή ηνπηθψλ ζπκβνχισλ ή παξέδξσλ κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην φξην ηεο  παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 34, εμαηηίαο παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ ππνςήθησλ ηνπ, γηα ηνπο νπνίνπο δελ  δειψζεθε 

αληηθαηάζηαζε, ζεσξείηαη λφκηκνο θαη κεηέρεη ζηελ εθινγή. 

 

Άξζξν 39 

Γηθαηώκαηα ζπλδπαζκώλ 



 34 

1. Θάζε ζπλδπαζκφο έρεη δηθαίσκα λα δηνξίζεη έλαλ αληηπξφζσπν θαη έλαλ αλαπιεξσηή ηνπ ζε  θάζε 

εθινγηθφ ηκήκα, κε γξαπηή δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ Θνηλφηεηαο. 

2. Δπίζεο θάζε ζπλδπαζκφο έρεη δηθαίσκα λα δηνξίδεη πιεξεμνχζην κε ζπκβνιαηνγξαθηθή  δήισζε ηνπ 

ππνςήθηνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ Θνηλφηεηαο. Ν πιεξεμνχζηνο ελεξγεί γηα  ινγαξηαζκφ ηνπ ζπλδπαζκνχ 

νηηδήπνηε κπνξεί λα ελεξγήζεη, ζχκθσλα κε ην λφκν, ν ππνςήθηνο  δήκαξρνο ή πξφεδξνο Θνηλφηεηαο, 

θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο εθινγήο. 

3. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δήκαξρνο ή πξφεδξνο Θνηλφηεηαο έρεη απνβηψζεη ή  παξαηηεζεί, ν 

δηνξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ θαη ηνπ πιεξεμνπζίνπ γίλεηαη κε δήισζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ππνςήθησλ 

ηνπ νηθείνπ ζπλδπαζκνχ. 

4. Νη ππνςήθηνη, νη αληηπξφζσπνη ησλ ζπλδπαζκψλ θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο έρνπλ δηθαίσκα λα  είλαη 

παξφληεο θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθινγήο, ψζπνπ λα ζθξαγηζηνχλ νη ζάθνη θαη λα 

ππνβάινπλ θάζε είδνπο παξαηεξήζεηο θαη ελζηάζεηο. 

5. Γελ κπνξνχλ λα δηνξηζηνχλ αληηπξφζσπνη, αλαπιεξσηέο ή πιεξεμνχζηνη ζπλδπαζκψλ ν  δήκαξρνο, ν 

πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο, νη δεκνηηθνί ή θνηλνηηθνί ζχκβνπινη, νη ζχκβνπινη  ηνπ δεκνηηθνχ 

δηακεξίζκαηνο, νη ηνπηθνί ζχκβνπινη θαη νη πάξεδξνη, φπνηνη δελ έρνπλ  ην  δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη φινη 

φζνη δελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ  άξζξνπ 29, εθηφο αλ παξαηηεζνχλ απφ ηε 

ζέζε ηνπο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο αλαθήξπμεο ησλ  ζπλδπαζκψλ. Γηα ηελ παξαίηεζε  θαη ηελ απνδνρή ηεο 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο  παξ. 6  ηνπ άξζξνπ 29. 

Άξζξν 40 

Ξξόγξακκα ηεο εθινγΪο 

1. Ν δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο εθδίδεη θαη δεκνζηεχεη, κε ηνηρνθφιιεζε, ζε  φιεο ηηο 

ζπλνηθίεο  ηεο πφιεσο, ζε φια ηα ρσξηά θαη ηνπο νηθηζκνχο ηνπ  Γήκνπ ή ηεο  Θνηλφηεηαο ηξεηο (3) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία, πξφγξακκα πνπ αλαθέξεη   αθξηβψο ηελ εκέξα ηεο 

ςεθνθνξίαο, ηηο ψξεο πνπ αξρίδεη θαη ηειεηψλεη, ηνλ ηφπν θαη ην  θαηάζηεκα ηεο ςεθνθνξίαο, ηηο έδξεο γηα 

ηηο νπνίεο γίλεηαη ε εθινγή θαη ηνπο ζπλδπαζκνχο  καδί κε ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ, πνπ ζπγθξνηνχλ 

θάζε ζπλδπαζκφ, φπσο είλαη γξακκέλα ζηνλ  πίλαθα πνπ έρεη ζηείιεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο. 

2. Ρν πξφγξακκα ηεο πξψηεο εθινγήο ζε λέν Γήκν ή Θνηλφηεηα εθδίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη απφ  ηνλ Γεληθφ  

Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

 

Άξζξν 41 

πνινγηζκόο πξνζεζκηώλ 

1. Πηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ  αξρψλ, δελ 

ππνινγίδεηαη ε εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο. 

2. Ζ πξνζεζκία ιήγεη, κφιηο παξέιζεη θαη ε ηειεπηαία εκέξα ηεο, έζησ θαη αλ είλαη εκέξα  αξγίαο. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ΄ 

ΤΖΦΝΓΔΙΡΗΑ - ΦΑΘΔΙΝΗ - ΓΗΔΜΑΓΥΓΖ ΡΖΠ  ΤΖΦΝΦΝΟΗΑΠ 

 

Άξζξν 42 

ΚνξθΪ ησλ ςεθνδειηΫσλ 



 35 

1. Ρα ςεθνδέιηηα θαηαζθεπάδνληαη απφ ιεπθφ ραξηί. 

2. Ρα ςεθνδέιηηα, γηα φιε ηελ επηθξάηεηα, έρνπλ ζρήκα νξζνγψλην. Νη δηαζηάζεηο ησλ  ςεθνδειηίσλ 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

3. Ζ εθηχπσζε ησλ εληχπσλ ςεθνδειηίσλ πξέπεη λα είλαη κε καχξε απφρξσζε. 

 

Άξζξν 43 

Δθηύπσζε θαη δηαλνκΪ ησλ ςεθνδειηΫσλ 

1. Νη ζπλδπαζκνί νθείινπλ λα ηππψζνπλ ηα ςεθνδέιηηα θαη λα παξαδψζνπλ, κε απφδεημε, ζηνλ  δήκαξρν 

ή ζηνλ πξφεδξν ηεο Θνηλφηεηαο, νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία, ςεθνδέιηηα ζε 

αξηζκφ επαξθή γηα ηηο αλάγθεο ησλ εθινγηθψλ  ηκεκάησλ ηεο  πεξηθέξεηάο ηνπο. 

2. Ν δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο νθείιεη λα εθνδηάζεη θάζε εθινγηθφ ηκήκα ηεο  πεξηθέξεηάο 

ηνπ  κε ςεθνδέιηηα, θαηά είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), ηνπιάρηζηνλ, πεξηζζφηεξα  απφ ηνπο εθινγείο ηνπ 

ηκήκαηνο. 

Άξζξν 44 

Ξεξηερόκελν ησλ ςεθνδειηΫσλ 

1. Πην επάλσ κέξνο φισλ ησλ ςεθνδειηίσλ ζεκεηψλνληαη ην έκβιεκα θαη ην φλνκα ηνπ  ζπλδπαζκνχ, πνπ 

έρνπλ ηπρφλ δεισζεί θαη θάησ απφ απηά ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ θαηά ην άξζξν 35. 

α. Γηα θάζε δεκνηηθφ δηακέξηζκα εθηππψλεηαη ηδηαίηεξν ςεθνδέιηην, ζην νπνίν  πεξηιακβάλνληαη ην 

επψλπκν θαη ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ δεκάξρνπ θαη ησλ ππνςήθησλ  δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ. 

Αθνινπζεί ε νλνκαζία ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα  αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηα ησλ 

ππνςήθησλ ζπκβνχισλ απηνχ. 

β. Γηα θάζε ηνπηθφ δηακέξηζκα Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο εθηππψλεηαη, επίζεο, ηδηαίηεξν  ςεθνδέιηην, ζην 

νπνίν πεξηιακβάλνληαη ην επψλπκν, ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ δεκάξρνπ ή  πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο 

θαη ππνςήθησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ. Αθνινπζεί ε  νλνκαζία ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ ή 

ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο Θνηλφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα  αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηα ησλ ππνςήθησλ 

ηνπηθψλ ζπκβνχισλ ή παξέδξσλ, αληηζηνίρσο. 

2. Δγγξαθέο θαη δηαγξαθέο δελ επηηξέπνληαη, θαη αλ γίλνπλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ  αθπξφηεηα ηνπ 

ςεθνδειηίνπ. 

3. Ζ πξνηίκεζε ηνπ εθινγέα εθθξάδεηαη κε ζηαπξφ πνπ ζεκεηψλεηαη κε ζηπινγξάθν καχξεο ή  θπαλήο 

απφρξσζεο δίπια ζην νλνκαηεπψλπκν θάζε ππνςεθίνπ, κε εμαίξεζε ηνπο ηπρφλ ππνςήθηνπο ηεο 

πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 34 γηα ηνπο  νπνίνπο θαη δελ απαηηείηαη ζηαπξφο πξνηίκεζεο. Ρπρφλ 

ζέζε ζηαπξνχ ζε απηνχο δελ επάγεηαη αθπξφηεηα. 

4. Πηαπξφο πξνηίκεζεο πνπ ζεκεηψλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζεσξείηαη φηη δελ είλαη  γξακκέλνο θαη ε 

εγθπξφηεηα ηνπ ςεθνδειηίνπ ειέγρεηαη, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο πεξηπηψζεσο γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 45. 

5. Ν εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ πξνο έλαλ ππνςήθην θνηλνηηθφ ζχκβνπιν,  

ζεκεηψλνληαο ζηαπξφ δίπια ζην φλνκά ηνπ ζην ςεθνδέιηην ηνπ ζπλδπαζκνχ.  Πηνπο Γήκνπο ν εθινγέαο 

κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ ππέξ ελφο ή ππέξ δχν  ππνςεθίσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, πιελ 

ησλ Γήκσλ Αζελαίσλ, Θεζζαινλίθεο θαη Ξεηξαηψο, ζηνπο  νπνίνπο ν εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ 

πξνηίκεζή ηνπ ππέξ ελφο, ππέξ δχν ή ππέξ ηξηψλ  ππνςεθίσλ. Τεθνδέιηην ζπλδπαζκνχ κε πεξηζζφηεξνπο 
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ζηαπξνχο πξνηίκεζεο απφ ηνπο αλσηέξσ  θαηά πεξίπησζε νξηδφκελνπο είλαη έγθπξν, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε θαλέλαο ζηαπξφο  πξνηίκεζεο. 

6. Ν εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ ππέξ ελφο ή ππέξ δχν ππνςήθησλ  ζπκβνχισλ 

δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο κε εμαίξεζε ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ησλ Γήκσλ  Αζελαίσλ, Θεζζαινλίθεο θαη 

Ξεηξαηψο ζηνπο νπνίνπο ν εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ  πξνηίκεζή ηνπ ππέξ ελφο, ππέξ δχν ή ππέξ 

ηξηψλ ππνςεθίσλ. Ν εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη  ηελ πξνηίκεζή ηνπ πξνο έλαλ κφλν ππνςήθην ηνπηθνχ 

δηακεξίζκαηνο θαη πάξεδξν. Ζ πξνηίκεζε  απνηππψλεηαη κε ηε ζεκείσζε ζηαπξνχ παξαπιεχξσο ησλ 

νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ ζην ςεθνδέιηην  ηνπ νηθείνπ ζπλδπαζκνχ. 

7. Γηα ηνλ ππνςήθην δήκαξρν θαη ηνλ ππνςήθην πξφεδξν ηεο Θνηλφηεηαο δελ ρξεηάδεηαη  ζηαπξφο 

πξνηίκεζεο θαη αλ ζεκεησζεί, δελ ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηνπ ςεθνδειηίνπ. 

 

Άξζξν 45 

Άθπξα ςεθνδΩιηηα 

1. Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε αθπξφηεηαο θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ην  

ςεθνδέιηην είλαη άθπξν κφλνλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Αλ έρεη ζρήκα ή δηαζηάζεηο πνπ δηαθέξνπλ θαηά ηξφπν εκθαλή απφ απηά πνπ νξίδεη ε  απφθαζε πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 42. 

β) Αλ έρεη ηππσζεί ζε ραξηί ή κε κειάλη πνπ ην ρξψκα ηνπ δηαθέξεη θαηά ηξφπν εκθαλή απφ  απηφ πνπ 

νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 42. 

γ) Αλ έρνπλ ζεκεησζεί ζε νπνηαδήπνηε πιεπξά ηνπ ιέμεηο, θξάζεηο, ππνγξακκίζεηο, ζηίγκαηα  ή άιια 

ζεκεία, εθφζνλ απνηεινχλ δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα πνπ παξαβηάδνπλ κε ηξφπν πξνθαλή ην  απφξξεην 

ηεο ςεθνθνξίαο. 

δ) Αλ βξεζεί ζην θάθειν κε έλα ή πεξηζζφηεξα άιια έγθπξα ή άθπξα ςεθνδέιηηα ηνπ ίδηνπ ή  

δηαθνξεηηθνχ ζπλδπαζκνχ ή κε ιεπθά θαη   

ε) Αλ βξεζεί κέζα ζε θάθειν πνπ δελ είλαη ζχκθσλνο κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ επφκελνπ άξζξνπ. 

 

Άξζξν 46 

ΔθινγηθνΫ θΨθεινη 

1. Νη θάθεινη, κέζα ζηνπο νπνίνπο θιείλνληαη ηα ςεθνδέιηηα, θαηαζθεπάδνληαη γηα φιε ηελ  επηθξάηεηα κε 

θξνληίδα ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, απφ ραξηί αδηαθαλέο ζε 

ιεπθή απφρξσζε θαη έρνπλ ζηελ εκπξφο  πιεπξά έληππν γλψξηζκα. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη  Απνθέληξσζεο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, 

θαζνξίδνληαη νη δηαζηάζεηο  ησλ θαθέισλ θαη ην έληππν γλψξηζκά ηνπο. 

2. Ρν πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θξνληίδεη λα  απνζηέιιεηαη, 

εγθαίξσο, ζηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο ησλ Ξεξηθεξεηψλ επαξθήο αξηζκφο  θαθέισλ. Νη Γεληθνί Γξακκαηείο 

ησλ Ξεξηθεξεηψλ θξνληίδνπλ λα δηαβηβάδνληαη, εγθαίξσο, νη  θάθεινη απηνί ζηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο 

αξρέο, πνπ εθνδηάδνπλ ηηο εθνξεπηηθέο  επηηξνπέο θάζε εθινγηθνχ ηκήκαηνο ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηάο 

ηνπο. 

3. Αλ δελ ππάξρνπλ νη αλσηέξσ θάθεινη, ε εθνξεπηηθή επηηξνπή πηζηνπνηεί ηελ έιιεηςε θαη  πξνκεζεχεηαη 

άιινπο θαθέινπο, νκνηφκνξθνπο. 
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4. Δθηφο απφ ην έληππν γλψξηζκα, ηίπνηε άιιν δελ αλαγξάθεηαη πάλσ ζην θάθειν. Αλ  ζεκεησζνχλ πάλσ 

ζην θάθειν ζηίγκαηα, ζεκεία ή ιέμεηο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ δηαθξηηηθά  γλσξίζκαηα πνπ παξαβηάδνπλ κε 

ηξφπν πξνθαλή ην απφξξεην ηεο ςεθνθνξίαο. 

 

Άξζξν 47 

Έλαξμε θαη ιΪμε ηεο ςεθνθνξΫαο 

Ζ ςεθνθνξία αξρίδεη ηελ 07.00΄ θαη ιήγεη ηελ 19.00΄ ψξα ηεο ίδηαο εκέξαο. 

 

Άξζξν 48  

 ΚαηαΫσζε ηεο ςεθνθνξΫαο 

Αλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ εθινγψλ, ζε έλαλ Γήκν ή ζε  κία 

Θνηλφηεηα ή ζε έλα ή πεξηζζφηεξα εθινγηθά ηκήκαηά ηνπο, δελ δηεμήρζε ε ςεθνθνξία,  απηή γίλεηαη ηελ 

επφκελε Ρεηάξηε. 

 

Άξζξν 49 

ΔθαξκνγΪ ησλ δηαηΨμεσλ ηεο λνκνζεζΫαο γηα ηελ εθινγΪ βνπιεπηώλ 

1. Νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη θαηά ηε  δηελέξγεηα 

ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ εθινγψλ γηα φζα ζέκαηα δελ πθίζηαηαη εηδηθή πξφβιεςε ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

παξφληνο. 

2. Νπνχ ζηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ αλαθέξεηαη ν Λνκάξρεο,  πξνθεηκέλνπ 

γηα ηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο λνείηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. 

 

 



 38 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ΄ 

ΔΘΙΝΓΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ 

 

Άξζξν 50 

Δπηηπρώλ - Δπηιαρόληεο ζπλδπαζκνΫ - ΔθινγΪ ΓεκΨξρνπ, ΞξνΩδξνπ Θνηλόηεηαο θαη ΞξνΩδξνπ 

Ρνπηθνύ ΠπκβνπιΫνπ 

1. Πηηο εθινγέο ησλ δεκάξρσλ θαη δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ζεσξείηαη επηηπρψλ ζπλδπαζκφο  απηφο πνπ 

πιεηνςήθεζε κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα δχν ηνηο εθαηφ (42%) ηνπ ζπλφινπ ησλ έγθπξσλ 

ςεθνδειηίσλ θαη επηιαρφληεο, φζνη ζπλδπαζκνί  έιαβαλ έζησ θαη κία έδξα, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα 

άξζξα 51, 57, θαη 59. 

Πηηο Θνηλφηεηεο ζεσξείηαη επηηπρψλ ν ζπλδπαζκφο πνπ ζπγθέληξσζε έζησ θαη ηε ζρεηηθή  πιεηνςεθία θαη 

επηιαρφληεο φζνη ζπλδπαζκνί έιαβαλ έζησ θαη κηα έδξα, ζχκθσλα κε φζα  νξίδνληαη ζηα άξζξα 51, 57 θαη 

59. 

2. Γήκαξρνο ή πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο εθιέγεηαη ν επηθεθαιήο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ. 

3. Ξξφεδξνο ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο είλαη ν ππνςήθηνο ζχκβνπινο  ηνπ 

πιεηνςεθήζαληνο ζην ηνπηθφ δηακέξηζκα ζπλδπαζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ  128. 

4. Ξάξεδξνη ζηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα ησλ Θνηλνηήησλ εθιέγνληαη νη ππνςήθηνη ηνπ  επηηπρφληνο 

ζπλδπαζκνχ. Αλ ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο δελ έρεη ππνςεθίνπο, πάξεδξνο εθιέγεηαη  ν ππνςήθηνο πνπ 

πιεηνςήθεζε έλαληη ηνπ ακέζσο επφκελνπ, απφ πιεπξάο εθινγηθήο δχλακεο,  ζπλδπαζκνχ. 

 

Άξζξν 51 

ΘαηαλνκΪ ησλ εδξώλ ησλ δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ ζπκβνύισλ 

1. Απφ ην ζχλνιν ησλ εδξψλ ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ, ηα ηξία πέκπηα (3/5)  αλήθνπλ 

ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ θαη ηα δχν πέκπηα (2/5) ζηνπο επηιαρφληεο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ, πνπ έιαβε θαζέλαο απφ απηνχο,  ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.   

2. Αλ ν πξψηνο ζπλδπαζκφο, ζε φινπο γεληθά ηνπο Γήκνπο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ πιεζπζκφ ηνπο,  θαζψο 

θαη ζηηο Θνηλφηεηεο, ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πάλσ απφ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%), 

ηφηε ε θαηαλνκή φισλ ησλ εδξψλ γίλεηαη  αλαινγηθά κεηαμχ φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

εθινγέο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 5. 

3. Αλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) θαη ησλ δχν πέκπησλ (2/5) ηνπ αξηζκνχ  ησλ εδξψλ 

πξνθχπηεη θιάζκα κηθξφηεξν ηνπ εκίζεσο ηεο κνλάδαο, δελ ππνινγίδεηαη, ελψ, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

πξνθχπηεη θιάζκα κεγαιχηεξν ηνπ εκίζεσο,  ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επφκελε κνλάδα. 

Νη έδξεο πνπ αλαινγνχλ ζηα ηξία πέκπηα (3/5) θαη ζηα δχν πέκπηα (2/5) ησλ δεκνηηθψλ  ζπκβνχισλ 

έρνπλ, αληίζηνηρα, σο εμήο: 

Πηα 13κειή ζπκβνχιηα   8 θαη 5. 

Πηα 17κειή ζπκβνχιηα 10 θαη 7. 

Πηα 21κειή ζπκβνχιηα 13 θαη 8. 

Πηα 27κειή ζπκβνχιηα 16 θαη 11. 

Πηα 33κειή ζπκβνχιηα 20 θαη 13. 

Πηα 37κειή ζπκβνχιηα 22 θαη 15. 

Πηα 41κειή ζπκβνχιηα 25 θαη 16. 

Πηα 45κειή ζπκβνχιηα 27 θαη 18. 
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Νη έδξεο ησλ θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ έρνπλ αληίζηνηρα σο εμήο: 

Πηα 9κειή ζπκβνχιηα 5 θαη 4. 

Πηα 11κειή ζπκβνχιηα 7 θαη 4. 

4. Ζ αλαινγηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1 γίλεηαη κε ηνλ  αθφινπζν ηξφπν: 

Ρν ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβαλ ζε φια ηα εθινγηθά ηκήκαηα, ζε θάζε Γήκν ή  

Θνηλφηεηα, φινη καδί νη ζπλδπαζκνί, πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθινγέο, εθηφο απφ ηνλ  επηηπρφληα, δηαηξείηαη 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηα δπν πέκπηα (2/5),  απμεκέλν θαηά κία κνλάδα. Ρν πειίθν 

πνπ πξνθχπηεη, παξαιεηπφκελνπ ηνπ θιάζκαηνο, απνηειεί  ην εθινγηθφ κέηξν. 

Ν αξηζκφο ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη ζηε ζπλέρεηα κε ην εθινγηθφ  κέηξν θαη 

θάζε ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο φζν ην αθέξαην πειίθν απηήο ηεο  δηαίξεζεο. 

Δάλ νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη δηάθνξνη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί κε ηελ πξνεγνχκελε  δηαδηθαζία 

είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο πξνο δηάζεζε έδξεο, νη έδξεο πνπ απνκέλνπλ δηαλέκνληαη  αλά κία κεηαμχ ησλ 

επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ πνπ έρνπλ θαηαιάβεη ηνπιάρηζηνλ κία έδξα, θαηά  ζεηξά, αλάινγα κε ηα 

αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα πνπ έρνπλ. Αλ νη ζπλδπαζκνί απηνί έρνπλ ίζν  αξηζκφ αρξεζηκνπνίεησλ 

ππνινίπσλ γίλεηαη θιήξσζε. Αλ θαη κεηά ηε δηαλνκή εδξψλ κε βάζε ηα  αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα, 

παξακέλνπλ αδηάζεηεο έδξεο, απηέο θαηαλέκνληαη αλά κία θαηά  ζεηξά, αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε θάζε επηιαρψλ  ζπλδπαζκφο. Αλ έρεη απνκείλεη πξνο δηάζεζε κία κφλν 

έδξα, ηελ έδξα απηή θαηαιακβάλεη ν  επηιαρψλ ζπλδπαζκφο πνπ έρεη θαηαιάβεη ηνπιάρηζηνλ κία έδξα θαη 

παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν  αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν. 

Αλ νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ζπλδπαζκνί κε ην εθινγηθφ κέηξν είλαη πεξηζζφηεξεο απφ  ηηο πξνο 

δηάζεζε έδξεο, ε πιενλάδνπζα έδξα δελ δίδεηαη ζην ζπλδπαζκφ πνπ έρεη ην  κηθξφηεξν ζρεηηθψο ππφινηπν 

έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ. Πε πεξίπησζε ίζνπ αξηζκνχ έγθπξσλ  ςεθνδειηίσλ δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ 

ζπλδπαζκψλ, ελεξγείηαη κεηαμχ απηψλ θιήξσζε απφ ην  αξκφδην πξσηνδηθείν ή εηξελνδηθείν. 

5. Ζ αλαινγηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2 γίλεηαη κε ηνλ  αθφινπζν ηξφπν: 

Ρν ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβαλ ζε φια ηα εθινγηθά ηκήκαηα ζε θάζε Γήκν ή  

Θνηλφηεηα, φινη καδί νη ζπλδπαζκνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθινγέο, δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ  ησλ εδξψλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε θάζε δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην, απμεκέλν θαηά κία  κνλάδα. Ρν πειίθν πνπ 

πξνθχπηεη, παξαιεηπνκέλνπ ηνπ θιάζκαηνο, απνηειεί ην εθινγηθφ  κέηξν. 

Ν αξηζκφο ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη ζηε ζπλέρεηα κε ην εθινγηθφ  κέηξν θαη 

θάζε ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο φζν θαη ην αθέξαην πειίθν απηήο ηεο  δηαίξεζεο. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο κπνξεί λα ιάβεη αξηζκφ εδξψλ πνπ μεπεξλά ην  πνζνζηφ ησλ 

ηξηψλ πέκπησλ (3/5). Ππλδπαζκφο πνπ δελ ζπγθεληξψλεη ην εθινγηθφ κέηξν δελ  παίξλεη έδξα. Δάλ νη 

έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ζπλδπαζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαλνκή  κε ηελ πξνεγνχκελε 

δηαδηθαζία είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο πξνο δηάζεζε έδξεο, νη έδξεο πνπ  απνκέλνπλ δηαλέκνληαη αλά κία 

κεηαμχ φισλ απηψλ ησλ ζπλδπαζκψλ αλάινγα κε ηα  αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα πνπ έρνπλ. 

Αλ νη ζπλδπαζκνί απηνί ή κεξηθνί απφ απηνχο έρνπλ ίζν αξηζκφ αρξεζηκνπνίεησλ ππνινίπσλ,  γίλεηαη 

θιήξσζε. Αλ θαη κεηά ηε δηαλνκή ησλ εδξψλ κε βάζε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα  παξακέλνπλ αδηάζεηεο 

έδξεο, απηέο θαηαλέκνληαη αλά κία, αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ  έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε 

θάζε ζπλδπαζκφο. 

Αλ νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ζπλδπαζκνί κε ην εθινγηθφ κέηξν είλαη πεξηζζφηεξεο απφ  ηηο πξνο 

δηάζεζε έδξεο, ε πιενλάδνπζα έδξα αθαηξείηαη απφ ην ζπλδπαζκφ πνπ έρεη ην  κηθξφηεξν ζρεηηθψο 

ππφινηπν έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ. Πε πεξίπησζε ίζνπ αξηζκνχ έγθπξσλ  ςεθνδειηίσλ δχν ή θαη 
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πεξηζζφηεξσλ ζπλδπαζκψλ, ελεξγείηαη κεηαμχ απηψλ θιήξσζε απφ ην  αξκφδην πξσηνδηθείν ή 

εηξελνδηθείν. 

6. Πε πεξίπησζε πνπ έρεη αλαθεξπρζεί έλαο κφλν ζπλδπαζκφο ππνςεθίσλ, ν δήκαξρνο, ν  πξφεδξνο 

Θνηλφηεηαο θαη νη δεκνηηθνί ή θνηλνηηθνί ζχκβνπινη εθιέγνληαη απφ ην κνλαδηθφ  απηφ ζπλδπαζκφ. Νη 

πξψηνη θαηά ζεηξά, ζε ςήθνπο πξνηηκήζεσο, κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ εδξψλ ηνπ δεκνηηθνχ ή  

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθιέγνληαη ηαθηηθνί ζχκβνπινη θαη νη ππφινηπνη αλαπιεξσκαηηθνί. 

Άξζξν 52 

ΘαηαλνκΪ εδξώλ ησλ ζπκβνύισλ ηνπ δεκνηηθνύ δηακεξΫζκαηνο 

1. Γηα ηελ εθινγή ησλ ζπκβνχισλ ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη  δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 50, 51, 55, 57, 58, 59 θαη 60. 

2. Ν ζπλδπαζκφο ηνπ επηηπρφληνο δεκάξρνπ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ιακβάλεη ηα ηξία πέκπηα  (3/5) ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εδξψλ ησλ ζπκβνχισλ ζε θάζε δεκνηηθφ δηακέξηζκα θαη ηα δχν πέκπηα  (2/5) νη επηιαρφληεο 

ζπλδπαζκνί, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 51, 57 θαη 59. 

3. Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ ησλ ζπκβνχισλ ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ ζε θάζε  δηακέξηζκα 

ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε θάζε ζπλδπαζκφο ππνςήθηνπ 

δεκάξρνπ ζε φια ηα εθινγηθά ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

 

Άξζξν 53 

ΘαηαλνκΪ εδξώλ ησλ ηνπηθώλ ζπκβνύισλ 

1. Πηηο εθινγέο ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ, ζε θάζε ηνπηθφ δηακέξηζκα ε θαηαλνκή ησλ εδξψλ  γίλεηαη 

αλαινγηθά, κεηαμχ φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο θαη έρνπλ  ππνςεθίνπο γηα ην 

ηνπηθφ ζπκβνχιην ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο, κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Ρν ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβαλ ζε φιν ην ηνπηθφ δηακέξηζκα φινη καδί νη  ζπλδπαζκνί 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθινγέο θαη είραλ ππνςήθηνπο γηα ην ηνπηθφ ζπκβνχιην ηνπ  ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο, 

δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ,  απμεκέλν θαηά κηα κνλάδα. Ρν πειίθν πνπ 

πξνθχπηεη παξαιεηπνκέλνπ ηνπ θιάζκαηνο απνηειεί  ην εθινγηθφ κέηξν. 

Ν αξηζκφο ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη ζηε ζπλέρεηα κε ην εθινγηθφ  κέηξν θαη 

θάζε ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο, φζν θαη ην αθέξαην πειίθν απηήο ηεο  δηαίξεζεο. 

Ππλδπαζκφο πνπ δελ ζπγθεληξψλεη ην εθινγηθφ κέηξν δελ παίξλεη έδξα. Δάλ νη έδξεο πνπ  θαηαιακβάλνπλ 

νη ζπλδπαζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαλνκή κε ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία  είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο 

πξνο δηάζεζε έδξεο, νη έδξεο πνπ απνκέλνπλ δηαλέκνληαη αλά κηα  κεηαμχ φισλ απηψλ ησλ ζπλδπαζκψλ, 

αλάινγα κε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα πνπ έρνπλ. 

Αλ νη ζπλδπαζκνί απηνί ή κεξηθνί απφ απηνχο έρνπλ ίζν αξηζκφ αρξεζηκνπνίεησλ ππνινίπσλ  γίλεηαη 

θιήξσζε. Αλ θαη κεηά ηε δηαλνκή ησλ εδξψλ κε βάζε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα  παξακέλνπλ αδηάζεηεο 

έδξεο, απηέο θαηαλέκνληαη αλά κία, αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ  έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε 

θάζε ζπλδπαζκφο. 

Αλ νη έδξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ζπλδπαζκνί κε ην εθινγηθφ κέηξν είλαη πεξηζζφηεξεο απφ  ηηο πξνο 

δηάζεζε έδξεο, ε πιενλάδνπζα έδξα αθαηξείηαη απφ ην ζπλδπαζκφ πνπ έρεη ην  κηθξφηεξν ζρεηηθψο 

ππφινηπν έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ. Πε πεξίπησζε ίζνπ αξηζκνχ έγθπξσλ  ςεθνδειηίσλ δχν ή θαη 

πεξηζζνηέξσλ ζπλδπαζκψλ, ελεξγείηαη κεηαμχ απηψλ θιήξσζε απφ ην  αξκφδην πξσηνδηθείν. 

2. Πε πεξίπησζε πνπ έρεη αλαθεξπρζεί έλαο κφλν ζπλδπαζκφο γηα ην ηνπηθφ ζπκβνχιην, ν  πξφεδξνο ηνπ 

ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη νη ηνπηθνί ζχκβνπινη εθιέγνληαη απφ ην κνλαδηθφ απηφ ζπλδπαζκφ. Νη πξψηνη θαηά 
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ζεηξά ζε ςήθνπο πξνηηκήζεσο, κέρξη λα  ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ εδξψλ ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθιέγνληαη ηαθηηθνί ζχκβνπινη θαη  νη ππφινηπνη αλαπιεξσκαηηθνί. 

3. Αλ έρνπλ αλαθεξπρζεί δχν κφλν ζπλδπαζκνί γηα ην ηνπηθφ ζπκβνχιην ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο  θαη 

ηζνςεθήζνπλ, ην πξσηνδηθείν ελεξγεί θιήξσζε γηα αλάδεημε ηνπ πιεηνςεθνχληνο ζπλδπαζκνχ. Νη έδξεο 

ησλ ηνπηθψλ ζπκβνχισλ ζηελ πεξίπησζε απηή  θαηαλέκνληαη ζηνλ πιεηνςεθνχληα θαη ζηνλ επηιαρφληα 

ζπλδπαζκφ, αληίζηνηρα, σο εμήο: ζηα επηακειή ηέζζεξηο θαη ηξεηο (4 θαη 3), ζηα πεληακειή ηξεηο θαη  δχν 

(3 θαη 2) θαη ζηα ηξηκειή δχν θαη κία (2 θαη 1). 

4. Αλ ηζνςεθήζνπλ πεξηζζφηεξνη απφ δχν ζπλδπαζκνί ην πξσηνδηθείν ελεξγεί θιήξσζε. Ν  πξψηνο 

ζπλδπαζκφο ζηα επηακειή ηνπηθά ζπκβνχιηα εθιέγεη ηνλ πξφεδξν ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη δχν αθφκε 

ηνπηθνχο ζπκβνχινπο, ν δεχηεξνο ζπλδπαζκφο  εθιέγεη δχν ηνπηθνχο ζπκβνχινπο θαη ν ηξίηνο ζπλδπαζκφο 

εθιέγεη δχν ηνπηθνχο ζπκβνχινπο. 

Πηα πεληακειή εθιέγνπλ αληίζηνηρα ηνλ πξφεδξν θαη έλαλ ηνπηθφ ζχκβνπιν, δχν ηνπηθνχο  ζπκβνχινπο θαη 

έλαλ ηνπηθφ ζχκβνπιν. 

Πηα ηξηκειή ν πξψηνο ζπλδπαζκφο εθιέγεη ηνλ πξφεδξν θαη νη άιινη δχν ζπλδπαζκνί απφ έλαλ  ηνπηθφ 

ζχκβνπιν. 

Αλ ππνςήθηνη ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζκνχ ηζνςεθήζνπλ, ην πξσηνδηθείν ελεξγεί θιήξσζε. 

 

Άξζξν 54 

ΡαθηηθνΫ θαη αλαπιεξσκαηηθνΫ δεκνηηθνΫ θαη θνηλνηηθνΫ ζύκβνπινη - ΗζνςεθΫα 

1. Ραθηηθνί δεκνηηθνί θαη θνηλνηηθνί ζχκβνπινη εθιέγνληαη, απφ ηνπο ππνςεθίνπο  θαζελφο απφ ηνπο 

ζπλδπαζκνχο ηνπ άξζξνπ 50, θαηά ζεηξά, νη ηπρφλ ππνςήθηνη ηεο πεξίπησζεο  γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

34 θαη έπνληαη απηνί πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο πξνηίκεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ  άξζξνπ 60. 

Νη ππνςήθηνη δήκαξρνη ή πξφεδξνη Θνηλνηήησλ ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ ζεσξνχληαη πξψηνη  

επηηπρφληεο ζχκβνπινη ησλ ζπλδπαζκψλ ηνπο. 

2. Νη ινηπνί ππνςήθηνη ηνπ επηηπρφληνο θαη ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ είλαη  αλαπιεξσκαηηθνί ησλ 

ηαθηηθψλ ζπκβνχισλ ηνπο, κε ηε ζεηξά ησλ ςήθσλ πξνηίκεζεο. 

3. Αλ νη ππνςήθηνη ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζκνχ ηζνςεθήζνπλ, ην πξσηνδηθείν ή ην εηξελνδηθείν  ελεξγεί 

θιήξσζε. 

 

Άξζξν 55 

ΡαθηηθνΫ θαη αλαπιεξσκαηηθνΫ ζύκβνπινη ηνπ δεκνηηθνύ δηακεξΫζκαηνο - ΗζνςεθΫα 

1. Ραθηηθνί ζχκβνπινη ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ εθιέγνληαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο θαζελφο  απφ ηνπο 

ζπλδπαζκνχο ησλ ππνςήθησλ δεκάξρσλ, θαηά ζεηξά, απηνί πνπ έιαβαλ ηηο  πεξηζζφηεξεο ςήθνπο 

πξνηίκεζεο. 

2. Νη ινηπνί ππνςήθηνη ησλ ζπλδπαζκψλ είλαη αλαπιεξσκαηηθνί ησλ ηαθηηθψλ ζπκβνχισλ ηνπ  

ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο κε ηε ζεηξά ησλ ςήθσλ πξνηίκεζεο. 

3. Αλ νη ππνςήθηνη ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζκνχ ηζνςεθήζνπλ, ην πξσηνδηθείν ελεξγεί θιήξσζε. 

 

Άξζξν 56 

ΡαθηηθνΫ θαη αλαπιεξσκαηηθνΫ ηνπηθνΫ ζύκβνπινη - ΗζνςεθΫα 
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1. Ραθηηθνί ζχκβνπινη ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο θάζε  ζπλδπαζκνχ, θαηά 

ζεηξά, απηνί πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο πξνηίκεζεο. 

2. Νη ινηπνί ππνςήθηνη ησλ ζπλδπαζκψλ είλαη αλαπιεξσκαηηθνί ησλ ηαθηηθψλ ζπκβνχισλ ηνπ  ηνπηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ παξέδξνπ κε ηε ζεηξά ησλ ςήθσλ πξνηίκεζεο.   

3. Αλ νη ππνςήθηνη ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξέδξσλ, ηζνςεθήζνπλ,  ην 

πξσηνδηθείν ελεξγεί θιήξσζε. 

 

Άξζξν 57 

Ξεξηπηώζεηο ηζνςεθΫαο ζπλδπαζκώλ 

1. Αλ έρνπλ αλαθεξπρζεί δχν κφλν ζπλδπαζκνί θαη ηζνςεθήζνπλ, ην πξσηνδηθείν ή ην  εηξελνδηθείν 

ελεξγεί θιήξσζε γηα αλάδεημε ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ. 

Νη έδξεο ησλ ζπκβνχισλ ζηελ πεξίπησζε απηή θαηαλέκνληαη θαηά ηα ηξία πέκπηα (3/5) ζηνλ  επηηπρφληα 

ζπλδπαζκφ θαη θαηά ηα δπν πέκπηα (2/5) ζηνλ επηιαρφληα ζπλδπαζκφ. 

2. Αλ ηζνςεθήζνπλ δχν ή πεξηζζφηεξνη ζπλδπαζκνί ζε Θνηλφηεηεο, ηελ θιήξσζε ελεξγεί ην  εηξελνδηθείν. 

Νη έδξεο ησλ ζπκβνχισλ ζηελ πεξίπησζε απηή θαηαλέκνληαη θαηά ηα ηξία πέκπηα (3/5) ζηνλ  επηηπρφληα 

ζπλδπαζκφ θαη ηα δχν πέκπηα (2/5) αλαινγηθά ζηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη 

ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 51. 

3. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 51 θαη ηνπ άξζξνπ 54. 

 

 

Άξζξν 58 

ΔμαγσγΪ θαη δεκνζΫεπζε ησλ απνηειεζκΨησλ ηεο εθινγΪο 

1. Πε Θνηλφηεηεο φπνπ ππάξρεη κφλν έλα εθινγηθφ ηκήκα, ε εθνξεπηηθή επηηξνπή εμάγεη ην  απνηέιεζκα 

ηεο εθινγήο θαη ην δεκνζηεχεη ακέζσο, κε ηνηρνθφιιεζε ζην θνηλνηηθφ θαηάζηεκα. 

2. Πε Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο φπνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα, αιιά φρη πεξηζζφηεξα απφ  πέληε, 

εθινγηθά ηκήκαηα, νη εθνξεπηηθέο επηηξνπέο ζπλεδξηάδνπλ κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγήο ζηελ έδξα ηνπ 

Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο θαη, ζχκθσλα κε ηα  πξαθηηθά ηεο ςεθνθνξίαο ησλ ηκεκάησλ, εμάγνπλ ην γεληθφ 

απνηέιεζκα, πνπ δεκνζηεχεηαη ακέζσο, κε ηνηρνθφιιεζε, ζην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ θαηάζηεκα. 

3. Πηνπο Γήκνπο θαη ζηηο Θνηλφηεηεο φπνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ πέληε εθινγηθά ηκήκαηα  νη 

αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο αξρήο ζηέιλνπλ κε αζθαιή ηξφπν ηα εθινγηθά ζηνηρεία ζηνλ πξφεδξν ηνπ 

πξσηνδηθείνπ, αλ πξφθεηηαη γηα Γήκν θαη ζηνλ  εηξελνδίθε, αλ πξφθεηηαη γηα Θνηλφηεηα. Αθνχ 

ζπγθεληξσζνχλ ηα ζηνηρεία φισλ ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, ν πξφεδξνο ηνπ 

πξσηνδηθείνπ ή ν  εηξελνδίθεο εμάγεη ην γεληθφ απνηέιεζκα, ην νπνίν δεκνζηεχεη ακέζσο κε ηνηρνθφιιεζε 

ζην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ θαηάζηεκα ηεο  έδξαο ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

4. H ηνηρνθφιιεζε θαη ε δεκνζίεπζε ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ πεξηιακβάλεη πίλαθα ησλ  

απνηειεζκάησλ ηεο ςεθνθνξίαο, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ην φξγαλν πνπ είλαη αξκφδην γηα  ηε 

δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ςεθνθνξίαο. Ν πίλαθαο απηφο πεξηέρεη:  

α) ηνλ αξηζκφ  ησλ γξακκέλσλ εθινγέσλ, 

β) ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ςεθηζάλησλ,  

γ) ηνλ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ  ςεθνδειηίσλ,  

δ) ηνλ αξηζκφ ησλ άθπξσλ ςεθνδειηίσλ,  

ε) ηνλ αξηζκφ ησλ ιεπθψλ ςεθνδειηίσλ  θαη  
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ζη) ηελ εθινγηθή δχλακε θάζε ζπλδπαζκνχ, δειαδή ην ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ ηα  νπνία 

έιαβε θάζε ζπλδπαζκφο. 

5. Νη εθνξεπηηθέο επηηξνπέο θαη ν πξφεδξνο ηνπ πξσηνδηθείνπ ή ν εηξελνδίθεο γλσζηνπνηνχλ  ακέζσο ην 

απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

 

Άξζξν 59 

ΔπαλΨιεςε ηεο ςεθνθνξΫαο 

1. Πηνπο Γήκνπο, αλ θαλέλαο ζπλδπαζκφο δελ ζπγθεληξψζεη ην πνζνζηφ, πνπ απαηηεί ην άξζξν  50 παξ. 1, 

ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη ηελ επφκελε Θπξηαθή κφλν αλάκεζα ζηνπο ππνςήθηνπο δεκάξρνπο ησλ 

δχν ζπλδπαζκψλ πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζφηεξεο  ςήθνπο. Δπίζεο ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη ηελ 

επφκελε Θπξηαθή θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δχν  απφ ηνπο αλαθεξπρζέληεο ζπλδπαζκνχο ηζνςεθήζνπλ 

ζπγθεληξψλνληαο ν θαζέλαο πνζνζηφ  ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα δχν ηνηο εθαηφ  (42%). Δπηηπρψλ ζεσξείηαη ν 

ππνςήθηνο δήκαξρνο θαη ν  ζπλδπαζκφο ηνπ πνπ ζπγθέληξσζε ζηελ επαλαιεπηηθή  ςεθνθνξία ηελ 

απφιπηε πιεηνςεθία  νιφθιεξνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ. Αλ ζηελ επαλαιεπηηθή 

ςεθνθνξία νη δχν απηνί ζπλδπαζκνί  ηζνςεθήζνπλ, ην πξσηνδηθείν ελεξγεί θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 

επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ. 

2. Νη έδξεο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ δηαλέκνληαη, ζε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο ςεθνθνξίαο,  ζηνπο 

ζπλδπαζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο, ζε δχν θάζεηο, πνπ νλνκάδνληαη θαηαλνκέο. 

Πηελ πξψηε (Α) θαηαλνκή δηαλέκνληαη νη κηζέο έδξεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ρν θιάζκα  πνπ 

πξνθχπηεη ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα. Πηε δεχηεξε (Β) θαηαλνκή  δηαλέκνληαη νη 

ππφινηπεο. Κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ νη έδξεο  πνπ αλαινγνχλ ζε 

θαζεκία απφ ηηο δχν απηέο θαηαλνκέο έρνπλ σο εμήο: γηα ηα 13κειή  ζπκβνχιηα 7 θαη   6 αληίζηνηρα γηα ηα 

17κειή ζπκβνχιηα 9 θαη   8 αληίζηνηρα γηα ηα 21κειή  ζπκβνχιηα 11 θαη 10 αληίζηνηρα γηα ηα 27κειή 

ζπκβνχιηα 14 θαη 13 αληίζηνηρα γηα ηα 33κειή  ζπκβνχιηα 17 θαη 16 αληίζηνηρα γηα ηα 37κειή ζπκβνχιηα 

19 θαη 18 αληίζηνηρα γηα ηα 41κειή  ζπκβνχιηα 21 θαη 20 αληίζηνηρα γηα ηα 45κειή ζπκβνχιηα 23 θαη 22 

αληίζηνηρα. 

3. Νη έδξεο ηεο Α΄ θαηαλνκήο δηαλέκνληαη αλαινγηθά ζηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ  ζηηο εθινγέο 

κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: Ρν ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβαλ ζε  φια ηα εθινγηθά 

ηκήκαηα, ζε  θάζε Γήκν, φινη καδί νη ζπλδπαζκνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο  εθινγέο ζηελ αξρηθή ςεθνθνξία, 

δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ ηεο Α΄ θαηαλνκήο απμεκέλν θαηά  κία κνλάδα. Ρν πειίθν πνπ 

πξνθχπηεη,  παξαιεηπφκελνπ ηνπ θιάζκαηνο, απνηειεί ην εθινγηθφ κέηξν ηεο Α΄ θαηαλνκήο. Ν αξηζκφο ησλ 

έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ δηαηξείηαη ζηε ζπλέρεηα κε  ην εθινγηθφ κέηξν θαη θάζε 

ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο φζν είλαη ην αθέξαην  πειίθν απηήο ηεο δηαίξεζεο. Δάλ νη έδξεο πνπ 

θαηαιακβάλνπλ νη δηάθνξνη ζπλδπαζκνί κε ηελ  πξνεγνχκελε δηαδηθαζία είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο πξνο 

δηάζεζε έδξεο ηεο Α΄ θαηαλνκήο, νη  έδξεο πνπ απνκέλνπλ δηαλέκνληαη αλά κία κεηαμχ ησλ ζπλδπαζκψλ 

πνπ έρνπλ θαηαιάβεη  ηνπιάρηζηνλ κία έδξα, θαηά ζεηξά, αλάινγα κε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα πνπ 

έρνπλ. Αλ νη  ζπλδπαζκνί απηνί έρνπλ ίζν αξηζκφ αρξεζηκνπνίεησλ ππνινίπσλ, γίλεηαη θιήξσζε. Αλ θαη 

κεηά  ηε δηαλνκή εδξψλ κε βάζε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα παξακέλνπλ αδηάζεηεο έδξεο, απηέο  

θαηαλέκνληαη αλά κία θαηά ζεηξά, αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ  πνπ έιαβε 

θάζε ζπλδπαζκφο. Αλ έρεη απνκείλεη πξνο δηάζεζε κία κφλν έδξα, ηελ έδξα απηή  θαηαιακβάλεη ν 

ζπλδπαζκφο πνπ έρεη θαηαιάβεη ηνπιάρηζηνλ κία έδξα θαη παξνπζηάδεη ην  κεγαιχηεξν αρξεζηκνπνίεην 

ππφινηπν. 
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4. Γηα ηε δηαλνκή ησλ εδξψλ ηεο Β΄ θαηαλνκήο, ππνινγίδεηαη, αξρηθά, πφζεο απφ ηηο  έδξεο απηέο πξέπεη 

λα  πξνζθπξσζνχλ ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ, έηζη ψζηε λα ζπγθεληξψζεη ζπλνιηθά, ζπλππνινγηδνκέλσλ 

θαη ησλ εδξψλ πνπ ηνπ απνλεκήζεθαλ απφ ηελ Α΄  θαηαλνκή, ηα ηξία πέκπηα (3/5) ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ 

εδξψλ. Νη έδξεο ηεο Β΄ θαηαλνκήο πνπ ζα απνκείλνπλ πξνο δηάζεζε, κεηά ηελ παξαρψξεζε ησλ εδξψλ 

ζηνλ  επηηπρφληα ζπλδπαζκφ, παξαρσξνχληαη ζην δεχηεξν ζπλδπαζκφ πνπ πήξε κέξνο ζηελ επαλαιεπηηθή 

ςεθνθνξία. 

Πηελ πεξίπησζε φπνπ ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ εδξψλ πνπ ηνπο έρνπλ απνλεκεζεί απφ ηελ Α΄  θαηαλνκή 

ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο δελ κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηξηψλ πέκπησλ  (3/5) ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εδξψλ, πξνζθπξψλνληαη ζε απηφλ φιεο νη έδξεο ηεο Β΄ θαηαλνκήο θαη  δελ γίλεηαη θακία κεηαβνιή 

ζηελ απνλνκή ησλ εδξψλ ηεο Α΄ θαηαλνκήο, αλάκεζα ζηνπο  ππφινηπνπο ζπλδπαζκνχο. 

5. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζηελ πξψηε ζέζε θαηά ηελ αξρηθή ςεθνθνξία δχν ή πεξηζζφηεξσλ  

ζπλδπαζκψλ, ζηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία κεηέρνπλ νη ππνςήθηνη δήκαξρνη φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ 

ηζνςήθεζαλ. 

6. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζηε δεχηεξε ζέζε, θαηά ηελ αξρηθή ςεθνθνξία δχν ή πεξηζζφηεξσλ  

ζπλδπαζκψλ, ζηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία κεηέρνπλ ν ππνςήθηνο δήκαξρνο ηνπ πξψηνπ ζε  αξηζκφ 

έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ ζπλδπαζκνχ θαη νη ππνςήθηνη δήκαξρνη ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ  ηζνςήθεζαλ ζηε 

δεχηεξε ζέζε. 

7. Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 επηηπρψλ ζεσξείηαη ν ππνςήθηνο δήκαξρνο θαη ν  

ζπλδπαζκφο ηνπ, πνπ έιαβε ζηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία. Αλ ζηελ ςεθνθνξία 

απηήλ ηζνςεθήζνπλ δχν ππνςήθηνη δήκαξρνη, ην πξσηνδηθείν  ελεξγεί θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 

επηηπρφληνο δεκάξρνπ θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ. Αλ ηζνςεθήζνπλ πεξηζζφηεξνη απφ δχν ζπλδπαζκνί, ην 

πξσηνδηθείν  ελεξγεί θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ επηηπρφληνο δεκάξρνπ θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ θαη  

εθείλνπ πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηε δεχηεξε θαηαλνκή θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4. 

8. Αλ θαλείο απφ ηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο ζηελ αξρηθή ςεθνθνξία δελ  

ζπγθεληξψζεη ην εθινγηθφ κέηξν ή αλ κφλν έλαο ζπλδπαζκφο ην έρεη ζπγθεληξψζεη, ηφηε ζηελ Α΄ 

θαηαλνκή ζπκκεηέρνπλ νπσζδήπνηε νη δχν ζπλδπαζκνί πνπ  έρνπλ ιάβεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ έγθπξσλ 

ςεθνδειηίσλ. Νη ππνςήθηνη δήκαξρνη απηψλ ησλ δχν  ζπλδπαζκψλ ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ επαλαιεπηηθή 

ςεθνθνξία. 

9. Νη ηαθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί ζχκβνπινη εθιέγνληαη κε βάζε ηελ πξψηε ςεθνθνξία  ζχκθσλα κε 

ηνπο ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο πνπ έιαβε θαζέλαο ζηελ ςεθνθνξία απηή, φπσο νξίδεηαη  ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 51 θαη ηνπ άξζξνπ 54. 

 

Άξζξν 60 

ΞαξαΫηεζε Ϊ ζΨλαηνο ππνςΪθηνπ ΓεκΨξρνπ ζε πεξΫπησζε επαλαιεπηηθΪο ςεθνθνξΫαο 

1. Θαηά ηελ επαλάιεςε ηεο ςεθνθνξίαο ν ππνςήθηνο δήκαξρνο κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ ηελ  

ππνςεθηφηεηά ηνπ. Ζ παξαίηεζε γίλεηαη κε γξαπηή δήισζή ηνπ πνπ επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ή 

παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζηνλ πξφεδξν ηνπ πξσηνδηθείνπ  ή ζηνλ εηξελνδίθε ηελ ηξίηε εκέξα, ην αξγφηεξν, 

πξηλ απφ ηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία. 

2. Αλ έλαο ππνςήθηνο δήκαξρνο παξαηηεζεί ή πεζάλεη, ε πιεηνςεθία ησλ ππνςεθίσλ ηνπ  ζπλδπαζκνχ 

ηνπ δειψλεη άιιν δήκαξρν. 

3. Αλ εθείλνο πνπ έρεη δεισζεί σο ππνςήθηνο δήκαξρνο είλαη ππνςήθηνο ζχκβνπινο ηνπ  ζπλδπαζκνχ, ε 

ζέζε ηνπ σο ζπκβνχινπ κέλεη θελή. 
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4. Ζ δήισζε γηα ην λέν ππνςήθην δήκαξρν επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ή παξαδίδεηαη  κε απφδεημε 

ζηνλ πξφεδξν ηνπ πξσηνδηθείνπ ή ζηνλ εηξελνδίθε ην αξγφηεξν ηε δεχηεξε εκέξα πξηλ απφ ηελ 

ςεθνθνξία. 

Ρν αξκφδην δηθαζηήξην αλαθεξχζζεη ην λέν ππνςήθην ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε αθφκε θαη ηελ  παξακνλή 

ηεο ςεθνθνξίαο. 

5. Αλ δελ ππνβιεζεί δήισζε, δελ αλαθεξχζζεηαη θαλέλαο ππνςήθηνο θαη εθιέγεηαη δήκαξρνο ν  

ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ πνπ ζα ιάβεη ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο πξνηηκήζεσο. 

6. Ζ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία γίλεηαη απφ ηηο ίδηεο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο θαη ηνπο ίδηνπο  δηθαζηηθνχο 

αληηπξνζψπνπο. 

 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ε΄ 

ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΑΗ ΔΘΓΗΘΑΠΖ ΡΝ ΘΟΝΠ ΡΥΛ ΔΘΙΝΓΥΛ 

 

Άξζξν 61 

Έθζεζε πξαθηηθώλ θαη Ψζθεζε ελζηΨζεσλ 

1. Ακέζσο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εθινγήο, ν πξφεδξνο ηεο εθνξεπηηθήο  επηηξνπήο ή 

άιιν κέινο ηεο παξαδίδεη ηα πξαθηηθά ηεο, ηα ινηπά εθινγηθά έγγξαθα, ηα δέκαηα ησλ ςεθνδειηίσλ 

ηαμηλνκεκέλα θαηά ζπλδπαζκνχο θαη κε ηε ζεηξά  πνπ είλαη αξηζκεκέλα, θαζψο θαη ηνπο θαθέινπο ζηνλ 

πξφεδξν πξσηνδηθψλ, αλ πξφθεηηαη γηα  Γήκν ή ζηνλ εηξελνδίθε αλ πξφθεηηαη γηα Θνηλφηεηα. 

2. Ν πξφεδξνο πξσηνδηθψλ ή ν εηξελνδίθεο, εθζέηεη ηα πξαθηηθά ηεο εθινγήο καδί κε ηνλ  πίλαθα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ζην θαηάζηεκα ηνπ πξσηνδηθείνπ ή ηνπ εηξελνδηθείνπ επί πέληε (5) εκέξεο θαη 

ζπληάζζεη γηα ηελ έθζεζε απηή πξαθηηθφ, πνπ  ηνηρνθνιιάηαη επίζεο έμσ απφ ην δηθαζηηθφ θαηάζηεκα. Πην 

δηάζηεκα απηφ νη εθινγείο κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 

ζηνηρείσλ  ηεο εθινγήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ελζηάζεηο θαηά ηνπ θχξνπο ηεο. 

3. Νη εθνξεπηηθέο επηηξνπέο, κφιηο δεκνζηεπζεί ην απνηέιεζκα ηεο εθινγήο, ζχκθσλα κε ηηο  

παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 58, γλσζηνπνηνχλ κε αλαθνίλσζή ηνπο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζην  δεκνηηθφ 

ή θνηλνηηθφ θαηάζηεκα θαη ζηα δεκνζηφηεξα κέξε ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, φηη  ηα πξαθηηθά ηεο 

εθινγήο καδί κε ηνλ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη κε ηα ινηπά ζηνηρεία  ζα εθηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Πηελ πεξίπησζε ηεο παξ.  3 ηνπ άξζξνπ 58, ε έθζεζε ησλ 

πξαθηηθψλ γλσζηνπνηείηαη κε αλαθνίλσζε, πνπ εθδίδεη ν  πξφεδξνο ηνπ πξσηνδηθείνπ ή ν εηξελνδίθεο, ε 

νπνία ηνηρνθνιιάηαη ζην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ  θαηάζηεκα θαη ζηα δεκνζηφηεξα κέξε ηνπ Γήκνπ ή ηεο 

Θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ζην θαηάζηεκα  ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

 

Άξζξν 62 

Δπηθύξσζε ηεο εθινγΪο 

1. Αλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, ην πνιπκειέο πξσηνδηθείν ή ην εηξελνδηθείν επηθπξψλεη  κε απφθαζή ηνπ 

ην απνηέιεζκα ηεο εθινγήο θαη αλαθεξχζζεη ηνλ επηηπρφληα θαη ηνπο  επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο, ηνλ 

δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο Θνηλφηεηαο, ηνπο ηαθηηθνχο θαη  αλαπιεξσκαηηθνχο δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο 

ζπκβνχινπο θάζε ζπλδπαζκνχ, ηνπο ηαθηηθνχο θαη  αλαπιεξσκαηηθνχο ζπκβνχινπο ησλ δεκνηηθψλ 

δηακεξηζκάησλ, ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ, θαζψο  θαη ηνπο παξέδξνπο κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ηνπο. 
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Νη δεκνηηθνί ή θνηλνηηθνί ζχκβνπινη, νη ζχκβνπινη ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ ή ησλ  ηνπηθψλ 

ζπκβνπιίσλ θαη νη πάξεδξνη θαηαηάζζνληαη κε ηε ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο, ζχκθσλα κε  ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζηαπξψλ πξνηηκήζεσο πνπ έρνπλ ιάβεη, θαη αλ δελ ππάξρνπλ ζηαπξνί, κε  αιθαβεηηθή ζεηξά. 

2. Ν πξφεδξνο ηνπ πξσηνδηθείνπ ή ν εηξελνδίθεο εθζέηεη ηελ απφθαζε ζην θαηάζηεκα ηνπ  δηθαζηεξίνπ επί 

ηξεηο (3) ζπλερείο εκέξεο θαη ζηέιλεη αληίγξαθφ ηεο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα  ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

Όκνην αληίγξαθν ηεο απνθάζεσο ζηέιλεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζε θάζε Γήκν  θαη 

Θνηλφηεηα ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ. 

 

Άξζξν 63 

ΓηθαΫσκα Ωλζηαζεο 

Έλζηαζε κπνξεί λα αζθήζεη: 

α) θάζε εθινγέαο εγγεγξακκέλνο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο,  θαζψο 

θαη 

β) φπνηνο ππήξμε ππνςήθηνο θαηά ηηο εθινγέο ζηνλ νηθείν Γήκν ή Θνηλφηεηα. 

 

Άξζξν 64 

Άζθεζε Ωλζηαζεο - Αξκόδην δηθαζηΪξην 

1. Ζ έλζηαζε αζθείηαη κε δηθφγξαθν, ην νπνίν θαηαηίζεηαη καδί κε ηξία αληίγξαθα ζηελ  αξρή πνπ εμέδσζε 

ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε. 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ή ε άζθεζή ηεο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο  

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο. 

2. Ρν δηθφγξαθν ηεο έλζηαζεο απαηηείηαη λα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην  άξζξν 251 ηνπ 

Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (λ. 2717/1999, ΦΔΘ 97 Α΄). 

3. Νη ελζηάζεηο εθδηθάδνληαη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ απφ ην Ρξηκειέο Γηνηθεηηθφ  Ξξσηνδηθείν, ζηελ  

πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ν νηθείνο Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα. 

4. Ζ δηαβίβαζε ηεο έλζηαζεο ζην αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζή ηεο δηθαζηήξην γίλεηαη ζχκθσλα  κε ηα φζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 252 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο. 

 

Άξζξν 65 

Ξεξηερόκελν ηεο Ωλζηαζεο 

1. Ζ έλζηαζε ζηξέθεηαη θαηά ηεο πξάμεο, κε ηελ νπνία αλαθεξχζζνληαη νη ζπλδπαζκνί ησλ  ππνςεθίσλ ή 

θαηά ηεο θαη' άξζξν 58 πξάμεο, κε ηελ νπνία εμάγεηαη ην απνηέιεζκα ηεο  εθινγήο ή θαηά ηεο θαη' άξζξν 

62 απφθαζεο, κε ηελ νπνία αλαθεξχζζνληαη νη επηηπρφληεο θαη  νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί πνπ εθιέγνληαη 

σο ηαθηηθνί ή αλαπιεξσκαηηθνί. 

2. Ιφγνπο έλζηαζεο κπνξνχλ λα ζεκειηψζνπλ: 

α) νη παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο εθινγήο ή θαηά ηελ εμαγσγή ηνπ εθινγηθνχ  

απνηειέζκαηνο ή θαηά ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςήθησλ ζπλδπαζκψλ ή θαηά ηελ αλαθήξπμε ησλ  

επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηνχο ή 

β) ε έιιεηςε λφκηκσλ πξνζφλησλ ή ε ζπλδξνκή λφκηκσλ θσιπκάησλ ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ  εθιεγεί ή 

πνπ είλαη ππνςήθηα πξνο ηνχην ή 

γ) ε αθπξφηεηα ή ε εζθαικέλε αξίζκεζε ησλ ςεθνδειηίσλ. 
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Άξζξν 66 

ΞξνζεζκΫα γηα ηελ Ψζθεζε ελζηΨζεσλ 

1. Ζ έλζηαζε αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ απφ: 

α) ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο εθινγήο θαη ηνπ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ,  θαη' 

άξζξν 61 ηνπ παξφληνο ή 

β) ηελ αλαθήξπμε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν  37 

ηνπ παξφληνο ή 

γ) ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο ηεο πξάμεο κε ηελ νπνία αλαθεξχζζνληαη νη επηηπρφληεο θαη  νη 

επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί, θαζψο θαη νη ππνςήθηνη θάζε ζπλδπαζκνχ πνπ εθιέγνληαη σο  ηαθηηθνί ή 

αλαπιεξσκαηηθνί, θαηά ην άξζξν 62 ηνπ παξφληνο. 

2. Νη πξνζεζκίεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ παξεθηείλνληαη ζε θακία πεξίπησζε. 

3. Πηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1, ε έλζηαζε δελ κπνξεί λα αζθεζεί, αλ έρνπλ  πεξάζεη 

δεθαπέληε (15) ή είθνζη (20) εκέξεο, αληηζηνίρσο, απφ ηα δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ. 

Άξζξν 67 

ΓηαδηθαζΫα εθδΫθαζεο ησλ ελζηΨζεσλ 

1. Γηα ηα ζέκαηα ηεο πξνδηθαζίαο, ηεο θχξηαο δηαδηθαζίαο, ηεο παξέκβαζεο, ηεο  αληέλζηαζεο, ηεο 

απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηνπ παξεκπίπηνληνο ειέγρνπ, ηεο απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ, θαζψο θαη ηεο 

γλσζηνπνίεζήο ηεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ  άξζξσλ 253 έσο θαη 260 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηθνλνκίαο, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, ν νπνίνο  θαη εθαξκφδεηαη γηα θάζε ζρεηηθφ ζέκα, πνπ δελ ξπζκίδεηαη, 

εηδηθψο, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ  παξφληνο. 

2. Ν θαηά ην άξζξν 258 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο παξεκπίπησλ έιεγρνο ηεο  εγγξαθήο, 

κεηεγγξαθήο ή δηαγξαθήο εθινγέα ζηνπο ή απφ ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ  νηθείνπ Γήκνπ ή 

Θνηλφηεηαο, ρσξεί θαηά ησλ πξάμεσλ απηψλ κφλν αλ απηέο έγηλαλ θαηά ηε  ζχληαμε ή αλαζεψξεζε ησλ 

εθινγηθψλ θαηαιφγσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, πνπ πξνεγείηαη  ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ησλ 

δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ εθινγψλ. 

3. Αίηεζε αλαζεψξεζεο, ηξηηαλαθνπή θαη αίηεζε εξκελείαο ή δηφξζσζεο αζθνχληαη θαηά ηηο  πξνβιέςεηο 

ηνπ άξζξνπ 261 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο. 

 

Άξζξν 68 

ΑλαΫξεζε 

1. Θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηα ηξηκειή δηνηθεηηθά πξσηνδηθεία ρσξεί, κφλν,  αίηεζε 

αλαίξεζεο ελψπηνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

παξέιεπζε ηνπ πελζεκέξνπ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 260  παξ.1 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο. 

2. Γηα ηελ αζθεζείζα αλαίξεζε δελ ρνξεγείηαη αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πξνζβιεζείζαο  απνθάζεσο. 

3. Ζ απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο εθδίδεηαη εληφο δχν (2) κελψλ, ην βξαδχηεξν,  απφ ηελ 

άζθεζε ηεο αλαίξεζεο. 

4. Αλ ε ηειεζίδηθε απφθαζε βάζεη ηεο νπνίαο έγηλε ε εγθαηάζηαζε ησλ αξρψλ Γήκνπ ή  Θνηλφηεηαο 

αλαηξεζεί θαη θξηζεί θαη' νπζίαλ ε δηαθνξά απφ ην αξκφδην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην, εθείλνη πνπ 

αλαθεξχζζνληαη σο επηηπρφληεο κεηά ηελ αλαηξεηηθή  απφθαζε ζεσξνχληαη φηη εγθαηαζηάζεθαλ 

αλαδξνκηθά, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 23.  Ζ αλαδξνκηθή απηή εγθαηάζηαζε δελ ζίγεη ην 

θχξνο ησλ πξάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ ή  δεκνζηεχηεθαλ απφ ηηο αξρέο ησλ νπνίσλ ε εθινγή αθπξψζεθε απφ 

ην αξκφδην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην. 
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Αλ ην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο αλαηξέζεη ηελ ηειεζίδηθε απφθαζε, βάζεη ηεο νπνίαο έγηλε  ε 

εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ, θαη αλαπέκςεη ηε δηαθνξά γηα λέα θαη'  νπζίαλ θξίζε 

ζην δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ αλαηξεζείζα απφθαζε, ε εγθαηάζηαζε ησλ αξρψλ  πνπ έγηλε βάζεη ηεο 

απφθαζεο απηήο δελ ζίγεηαη κέρξη ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο απφθαζεο γηα  ηελ εθινγηθή απηή δηαθνξά. Ρν 

πξψην θαη ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ απηήο  εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. 

 

Άξζξν 69 

ΔπαλΨιεςε ηεο εθινγΪο ζε πεξΫπησζε αθπξώζεσο 

1. Αλ αθπξσζεί ε εθινγή γηα παξάβαζε λφκνπ ή γηα νπνηαδήπνηε πιεκκέιεηα, επαλαιακβάλεηαη  ε 

ςεθνθνξία αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο ππνςεθίνπο, πνπ είραλ αλαθεξπρζεί λφκηκα. 

2. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο εθδίδεη ρσξίο θαζπζηέξεζε πξφγξακκα, κε ην νπνίν  θαιεί ηνπο 

δεκφηεο εθινγείο γηα ηελ επαλάιεςε ηεο εθινγήο γηα ηνλ ππνιεηπφκελν ρξφλν ηεο  δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο 

πεξηφδνπ. Ρν πξφγξακκα δεκνζηεχεηαη κε ηνηρνθφιιεζε, δεθαπέληε  (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκέξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ςεθνθνξία. 

 

Άξζξν 70 

ΝξθσκνζΫα ησλ δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ αξρώλ 

1. Κεηά ηελ ηειεζίδηθε επηθχξσζε ηεο εθινγήο θαη αλαθήξπμε ηνπ επηηπρφληνο θαη ησλ  επηιαρφλησλ 

ζπλδπαζκψλ ν δήκαξρνο, ν πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο, νη δεκνηηθνί θαη θνηλνηηθνί  ζχκβνπινη, νη ζχκβνπινη 

ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, νη ηνπηθνί ζχκβνπινη θαη νη   πάξεδξνη πξηλ απφ ηελ εκέξα εγθαηάζηαζεο θαη 

αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο δίλνπλ ηνλ  αθφινπζν φξθν: "Νξθίδνκαη λα είκαη πηζηφο ζηελ παηξίδα, λα 

ππαθνχσ ζην Πχληαγκα θαη ζηνπο  λφκνπο θαη λα εθπιεξψλσ ηίκηα θαη επζπλείδεηα ηα θαζήθνληά κνπ." 

2. Ζ νξθσκνζία γίλεηαη ζην θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε,  ηεο νπνίαο ν 

αθξηβήο ρξφλνο (ρξνλνινγία θαη ψξα) νξίδεηαη απφ ηνλ εθιεγέληα δήκαξρν ή πξφεδξν ηεο Θνηλφηεηαο. 

3. Γηα ηελ νξθσκνζία ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δήκαξρν ή πξφεδξν  ηεο 

Θνηλφηεηαο θαη φινπο ηνπο ζπκβνχινπο πνπ νξθίζηεθαλ. 

Ρν πξαθηηθφ απηφ ζπληάζζεηαη ζε δχν (2) αληίηππα, απφ ηα νπνία ην έλα παξακέλεη ζην Γήκν  ή ζηελ 

Θνηλφηεηα θαη ην άιιν απνζηέιιεηαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ρα  πξναλαθεξφκελα 

πξφζσπα αλαιακβάλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο απφ ηελ εκέξα ηεο εγθαηάζηαζεο. 

4. Πε φζεο πεξηπηψζεηο ε νξθσκνζία δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, γηα ιφγνπο αληηθεηκεληθήο  αδπλακίαο, ν 

δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο θαιεί ηνλ επηηπρφληα πξνο νξθσκνζία  εληφο πέληε (5) εκεξψλ, 

αθφηνπ ηνπ γλσζηνπνηήζεθε ε άξζε ησλ ιφγσλ. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ζ΄ 

ΑΞΝΞΝΗΖΠΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΗΡΖΠΖ 

 

Άξζξν 71 

ΑπνπνΫεζε εθινγΪο 

1. Αλ έλαο δήκαξρνο ή πξφεδξνο Θνηλφηεηαο απνπνηεζεί ηελ εθινγή ηνπ, νθείιεη λα ην  δειψζεη κε 

έγγξαθν ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο έσο ηελ παξακνλή εγθαηαζηάζεσο  ησλ δεκνηηθψλ θαη 

θνηλνηηθψλ αξρψλ. 
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2. Αλ έλαο δεκνηηθφο ή θνηλνηηθφο ζχκβνπινο ή ζχκβνπινο δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ή ηνπηθφο  ζχκβνπινο 

ή πάξεδξνο απνπνηεζεί ηελ εθινγή ηνπ, νθείιεη λα ην δειψζεη κε έγγξαθν ζηνλ νηθείν δήκαξρν ή πξφεδξν 

Θνηλφηεηαο, αληίζηνηρα, έσο ηελ παξακνλή  εγθαηαζηάζεσο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ. 

3. Όπνηνο δελ απνπνηεζεί ηελ εθινγή ηνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε  ηεο 

δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο πεξηφδνπ, ζεσξείηαη φηη ηελ έρεη απνδερζεί. 

4. Όπνηνο δελ απνπνηεζεί ηελ εθινγή ηνπ θαη δελ δψζεη ηνλ φξθν ηνπ πξνεγνχκελνπ  άξζξνπ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 εθπίπηεη απηνδηθαίσο απφ ην αμίσκα. 

 

Άξζξν 72 

ΞαξαΫηεζε αηξεηώλ νξγΨλσλ 

1. Ζ παξαίηεζε ηνπ δεκάξρνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ Θνηλφηεηαο ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζηνλ  Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη γίλεηαη νξηζηηθή, αθφηνπ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο ηελ 

απνδερζεί. Αλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο δελ ηελ  απνδερζεί εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

ηξηάληα (30) εκεξψλ, ε παξαίηεζε ζεσξείηαη φηη  έγηλε απνδεθηή. 

Αλ πξφεδξνο Θνηλφηεηαο παξαηηεζεί απφ ην αμίσκά ηνπ, παξακέλεη θνηλνηηθφο ζχκβνπινο. 

2. Ζ παξαίηεζε ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ, ησλ ζπκβνχισλ ησλ δεκνηηθψλ  

δηακεξηζκάησλ, ησλ ηνπηθψλ ζπκβνχισλ θαη ησλ παξέδξσλ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζηνλ νηθείν δήκαξρν ή 

πξφεδξν Θνηλφηεηαο θαη γίλεηαη νξηζηηθή, αθφηνπ ν δήκαξρνο  ή ν πξφεδξνο Θνηλφηεηαο ηελ απνδερζεί ή 

κεηά ηελ παξέιεπζε κελφο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο  ζρεηηθήο δήισζεο ζην νηθείν πξσηφθνιιν. 

Αλ ν δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο Θνηλφηεηαο δελ ηελ απνδέρεηαη, ε παξαίηεζε γίλεηαη νξηζηηθή,  αθφηνπ 

ππνβιεζεί θαη πάιη κε επίδνζε, ε νπνία γίλεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή. 

3. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε ε παξαίηεζε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ απφ  ηηο ζέζεηο 

πνπ θαηέρνπλ, σο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο, ππνβάιιεηαη γξαπηψο ζηα φξγαλα, ηα  νπνία ηα εμέιεμαλ ή ηα 

δηφξηζαλ. 

Ζ εθινγή ή ν νξηζκφο αληηθαηαζηαηψλ ηνπο γίλεηαη γηα ην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο  πεξηφδνπ, θαηά 

ηελ νπνία αζθνχζαλ θαζήθνληα νη παξαηηεζέληεο. 

Ζ παξαίηεζε ζεσξείηαη φηη έγηλε απνδεθηή κεηά ηελ παξέιεπζε κελφο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο  ζρεηηθήο 

αίηεζεο ζην πξσηφθνιιν ηεο νηθείαο ππεξεζίαο. 

Δηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ δηαθνξεηηθά ηνλ ηξφπν ππνβνιήο θαη απνδνρήο παξαηηήζεσλ,  θαζψο θαη 

αληηθαηάζηαζεο ησλ παξαηηνπκέλσλ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Θ΄ 

ΑΛΑΞΙΖΟΥΠΖ ΠΚΒΝΙΥΛ - ΚΔΟΗΘΔΠ ΔΘΙΝΓΔΠ 

 

Άξζξν 73 

ΑλαπιΪξσζε ζπκβνύισλ 

1. Ρηο έδξεο δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ, ησλ ζπκβνχισλ ησλ δεκνηηθψλ  δηακεξηζκάησλ, ησλ 

ηνπηθψλ ζπκβνχισλ θαη ησλ παξέδξσλ πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν κέλνπλ θελέο, θαηαιακβάλνπλ νη 

αλαπιεξσκαηηθνί ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζκνχ. 

Ν δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο Θνηλφηεηαο θαιεί ακέζσο ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ζπκβνχινπο ή  παξέδξνπο, κε 

ηε ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο, θαη απηνί νθείινπλ λα παξνπζηαζηνχλ γηα  νξθσκνζία κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο 
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αθφηνπ ηνπο επηδφζεθε ε πξφζθιεζε. Ζ νξθσκνζία γίλεηαη  ελψπηνλ ηνπ δεκάξρνπ ή ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

Θνηλφηεηαο αλαιφγσο.  

Αλ δελ παξνπζηαζηνχλ κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή, απνβάιινπλ απηνδηθαίσο ηελ ηδηφηεηα ηνπ  

αλαπιεξσκαηηθνχ. 

Αλ εμαληιεζεί ν αξηζκφο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ ηνπ ζπλδπαζκνχ απηνχ, θαινχληαη λα θαηαιάβνπλ  ηηο 

ζέζεηο πνπ έκεηλαλ θελέο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, αλαπιεξσκαηηθνί απφ άιινπο  ζπλδπαζκνχο, κε ηε 

ζεηξά ηεο εθινγηθήο δχλακεο ησλ ζπλδπαζκψλ θαη κε ηε ζεηξά πνπ έρνπλ  αλαθεξπρζεί νη 

αλαπιεξσκαηηθνί ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ. 

Πηελ πεξίπησζε ζέζεο ζε αξγία κειψλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ζπκβνπιίσλ  δεκνηηθψλ 

δηακεξηζκάησλ, ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη παξέδξσλ, εάλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ  απνκέλνπλ είλαη 

κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απαξηία, ν  δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο 

Θνηλφηεηαο γηα ην κέρξη ιήμεο ηεο αξγίαο ρξφλν, θαιεί  αλαπιεξσκαηηθνχο ζπκβνχινπο απφ ην ζπλδπαζκφ 

ζηνλ νπνίν αλήθνπλ απηνί πνπ έρνπλ ηεζεί ζε  αξγία, κε ηε ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο. 

2. Αλ κείλνπλ θελέο έδξεο ζπκβνχισλ ησλ ζπλδπαζκψλ θαη δελ ππάξρνπλ αλαπιεξσκαηηθνί  θαλελφο 

ζπλδπαζκνχ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο πξνθεξχζζεη, ζε δχν (2) κήλεο ην αξγφηεξν, ηελ 

εθινγή ηφζσλ ζπκβνχισλ φζεο είλαη νη θελέο  έδξεο θαη ηζάξηζκσλ αλαπιεξσκαηηθψλ. 

3. Πηελ αλαπιεξσκαηηθή εθινγή εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θψδηθα πνπ  αθνξνχλ 

ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο θαη ηελ θαηάξηηζε ζπλδπαζκψλ. Νη θελέο ζέζεηο  θαηαλέκνληαη αλάκεζα 

ζηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ ζπγθέληξσζαλ πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%)  ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ, αλαιφγσο κε ηελ εθινγηθή δχλακε ηνπ  θαζελφο απφ απηνχο. 

4. Πην ηειεπηαίν φκσο έηνο ηεο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο πεξηφδνπ γίλεηαη εθινγή, κφλνλ αλ  νη ζχκβνπινη 

πνπ έρνπλ απνκείλεη δελ αξθνχλ γηα ηελ χπαξμε απαξηίαο. 

5. Ρα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ζπκβνχιηα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, έζησ θαη κε ειιηπή ζχλζεζε,  πνπ δελ κπνξεί 

πάλησο λα είλαη θαηψηεξε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απαξηία ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ κέιε δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ απνπνηεζνχλ ηελ εθινγή ηνπο, παξαηηεζνχλ, 

απνβηψζνπλ, εθπέζνπλ ή ηεζνχλ ζε  αξγία ή αλ νη έδξεο κείλνπλ θελέο γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν θαη 

κέρξη νη θελέο ζέζεηο λα  ζπκπιεξσζνχλ κε αλαπιήξσζε ή κε εθινγέο ή κε ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο 

αξγίαο. 

6. Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ε απαξηία θαη νη  απαξαίηεηεο 

πιεηνςεθίεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ  ζπκβνχισλ πνπ έρνπλ 

νξθηζζεί θαη εγθαηαζηαζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 70 θαη  23. 

7. Όηαλ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη λφκηκα, επεηδή  ππάξρεη έιιεηςε 

κειψλ ηνπ, αλαζηέιινληαη θάζε είδνπο πξνζεζκίεο, ησλ νπνίσλ ε ηήξεζε  εμαξηάηαη απφ απφθαζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ, κέρξη λα θαηαζηεί δπλαηή ε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Άξζξν 74 

ΔθινγΪ εμαηηΫαο δηΨιπζεο ζπκβνπιΫσλ 

1. Αλ έλα δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην δηαιπζεί ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 147, ν  Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο πξνθεξχζζεη εθινγέο έλα (1) κήλα ην αξγφηεξν απφ ηε δηάιπζε. Θαηά ηελ 

εθινγή απηή εθιέγνληαη θαη αλαπιεξσκαηηθνί. 



 51 

2. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο αλαζέηεη ζηνλ γξακκαηέα ηεο Θνηλφηεηαο ή ζε  δεκφζην 

ππάιιειν ηα θαζήθνληα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο, ηα ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο  εθινγήο, θαζψο 

θαη ηε  δηεμαγσγή ησλ επεηγνπζψλ ππεξεζηαθψλ ππνζέζεσλ. 
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ΚΔΟΝΠ ΡΟΗΡΝ 

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ - ΑΠΘΖΠΖ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΥΛ ΓΖΚΥΛ ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ 

 

Άξζξν 75 

Αξκνδηόηεηεο 

Η. Νη δεκνηηθέο θαη νη θνηλνηηθέο αξρέο δηεπζχλνπλ θαη ξπζκίδνπλ φιεο ηηο ηνπηθέο  ππνζέζεηο, ζχκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, κε ζηφρν ηελ  πξνζηαζία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή 

βειηίσζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο  ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ αθνξνχλ, θπξίσο, ηνπο ηνκείο: 

 α) Αλάπηπμεο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 

1. Ζ πξνζηαζία, ε αμηνπνίεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπηθψλ θπζηθψλ πφξσλ θαη πεξηνρψλ,  

ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ θαη ησλ ήπησλ ή αλαλεψζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή, 

ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ,  ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

2. Ζ κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ θπζηθνχ  αεξίνπ, 

ζχκθσλα κε  ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

3. Ν εμειεθηξηζκφο, ε επέθηαζε ειεθηξηθψλ δηθηχσλ  θαη γεληθφηεξα δηθηχσλ ελέξγεηαο,  εληφο 

ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ, γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο, θαζψο θαη γηα ηελ ηφλσζε ηεο  αλάπηπμεο 

ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

4. Ζ κειέηε, θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε βηνηερληθψλ θέληξσλ θαη θηηξίσλ ζηηο εηδηθέο  

βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο δψλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ πνιενδνκηθνχ θαη ηνπ 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

5. Ζ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο  

ηνπο. 

6. Ζ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ έξεπλαο  θαη ηερλνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο  

πεξηνρήο ηνπο. 

7. Ν ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ππνδνκψλ γηα ηε ζηήξημε ηεο  ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο, φπσο έξγσλ νδνπνηίαο, ζπζηεκάησλ άξδεπζεο, αληηπιεκκπξηθψλ θαη  

εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ. 

8. Ζ εθπφλεζε, πινπνίεζε θαη ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ  

πεξηνρψλ ηνπο θαη ηελ πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία  

ζεξέηξσλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ αλαςπρήο θαη δηαθνπψλ. 

9. Ζ δηνίθεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ρψξσλ ηεο δψλεο ιηκέλα δηθαηνδνζίαο ηνπο, θαζψο θαη ε  

θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ αλαγθαίσλ ιηκεληθψλ έξγσλ. 

10. Ζ ίδξπζε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε  δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αγνξψλ. 

11. Ζ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ πγξψλ θαπζίκσλ. 

12. Ζ δηαρείξηζε, ε αμηνπνίεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο δεκνηηθήο θαη θνηλνηηθήο πεξηνπζίαο  θαη ε 

θαηαζθεπή,  ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θηηξίσλ. 

13. Ζ εθκεηάιιεπζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ δαζψλ. 

14. Ζ δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαιιηεξγεηηθψλ εθηάζεσλ θαη  

βνζθνηφπσλ, θαζψο θαη απνθαιππηφκελσλ θαιιηεξγεηηθψλ εθηάζεσλ πνπ ηνπο παξαρσξνχληαη 

απφ ην Γεκφζην. 
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 β) Ξεξηβάιινληνο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 

1. Ζ εθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ,  

αξρηηεθηνληθνχ θαη  πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ 

πνιηηηθψλ. 

2. Ζ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ε πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ησλ  

εζσηεξηθψλ πδάησλ απφ ηελ αιηεία (ιηκλνζάιαζζεο, ιίκλεο, ηρζπνηξνθεία, πνηακνί) θαη ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο. 

3. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ εξγαζηεξίσλ. 

4. Ζ θαζαξηφηεηα φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο εδαθηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο, ε απνθνκηδή  

θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ  

απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη ε ιήςε πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ γηα  

ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ρψξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ απφ  

εθδήισζε ππξθαγηάο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

5. Ζ παξνρή ζπλδξνκήο ζηελ αξκφδηα ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, κε θάζε πξφζθνξν κέζν πνπ  

δηαζέηνπλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ, ηδίσο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ δαζηθφ ραξαθηήξα. 

6. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζθαγείσλ. 

7. Ζ κειέηε, δηαρείξηζε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ  νηθηζηηθήο θαη πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο. 

8. Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη αλάπιαζε ησλ πεξηνρψλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο,  

θπξίσο ζε πεξηνρέο φπνπ αλαπηχζζεηαη εθκεηάιιεπζε νξπθηνχ πινχηνπ θαη εγθαζίζηαληαη 

κνλάδεο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ. 

9. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζέκαηα πνιενδνκίαο, ρσξνηαμίαο θαη ρξήζεσλ γεο, φπσο απηή  

πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

10.Ν θαζνξηζκφο ησλ ρψξσλ γηα ηε δεκηνπξγία θνηκεηεξίσλ θαη ε παξνρή γλψκεο γηα ηνλ  

θαζνξηζκφ ρψξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ. 

 γ) Ξνηφηεηαο Εσήο θαη Δχξπζκεο Ιεηηνπξγίαο ησλ Ξφιε σλ θαη ησλ Νηθηζκψλ, ζηνλ νπνίν  

πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 

1. Ζ εμαζθάιηζε θαη δηαξθήο βειηίσζε ησλ ηερληθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνδνκψλ ζηηο πφιεηο θαη  ηα 

ρσξηά φπσο  ε θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ χδξεπζεο, αθαιάησζεο, 

ηειεζέξκαλζεο, έξγσλ ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ε  δεκηνπξγία  ρψξσλ 

πξαζίλνπ, ρψξσλ αλαςπρήο, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ ππαίζξησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

2. Ζ ζπκκεηνρή ζην έξγν ηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο θαη ε δηελέξγεηα κεηαθνξάο γηα ηε  

κεηαθίλεζε θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο, θαζψο θαη ε κεηαθνξά γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ 

αλαςπρή απηψλ, φπσο νξίδεηαη  ζην άξζξν 83 θαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

3. Ν θαζνξηζκφο, ε θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ππφγεησλ θαη ππέξγεησλ ρψξσλ  

ζηάζκεπζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

4. Ζ ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ν θαζνξηζκφο πεδνδξφκσλ, κνλνδξνκήζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ 

ηεο  θπθινθνξίαο, ε απνκάθξπλζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ θαη γεληθφηεξα ε ιήςε κέηξσλ 

γηα ηελ απνθπγή δπζκελψλ επηδξάζεσλ ζηελ αζθάιεηα ηεο  θπθινθνξίαο, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. 

5. Ν θαζνξηζκφο ησλ ρψξσλ θαη ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ θαη ησλ  

εκπνξνπαλεγχξεσλ,  γηα άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ 



 54 

πεξηθέξεηά ηνπο, θαηά ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ησλ ρψξσλ γηα  ηελ πξνζσξηλή δηακνλή 

κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. 

6. Ν θαζνξηζκφο ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ πξνβνιήο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, θαζψο  θαη 

ν πξνζδηνξηζκφο εηδηθφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπνζέηεζεο  

δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο  

λνκνζεζίαο. 

7. Ζ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή κε ηε δεκηνπξγία Γξαθείσλ Δλεκέξσζεο ηνπ θαηαλαισηή 

ζρεηηθά  κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπ, ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ 

θαη  ππεξεζηψλ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο  

αξκφδηεο αξρέο. 

8. Ν πξνζδηνξηζκφο εηδηθφηεξσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ίδξπζεο θαη εγθαηάζηαζεο  

θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο πνπ 

επεξεάδνπλ ην θπζηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ πεξηβάιινλ,  θαζψο θαη ηελ αηζζεηηθή, 

θπζηνγλσκία θαη ηηο ελ γέλεη ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο. 

9. Ν πξνζδηνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε θαηαζηήκαηα, ηα νπνία  

ιεηηνπξγνχλ ζηελ πφιε, ζην πιαίζην ησλ πγεηνλνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο  

δηνίθεζεο. 

10. Ζ κέξηκλα θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, φπσο ν  πγεηνλνκηθφο 

έιεγρνο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ δεμακελψλ λεξνχ, ν πγεηνλνκηθφο έιεγρνο  ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο, ν έιεγρνο ηεο  

ερνξχπαλζεο, ηεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηεο εθπνκπήο ξχπσλ, ζνξχβσλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ  

ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηξνρνθφξα, ε πεξηζπιινγή θαη ελ γέλεη ε κέξηκλα γηα ηα αδέζπνηα δψα  

θαη ε δεκηνπξγία θαηαθπγίσλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

11. Ζ κέξηκλα θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ  θαηνίθσλ, 

φπσο ν έιεγρνο ζήκαλζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηηο νδνχο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ απηψλ πνπ εθηεινχλ έξγα θαη ελαπνζέηνπλ πιηθά θαη  εξγαιεία ζηηο νδνχο ηνπ 

δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ δηθηχνπ, ε ιήςε κέηξσλ θαη ν έιεγρνο γηα  ηελ πξνζηαζία απφ 

επηθίλδπλεο νηθνδνκέο, απφ έιιεηςε κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζε  εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη 

θαη γεληθφηεξα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα  ηε δσή θαη ηελ πεξηνπζία ησλ 

θαηνίθσλ. 

12. Ζ κέξηκλα θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ησλ  πφιεσλ 

θαη ησλ νηθηζκψλ. 

13. Ζ κέξηκλα θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

14. Ζ νλνκαζία ησλ νδψλ, πιαηεηψλ, ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ πιεξνθνξίαο θαη ε αξίζκεζε  

θηηζκάησλ. 

 δ) Απαζρφιεζεο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 

1. Ζ πινπνίεζε ή ε ζπκκεηνρή ζε νινθιεξσκέλα ηνπηθά ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη  

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ελζσκάησζεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλέξγσλ, ζην πιαίζην  ησλ εζληθψλ θαη 

επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 

2. Ξξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο,  

κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Θέληξσλ Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζαλαηνιηζκνχ θαη Θέληξσλ  
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Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο θαη  θπξίσο 

ησλ πιεζπζκψλ ησλ νξεηλψλ, αγξνηηθψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, ζην πιαίζην ηνπ  εζληθνχ θαη 

επξσπατθνχ ζρεδηαζκνχ. 

3. Ππκβνιή ζηελ απνξξφθεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο ηνπο κε ηελ αλάπηπμε  

ζπκβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ παξέρνληαη δσξεάλ πξνο ηνπο αλέξγνπο, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε 

θαη ηελ ελζάξξπλζή ηνπο γηα ηελ εμεχξεζε απαζρφιεζεο, θαζψο θαη  ζηελ πξνψζεζε ίζσλ 

επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε ηε δεκηνπξγία Γεκνηηθψλ  θαη Θνηλνηηθψλ 

Γξαθείσλ Δλεκέξσζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο  δεκφζηνπο θνξείο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο ηνπο. 

 ε) Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 

1. Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε θαη  

θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο ειηθίαο, κε ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηδξπκάησλ φπσο παηδηθψλ θαη  βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, 

βξεθνθνκείσλ, νξθαλνηξνθείσλ, θέληξσλ αλνηθηήο πεξίζαιςεο θαη εκεξήζηαο θξνληίδαο, 

ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ειηθησκέλσλ,  γεξνθνκείσλ θ.ιπ. θαη ηε κειέηε θαη εθαξκνγή 

ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. 

2. Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα, πνπ ζηνρεχνπλ ζηε  

κέξηκλα, ππνζηήξημε θαη θξνληίδα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο  θαη ηελ πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο, φπσο δεκηνπξγία δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηαηξείσλ,  

θέληξσλ αγσγήο πγείαο, ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο  

πγείαο, ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά 

ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ θαη θέληξσλ πξφιεςεο θαηά  εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

3. Ζ κέξηκλα γηα ηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδχλαησλ δεκνηψλ, κε ηελ παξαρψξεζε  

δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ νηθνπέδσλ ζε απηνχο ή κε ηελ παξνρή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ, εηδψλ  

δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο ζε θαηνίθνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαβίσζεο θαηά  

ηηο πξνβιέςεηο απηνχ ηνπ Θψδηθα. 

4. Ζ ζρεδίαζε, ε νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ  

γηα ηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο, κε ηε δεκηνπξγία Ρνπηθψλ 

Ππκβνπιίσλ Ξξφιεςεο Ξαξαβαηηθφηεηαο. 

5. Ν ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ  

έληαμε αζίγγαλσλ, παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή,  

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

6. Ζ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε ηε  

δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ  

εζεινληψλ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ ππνβνήζεζε ηνπ  

έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Θνηλφηεηαο. 

 ζη) Ξαηδείαο, πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 

1. Ζ θαηαζθεπή, δηαρείξηζε θαη βειηίσζε ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηνπ εζληθνχ  ζπζηήκαηνο 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο Ξαηδείαο θαη ηδηαίηεξα ε ζπληήξεζε, ε  θαζαξηφηεηα θαη ε 

θχιαμε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 

2. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ. 

3.Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ. 
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4. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πάξθσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο. 

5. Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, ε πξνβνιή  ησλ 

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

κε ηε δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ θέληξσλ,  κνπζείσλ, πηλαθνζεθψλ, 

θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ, θηιαξκνληθψλ θαη ζρνιψλ δηδαζθαιίαο  κνπζηθήο, ζρνιψλ ρνξνχ, 

δσγξαθηθήο, γιππηηθήο θ.ιπ., θαζψο θαη ε κειέηε θαη εθαξκνγή  πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

6. Ζ πξνζηαζία κνπζείσλ, κλεκείσλ, ζπειαίσλ, θαζψο θαη αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ρψξσλ  

ηεο πεξηνρήο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ. 

7. Ζ επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε παξαδνζηαθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη  

θηηξίσλ πνπ παξαρσξνχληαη απφ δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο. 

8. Ζ δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ή ε  

ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά. 

9. Ζ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ, ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ζχκθσλα  

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

10. Ζ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

11. Ζ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο δεκνηηθψλ θαη  

θνηλνηηθψλ γπκλαζηεξίσλ, αζιεηηθψλ θέληξσλ θαη δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ρψξσλ άζιεζεο. 

12. Ζ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο καδηθνχ αζιεηηζκνχ θαη δηνξγάλσζε  

αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 δ) Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 

1. Ν ζπληνληζκφο θαη ε επίβιεςε ηνπ έξγνπ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ πξφιεςε,  

εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα δηνηθεηηθά ηνπο 

φξηα. 

2. Ζ δηαηχπσζε εηζήγεζεο γηα ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο ηνπο, ζην  πιαίζην 

ηνπ εηήζηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ, κέηξσλ θαη  δξάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ηνπο ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ  ζρεδηαζκνχ. 

3. Ζ δηάζεζε θαη ν ζπληνληζκφο δξάζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ  πξφιεςε, 

εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. 

II. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο αζθνχλ, ζε ηνπηθφ επίπεδν, θξαηηθνχ ραξαθηήξα  αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο 

ηνπο έρνπλ αλαηεζεί γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ,  ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

Νη αξκνδηφηεηεο απηέο είλαη, εηδηθφηεξα, νη αθφινπζεο: 

1. Ζ ηήξεζε ηνπ δεκνηνινγίνπ θαη ηνπ κεηξψνπ αξξέλσλ, ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ  πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ απηφ, θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηήξεζε ηνπ Δζληθνχ  Γεκνηνινγίνπ. 

2. Ζ ηήξεζε ησλ ιεμηαξρηθψλ βηβιίσλ, ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη ηα ιεμηαξρηθά γεγνλφηα πνπ  

ζπκβαίλνπλ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο θαη ε έθδνζε απνζπαζκάησλ ησλ ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ. 

3. Ζ ηήξεζε αξρείσλ επίζεκσλ εγγξάθσλ θαη ε έθδνζε αληηγξάθσλ. 

4. Ζ πεξηνδηθή ελεκέξσζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ γηα ηηο κεηαβνιέο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο,  πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξνχκελα ζηνηρεία. 

5. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα εθινγηθή λνκνζεζία. 

6. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί ηζαγέλεηαο θαη  

αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο. 
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7. Ζ ρνξήγεζε άδεηαο πνιηηηθνχ γάκνπ θαη ε ηέιεζε ησλ γάκσλ απηψλ. 

8. Ζ δεκηνπξγία, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία θνηκεηεξίσλ θαη θέληξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ,  θαζψο θαη 

ε ρνξήγεζε άδεηαο ηαθήο θαη απνηέθξσζεο λεθξψλ. 

9. Ζ ρνξήγεζε βεβαίσζεο κφληκεο θαηνηθίαο. 

10. Ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο εγθαηάζηαζεο  

κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. 

11. Ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα δψα ζπληξνθηάο. 

12. Ν έιεγρνο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην Γεληθφ Νηθνδνκηθφ Θαλνληζκφ θαη ηηο  νηθνδνκέο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη επηθίλδπλεο. 

13. Ζ ρνξήγεζε, αλάθιεζε θαη αθαίξεζε ησλ αδεηψλ ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο  ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, νη φξνη ιεηηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη απφ 

ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνπο αληίζηνηρνπο  πγεηνλνκηθνχο θαλνληζκνχο θαη δηαηάμεηο, θαζψο θαη ν 

έιεγρνο ηεο ηήξεζεο απηψλ. 

14. Ζ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

15. Ζ ρνξήγεζε, αλάθιεζε θαη αθαίξεζε αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θηλεκαηνγξάθσλ,  

ζεάηξσλ θαη παξεκθεξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπφκελσλ επηζεσξήζεσλ. 

16. Ζ ρνξήγεζε, αλάθιεζε θαη αθαίξεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο παηδνηφπσλ θαη  δηάθνξσλ 

ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ινχλα πάξθ, ηζίξθν, πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, κνπζηθψλ ζπλαπιηψλ 

θαη άιισλ θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ, πνπ  πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη ν 

έιεγρνο ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεψλ ηεο. 

17. Ζ ρνξήγεζε, αλάθιεζε θαη αθαίξεζε αδεηψλ ηερληθψλ ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ θαη παξνρήο  

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. 

18. Ζ ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο  ηήξεζεο 

ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. 

19. Ζ ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε αδεηψλ γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, ε ρνξήγεζε  

αδεηψλ εκπνξνπαλεγχξεσλ θαη ππαίζξησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 

3377/2005 (ΦΔΘ 202 Α΄), θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο  ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην ππαίζξην 

εκπφξην θαη ηηο ιατθέο αγνξέο. 

20. Ζ ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο δσήιαηνπ νρήκαηνο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο. 

21. Ζ αθαίξεζε ηεο άδεηαο απφ ηηο νηθνδνκέο γηα κε εμφθιεζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζην  Η.Θ.Α.. 

22. Ζ ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ηνπ νηθήκαηνο γηα ηελ άζθεζε  

δξαζηεξηφηεηαο απφ εθδηδφκελα πξφζσπα, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ  δηαηάμεσλ. 

23. Ν έιεγρνο ηήξεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθνχ  ελδηαθέξνληνο, 

θαηά ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ. 

24. Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ δηελέξγεηαο δηαθήκηζεο, ηνπνζέηεζεο πιαηζίσλ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο,  

ηνπνζέηεζεο επηγξαθψλ πξνζδηνξηζκνχ επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θπζηθά θαη λνκηθά  

πξφζσπα, θαζψο θαη ε παξαρψξεζε ρψξσλ γηα ηελ πξνβνιή δξαζηεξηνηήησλ ζε λνκηθά πξφζσπα,  πνπ 

επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνχο, φπσο επίζεο ν έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πεξί  ππαίζξηαο 

δηαθήκηζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη επηγξαθψλ, ε  αθαίξεζε ησλ 

παξάλνκσλ ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ θαη επηγξαθψλ θαη ε επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ  πξνζηίκσλ, κε 

ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

25. Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ εθκίζζσζεο κνηνπνδειάησλ. 
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Άξζξν 76 

Άζθεζε αξκνδηνηΪησλ 

1. Νη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο  ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ 

λφκσλ, ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζεζπίδνπλ νη ίδηεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 79. Θαηά ηελ  άζθεζε ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε: 

α. Ρηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο  αξκνδηφηεηέο ηνπο. 

β. Ρελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ κε άιιεο ηνπηθέο ή δεκφζηεο αξρέο θαη  νξγαληζκνχο, νη 

νπνίνη έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα δξνπλ θαη λα δηαζέηνπλ πφξνπο ζηελ  πεξηθέξεηά ηνπο. 

γ. Ρνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα ηελ θάιπςε ηεο αξκνδηφηεηαο θαη ηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζζεί  ε 

επσθειήο, ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη ε ηζφξξνπε θαηαλνκή ηνπο. 

δ. Ρελ αλάγθε λα νξγαλψλνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κε ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε  επάξθεηα, 

ε πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ  θαηνίθσλ. 

ε. Ρελ αλάγθε γηα πςειήο πνηφηεηαο πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη πξνζηαζία ηεο  πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ  πεξηνρψλ ηνπο. 

2. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο παξ. I ηνπ άξζξνπ 75 κπνξνχλ λα αζθεζνχλ πξνο φθεινο: 

α. νιφθιεξεο ή ηκήκαηνο ηεο εδαθηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο, 

β. φισλ ή κέξνπο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. 

γ. ζε δηαδεκνηηθφ επίπεδν κέζσ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ή δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο, ζχκθσλα κε  ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο. 

3. α. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο θνηλσληθήο δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ησλ Γήκσλ θαη  Θνηλνηήησλ 

θαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ κπνξεί λα ζπζηαζεί,  κε ηνπο Νξγαληζκνχο 

Δζσηεξηθήο πεξεζίαο, Γεκνηηθή Αζηπλνκία, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο  απηνηειήο ππεξεζία. 

 β. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο 

θαη Απνθέληξσζεο, Ξεξηβάιινληνο Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, γείαο θαη  Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη Γεκφζηαο Ράμεο, κεηά απφ γλψκε ηεο Θ.Δ.Γ.Θ.Δ., θαζνξίδνληαη νη  πξνυπνζέζεηο ζχζηαζεο ηεο 

Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, νη αξκνδηφηεηέο ηεο, θαζψο θαη ν ρξφλνο  έλαξμεο άζθεζήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ 

νξγάλσζή ηεο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αζθνχληαη, ε  δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ηα πξνζφληα θαη νη 

ζέζεηο θαηά θαηεγνξίεο, βαζκνχο θαη  θιάδνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, θαζψο θαη ην ζχζηεκα πξφζιεςεο, 

εθπαίδεπζεο, επηκφξθσζεο  ηνχηνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαζεθφλησλ, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ 

ηνπ θαη θάζε άιιε  αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

4. Κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο  θαη 

Νηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, είλαη δπλαηή  ε παξνρή 

εηδηθψλ θηλήηξσλ θαη πξνβιέςεσλ εηδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα ηελ θάιπςε άζθεζεο  αξκνδηνηήησλ απφ 

νξεηλνχο ή λεζησηηθνχο Γήκνπο ή Θνηλφηεηεο ή απφ Γήκνπο ή Θνηλφηεηεο ζε  θζίλνπζεο θαη κεηνλεθηηθέο 

πεξηνρέο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,  αλάινγα εάλ απηέο αζθνχληαη απφ ηνπο 

ίδηνπο ή ζε δηαδεκνηηθφ επίπεδν. Νη εληζρχζεηο απηέο  παξέρνληαη εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο πθηζηάκελεο 

εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. 

5. Όηαλ αηξεηφ φξγαλν Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο απέρεη παξάλνκα απφ ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηάο  ηνπ, 

ζέηνληαο ζε ζνβαξφ θαη πξνθαλή θίλδπλν ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, κε  εηδηθψο 

αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, αλαζέηεη ηελ άζθεζή ηεο, γηα ηνλ απνιχησο αλαγθαίν  ρξφλν, ζε αληίζηνηρν 

φξγαλν ηεο νηθείαο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Αλ ζηελ πεξίπησζε απηή  δελ αζθεζεί ε αλαηεζείζα 
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αξκνδηφηεηα κέζα ζηνλ απαηηνχκελν απφ ηηο πεξηζηάζεηο ρξφλν, ν  νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε κία 

εβδνκάδα, ηφηε απηή αζθείηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα  Ξεξηθέξεηαο ή αλαηίζεηαη απφ ηνλ ίδην ζε άιιν 

φξγαλν ηεο Γηνίθεζεο. 

6. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,  Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ πνπξγνχ, είλαη  δπλαηφλ λα 

θσδηθνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ άζθεζε θάζε  αξκνδηφηεηαο θαη λα 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν άζθεζήο  ηνπο. 

 

Άξζξν 77 

Γλώκε ησλ δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ αξρώλ γηα εηδηθΨ ζΩκαηα 

1. Ξξνθεηκέλνπ νη θξαηηθέο αξρέο λα εθδψζνπλ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή θαλνληζηηθή πξάμε,  πνπ αθνξά 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα ξπζκηζηηθά ή ρσξνηαμηθά ζρέδηα θαη ηηο  απνθάζεηο ρσξνζέηεζεο 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ, νθείινπλ λα δεηνχλ ηε  γλψκε ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ ησλ Γήκσλ ή ησλ Θνηλνηήησλ ή ησλ δηνηθεηηθψλ  ζπκβνπιίσλ ησλ Δλψζεσλ Γήκσλ θαη 

Θνηλνηήησλ, ζηελ πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ πξφθεηηαη λα  ηζρχζνπλ, θαηά ηηο αθφινπζεο δηαθξίζεηο: 

α) Γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηθέξεηα έσο δέθα (10) Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ απαηηείηαη ε  γλψκε 

φισλ ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ. 

β) Γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηθέξεηα πεξηζζφηεξσλ απφ δέθα (10) Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ  ηνπ 

λνκνχ, απαηηείηαη ε γλψκε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Ρνπηθήο Δλψζεσο Γήκσλ θαη  Θνηλνηήησλ. 

γ) Γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηθέξεηα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ πνπ ππάγνληαη ζε  πεξηζζφηεξνπο 

λνκνχο, απαηηείηαη ε γλψκε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ ηνπηθψλ ελψζεσλ  Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ. 

δ) Γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηθέξεηα νιφθιεξεο ηεο Σψξαο, απαηηείηαη ε γλψκε ηνπ  δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ Διιάδαο. 

2. Όηαλ νη πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αθνξνχλ ηα πνιενδνκηθά  ζρέδηα, γηα 

ηελ έθδνζή ηνπο απαηηείηαη ε γλψκε κφλν ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ Γήκσλ ή ησλ 

Θνηλνηήησλ, ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ  πξφθεηηαη λα ηζρχνπλ νη πξάμεηο απηέο. 

3. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ε γλψκε πξέπεη λα παξέρεηαη ζηελ  αξκφδηα αξρή 

κέζα ζε δχν (2) κήλεο, απφ ηφηε πνπ ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα ή ε έλσζε έιαβε ην ζρεηηθφ εξψηεκα. 

4. Ζ δηαθνξνπνίεζε απφ ηε γλψκε ησλ νξγάλσλ, πνπ πξνβιέπνπλ νη παξάγξαθνη 1 θαη 2, πξέπεη  λα 

ζηεξίδεηαη ζε εηδηθή αηηηνινγία. 

5. Πηα φξγαλα πνπ θαηαξηίδνπλ ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ηε ρσξνηαμία  θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κεηέρνπλ θαη εθπξφζσπνη ησλ Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ ή ησλ  ελψζεσλ απηψλ. 

Θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ιακβάλνληαη ππφςε νη γλψκεο ησλ δεκνηηθψλ ή  

θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ή ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ Δλψζεσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ  ηεο 

πεξηθέξεηαο, ηελ νπνία αθνξνχλ ηα πξνγξάκκαηα, φπσο νξίδεη πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ  εθδίδεηαη κε 

πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο,  Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ 

θαη Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ. 

Κε ην ίδην δηάηαγκα θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ ή ησλ  ελψζεσλ 

απηψλ ζηα φξγαλα πνπ θαηαξηίδνπλ ηα πξνγξάκκαηα θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν  νξίδνληαη νη εθπξφζσπνη 

απηνί. 
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6. Γελ επηηξέπεηαη απαιινηξίσζε, δηάζεζε, δέζκεπζε ή νπνηνπδήπνηε είδνπο επέκβαζε ή  πεξηνξηζκφο ζηε 

δηνίθεζε, ζηε δηαρείξηζε θαη ζηε δηάζεζε δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ θηεκάησλ, έξγσλ, ππεξεζηψλ θαη πδάησλ 

αξδεχζεσο ή πδξεχζεσο, ρσξίο  πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

Άξζξν 78 

ΞξνζεζκΫα γηα ηελ απόθαζε Ϊ γλσκνδόηεζε από Ψιιεο αξρΩο, νη νπνΫεο απαηηνύληαη γηα ηελ 

Ωθδνζε πξΨμεσλ από ΓΪκνπο θαη Θνηλόηεηεο 

Όπνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απφθαζε ή γλψκε  νπνηαζδήπνηε 

αξρήο, γηα ζέκαηα πνπ απνθαζίδνπλ νη Γήκνη, νη Θνηλφηεηεο θαη ηα λνκηθά ηνπο  πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, ε ζρεηηθή πξάμε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα ηξίκελν,  αθφηνπ ε αξκφδηα αξρή παξέιαβε ην 

ζρεηηθφ εξψηεκα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία . Αλ ε  πξνζεζκία απηή πεξάζεη ρσξίο λα έρεη εθδνζεί ε 

πξναλαθεξφκελε πξάμε, ηφηε ηα αξκφδηα  δεκνηηθά ή θνηλνηηθά φξγαλα απνθαζίδνπλ, ρσξίο λα απαηηείηαη 

ε έθδνζε ή ε παξνρή ηεο. 

 

Άξζξν 79 

ΘαλνληζηηθΩο ΑπνθΨζεηο 

1. Νη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο εθδίδνληαο  ηνπηθέο 

θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κε ηηο νπνίεο: 

α) Θέηνπλ θαλφλεο: 

α1. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ  ζαιαζζψλ 

απφ πεγέο μεξάο θαη ησλ ππφγεησλ θαη επίγεησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ απφ ηε  ξχπαλζε. 

α2. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ απφ νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εηδηθφηεξα  ζηηο 

ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν. 

α3. Γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζε θνηλφρξεζηνπο θαη ηδησηηθνχο ππαίζξηνπο ρψξνπο ηεο  

εδαθηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο θαη γεληθφηεξα γηα ηε δηαζθάιηζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο  ησλ 

πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηδηαίηεξα ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ησλ  

παξαδνζηαθψλ, ηζηνξηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ. 

α4. Γηα ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ησλ κνλνδξνκήζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο,  ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ  

ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία κεηξεηψλ ή εγθαηαζηάζεσλ ξχζκηζεο ηεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε  

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

β) Θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ αλαγθαίσλ, θαηά πεξίπησζε, κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε  θαη 

αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ρψξνπο δηάζεζεο  ησλ 

απνξξηκκάησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο. 

γ) Ξξνζδηνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε θαηαζηήκαηα πνπ  ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

πφιε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ρξήζεηο γεο, ηηο ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο  θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηνίθσλ απφ ηελ ερνξχπαλζε. 

 δ) Θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο: 

δ1. Γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αγνξψλ, ησλ  εκπνξνπαλεγχξεσλ, 

παξαδνζηαθνχ ή κε ραξαθηήξα, ησλ δσνπαλεγχξεσλ, ησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ  αγνξψλ θαη γεληθά 

ησλ ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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δ2. Γηα ηε ρξήζε ησλ αιζψλ θαη ησλ θήπσλ, ησλ πιαηεηψλ, ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ησλ ινηπψλ  

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

δ3. Γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο. 

δ4. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαηνηθηψλ, ησλ ζεξέηξσλ, ησλ  

θαηαζθελψζεσλ θαη ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

ε) Θαζνξίδνπλ ηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ηηο ζέζεηο πνπ επηηξέπεηαη ε  άζθεζε 

ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο, δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο  ρψξνπο, πνπ 

επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ηα κέζα πξνβνιήο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο. 

Κπνξνχλ επίζεο λα θαζνξίδνπλ εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο θαη πξνυπνζέζεηο θαηαζθεπήο θαη  

ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη επηγξαθψλ ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, αλάινγα κε  ηηο 

ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θπζηνγλσκία θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ. 

ζη) Ξξνζδηνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία  

θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ησλ  

νπνίσλ είλαη αξκφδηνη, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ  

πεξηβάιινληνο, ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο, ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, ηεο λνκνζεζίαο γηα  ηελ 

ππξνπξνζηαζία, γηα ηνπο αξραηνινγηθνχο θαη ηζηνξηθνχο ηφπνπο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ  γεληθνχ 

πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ, ηνπ νηθνδνκηθνχ θαλνληζκνχ θαη ηνπο γεληθνχο φξνπο πνπ  πξνβιέπνληαη απφ 

ηηο ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

Κπνξνχλ, επίζεο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, λα πξνζδηνξίδνπλ εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο  γηα ηελ 

ίδξπζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε πεξηνρέο,  πνπ επεξεάδνπλ 

ην θπζηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ πεξηβάιινλ, ηελ αηζζεηηθή  θπζηνγλσκία θαη ηηο ελ γέλεη 

ιεηηνπξγίεο ησλ πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ, εθηφο ησλ πεξηνρψλ,  γηα ηηο νπνίεο έρνπλ πξνζδηνξηζζεί 

εηδηθφηεξνη φξνη ρξήζεσλ γεο. 

2. Νη απνθάζεηο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ ιακβάλνληαη απφ ηα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά  ζπκβνχιηα κε ηελ 

απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπο, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηεο 

δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο πεξηφδνπ. 

Ρελ έθδνζε ησλ ηνπηθψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ Γήκσλ εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην  ε 

δεκαξρηαθή επηηξνπή. 

Δάλ ε θαλνληζηηθή δηάηαμε αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ πεξηθέξεηα ελφο ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο ή  νηθηζκνχ, ε 

δεκαξρηαθή επηηξνπή δηακνξθψλεη ηελ εηζήγεζή ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ  ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εηζήγεζεο, ε δεκαξρηαθή επηηξνπή ιακβάλεη ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο  θαη ηηο 

πξνηάζεηο ησλ αξκφδησλ θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ θαη νκάδσλ πνιηηψλ  ηεο πεξηθέξεηαο 

ηνπ Γήκνπ, κε ηνπο νπνίνπο έξρεηαη ζε δηαβνχιεπζε, θαζψο θαη ηπρφλ  εηδηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ 

εθπνλεζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ δεηεκάησλ. 

3. Κε ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα θαζνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο,  γηα ηηο νπνίεο 

επηβάιινληαη δηνηθεηηθά κέηξα θαη πξφζηηκα, νξίδνληαο ην χςνο ηνπ  πξνζηίκνπ θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο  

ηνπο. 

4. Νη ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο δεκνζηεχνληαη ππνρξεσηηθά, θαηά ην πιήξεο θείκελφ  ηνπο, ζην 

δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηε  δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ην άξζξν 284 θαη πεξίιεςε απηψλ ζε κηα εκεξήζηα ή  εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα. Νη απνθάζεηο 

απηέο παξακέλνπλ ζπλερψο εθηεζεηκέλεο ζε ρψξν  ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, πνπ είλαη 
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πξνζηηφο ζην θνηλφ. Νη ίδηεο  απνθάζεηο, κε θξνληίδα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, κπνξεί λα  θαηαρσξνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο. 

Δπηπιένλ, ην δεκνηηθφ θαη θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ  επξχηεξε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ, κέζσ ησλ ηνπηθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο,  εθδίδνληαο 

εηδηθνχο νδεγνχο ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ νηθείσλ επαγγεικαηηθψλ ηάμεσλ  θαη ρξεζηκνπνηεί, γηα 

ηνλ ίδην ζθνπφ, νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν. 

 

Άξζξν 80 

ΘαηαζηΪκαηα γεηνλνκηθνύ ΔλδηαθΩξνληνο 

1. Θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη εθείλα, ζηα νπνία γίλεηαη παξαζθεπή ή/θαη  δηάζεζε ζε 

πειάηεο (θαζηζκέλνπο, φξζηνπο, πεξαζηηθνχο) ή δηαλνκή θαγεηψλ ή γιπθηζκάησλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ 

παξαζθεπάζκαηνο ηξνθίκσλ ή πνηψλ ή απνζήθεπζε  ή ζπληήξεζε ή εκπνξία θάζε είδνπο ηξνθίκσλ ή 

πνηψλ, θαζψο θαη ηα θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο  ππεξεζηψλ, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθιεζεί 

βιάβε ζηε δεκφζηα πγεία, φπσο  αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

2. Γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ θαηαζηεκάησλ απαηηείηαη άδεηα, ε νπνία  ρνξεγείηαη απφ ηνλ 

δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο Θνηλφηεηαο. Ξξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ρνξεγείηαη πξνέγθξηζε ίδξπζεο, ε νπνία  εθδίδεηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο ή ηνπ 

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ πξνέιεγρν ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

Γηα ηνλ πξνέιεγρν ιακβάλνληαη ππφςε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ρξήζεηο γεο, ηελ πξνζηαζία  ηνπ 

θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ πξνζηαζία ηνπ αηγηαινχ  θαη ηεο παξαιίαο, 

ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ, ησλ αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ, θαζψο θαη  ηελ αηζζεηηθή, θπζηνγλσκία 

θαη ηηο ελ γέλεη ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο, φπσο απηά νξίδνληαη  απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη απφ ηνπο 

εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ ηίζεληαη  ζηηο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ 

δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ. 

3. Ζ πξνέγθξηζε ίδξπζεο ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα ίδξπζεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν  ζπγθεθξηκέλνπ 

θαηαζηήκαηνο, ρνξεγείηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ελφο (1) κήλα απφ  ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο 

θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο έλαξμεο  επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ν... 

Γηα ηελ αλσηέξσ πξνέγθξηζε, ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη αίηεζε ζηνλ νηθείν Γήκν ή  Θνηλφηεηα, ζηελ 

νπνία δειψλεη ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο,  ηελ ηνπνζεζία θαη ην νίθεκα 

ζην νπνίν απηφ πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη, επηζπλάπηνληαο  ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θαη δηάγξακκα 

θάιπςεο ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ην πξνβιεπφκελν  παξάβνιν. 

Κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο ίδξπζεο, ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ  νηθείν Γήκν ή 

Θνηλφηεηα φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο  νηθείεο δηαηάμεηο γηα ην 

θαηάζηεκα πνπ επηζπκεί λα ιεηηνπξγήζεη, ηα νπνία ζα ηνπ ηα  ππνδείμεη ε αξκφδηα ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ 

λα ρνξεγεζεί ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

Ζ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο νθείιεη, επζχο σο ζπκπιεξσζεί ν θάθεινο, λα  πξνβεί ζε 

φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνο φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο, γηα ηνλ  πγεηνλνκηθφ έιεγρν, ηνλ 

έιεγρν ππξφζβεζεο θ.ιπ., νη νπνίεο νθείινπλ κέζα ζε πελήληα (50)  εκέξεο λα έρνπλ πξνβεί ζε φιεο ηηο 

αλαγθαίεο ελέξγεηεο. 

Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο εθδίδεηαη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο αθφηνπ  νινθιεξσζεί ε 

αλσηέξσ δηαδηθαζία θαη εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. 

Πε αληίζεηε πεξίπησζε, αλαθαιείηαη ε απφθαζε πξν? έγθξηζεο ίδξπζεο. 
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Ρν θαηάζηεκα ιεηηνπξγεί λφκηκα απφ ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο νξηζηηθήο άδεηαο ίδξπζεο θαη  ιεηηνπξγίαο. 

4. Δάλ ν ελδηαθεξφκελνο, πνπ αηηείηαη άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο,  επηζπκεί θαη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ή θαη άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, κπνξεί λα  ππνβάιεη ην ζρεηηθφ αίηεκα κε 

ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ  ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κεηά ηε 

ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο ίδξπζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο,  πξνθεηκέλνπ καδί κε ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο λα εθδνζνχλ θαη νη  αλσηέξσ ζρεηηθέο άδεηεο. 

Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζηα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα ρνξεγείηαη απφ ηε δεκαξρηαθή  επηηξνπή ή απφ 

ηνλ πξφεδξν ηεο Θνηλφηεηαο. 

5. Γελ απαηηείηαη λέα άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηνπ  θαηαζηήκαηνο ζε λέν 

πξφζσπν, εθφζνλ δελ έρεη γίλεη κεηαθνξά, επέθηαζε, αιιαγή ή νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ 

φξσλ ιεηηνπξγίαο απηνχ. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο αληηθαζίζηαηαη ππνρξεσηηθά κε λέα, ε  νπνία 

εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ πξνζψπνπ, πνπ κεηαβηβάζηεθε ην θαηάζηεκα, ρσξίο λα  αθνινπζείηαη ε 

δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αξρηθήο άδεηαο. 

Γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο, ν ελδηαθεξφκελνο, ζηνλ νπνίν κεηαβηβάζηεθε ην θαηάζηεκα,  ππνβάιιεη ζηνλ 

νηθείν Γήκν ή Θνηλφηεηα, πιένλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην  πξφζσπφ ηνπ, θαη ππεχζπλε 

δήισζε πεξί κε κεηαθνξάο, επέθηαζεο ή αιιαγήο ηεο ρξήζεο ηνπ  θαηαζηήκαηνο. 

Ν λένο θχξηνο ηνπ θαηαζηήκαηνο επζχλεηαη απφ θνηλνχ κε ηνλ παιαηφ γηα ηελ ηήξεζε ησλ  δηαηάμεσλ πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ απφ ην ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε  κεηαβίβαζε κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηεο άδεηαο. 

6. Γηα ηελ αλάθιεζε ή ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ  θαηαζηεκάησλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1, αξκφδηνη είλαη ε δεκαξρηαθή επηηξνπή ή ην θνηλνηηθφ  ζπκβνχιην, νη νπνίνη νθείινπλ κέζα 

ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ  λα ιάβνπλ ηε ζρεηηθή απφθαζε. 

Θαη' εμαίξεζε γηα ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ελφο θαηαζηήκαηνο, φπσο  πξνβιέπεηαη 

απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή ηεο εληνιήο πξνο ζθξάγηζε  απηψλ, αξκφδηνο είλαη 

ν δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο Θνηλφηεηαο, ν νπνίνο νθείιεη εληφο  δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπλδξνκή 

ησλ πξνυπνζέζεσλ λα ιάβεη ηε ζρεηηθή απφθαζε. Ρν  ίδην φξγαλν, εληφο ηεο απηήο πξνζεζκίαο, παξέρεη 

ηελ εληνιή γηα ηε ζθξάγηζε ησλ  θαηαζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο άδεηα. 

Ξαξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ απηήο ηεο παξαγξάθνπ απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα θαη παξάβαζε  θαζήθνληνο 

θαη ηηκσξείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 142 θαη 143 ηνπ παξφληνο θαη θαηά  ην άξζξν 259 ηνπ 

Ξνηληθνχ Θψδηθα. 

7. Αξκφδην φξγαλν γηα ηε ζθξάγηζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, φισλ ησλ  θαηαζηεκάησλ 

θαη επηρεηξήζεσλ δηθαηνδνζίαο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο, είλαη ε  δεκνηηθή αζηπλνκία ή ην φξγαλν, 

πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ απφ ην νηθείν δεκνηηθφ ή  θνηλνηηθφ ζπκβνχιην θαη απνηειείηαη απφ 

ππαιιήινπο ή θαη αηξεηνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ  έρεη ζπζηαζεί δεκνηηθή αζηπλνκία. 

Ρν αξκφδην φξγαλν, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ, δχλαηαη, φπνπ θξίλεη αλαγθαίν,  λα δεηά ηε 

ζπλδξνκή ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ε νπνία ππνρξενχηαη λα ηελ παξέρεη, ζχκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 159 θαη 161 ηνπ π.δ. 141/1991 (ΦΔΘ 58 Α΄). 

8. Θαη' εμαίξεζε, γηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο  μελνδνρείσλ, 

αξκφδην φξγαλν γηα ηε ρνξήγεζε ησλ νηθείσλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο είλαη ν Διιεληθφο 

Νξγαληζκφο Ρνπξηζκνχ (Δ.Ν.Ρ.). 
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Ζ ρνξήγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο, πνπ  δηέπνπλ ηηο 

αληίζηνηρεο άδεηεο. 

Νπνχ ζηηο ξπζκίζεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ αλαθέξεηαη "Γήκνο ή Θνηλφηεηα", "δήκαξρνο ή πξφεδξνο  

Θνηλφηεηαο", "δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην", λνείηαη ν Δ.Ν.Ρ. θαη ηα φξγαλα απηνχ. Ζ  άδεηα ιεηηνπξγίαο 

κνπζηθήο ησλ αλσηέξσ θαηαζηεκάησλ ρνξεγείηαη απφ ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή  ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή απφ 

ηνλ πξφεδξν ηεο Θνηλφηεηαο. 

9. Κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο,  Ξεξηβάιινληνο, 

Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κπνξεί λα θαζνξίδνληαη ζέκαηα 

δηαδηθαζίαο έθδνζεο θαη αλάθιεζεο ησλ αδεηψλ,  κεηαβίβαζεο θαη κεηαηξνπήο ηεο άδεηαο, ηξφπνπ 

ζθξάγηζεο ησλ θαηαζηεκάησλ, ησλ γεληθψλ  πγεηνλνκηθψλ φξσλ πνπ ηα δηέπνπλ, θαζψο θαη θάζε άιιε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.  

10. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο 

θαη Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Ράμεο, θαζνξίδνληαη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ  δηαζθέδαζεο, κπαξ θαη ινηπψλ θαηαζηεκάησλ πνπ 

πξνζθέξνπλ νηλνπλεπκαηψδε πνηά. 

11. Γηα ηε έθδνζε ησλ αδεηψλ ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη ηνπ επφκελνπ άξζξνπ θαηαβάιιεηαη  παξάβνιν 

ππέξ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο, πνπ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο  θαη Νηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο 

Θ.Δ.Γ.Θ.Δ., θαη ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

 

Άξζξν 81 

ΔγθαηΨζηαζε θαη ιεηηνπξγΫα ΘεΨηξσλ - ΘηλεκαηνγξΨθσλ θαη Τπραγσγηθώλ Ξαηδεηώλ 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθσλ θαη ςπραγσγηθψλ παηδεηψλ  (ινχλα-παξθ, 

πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, ηζίξθν θ.ιπ.) απαηηείηαη άδεηα, ε νπνία ρνξεγείηαη  απφ ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν 

ηεο Θνηλφηεηαο κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο  ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ θαη εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ πνπ  δηέπνπλ απηά. 

 

Άξζξν 82 

Ούζκηζε θπθινθνξΫαο 

1. Νη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, πνπ αθνξνχλ ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ θαζνξηζκφ  πεδνδξφκσλ, 

κνλνδξνκήζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε  ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, εθδίδνληαη, κεηά  πξνεγνχκελε θαηάξηηζε ζρεηηθψλ 

κειεηψλ, νη νπνίεο έρνπλ εθπνλεζεί ή εγθξηζεί απφ ηηο Ρερληθέο πεξεζίεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο 

ή  απφ ηηο Ρερληθέο πεξεζίεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ. 

Θαη' εμαίξεζε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 παξ. 1 ηνπ λ. 2696/1999 (ΦΔΘ 57  Α΄), φπσο 

ηζρχεη, εθφζνλ ηα κέηξα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αθνξνχλ: 

α) Ρν εζληθφ ή επαξρηαθφ δίθηπν ηεο Σψξαο, ηηο παξαθακπηήξηεο νδνχο απηνχ θαη απηέο πνπ  ην 

επεξεάδνπλ, θαζψο θαη ηα ππάξρνληα ή πξνγξακκαηηδφκελα ζπγθνηλσληαθά έξγα ηνπ  πνπξγείνπ 

Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ζην αζηηθφ ή ππεξαζηηθφ δίθηπν. 

β) Ρν βαζηθφ νδηθφ δίθηπν, φπσο απηφ νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 183/1986 (ΦΔΘ 70  Α΄) θαη ηηο 

ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ  ή ησλ νηθείσλ 

Λνκαξρψλ, ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ: 
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β1. Ρνπ Λνκνχ Αηηηθήο, εθηφο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ ησλ Δπαξρηψλ Αηγίλεο, Θπζήξσλ,  

Ρξνηδελίαο, Ύδξαο θαη ηνπ ππνινίπνπ Δπαξρίαο Ξεηξαηψο. 

β2. Ρνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο. 

β3. Ρνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Βφινπ. 

β4. Ρνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Ζξαθιείνπ θαη 

β5. Ρσλ Γήκσλ Ξαηξέσλ θαη Ιάξηζαο. 

γ) Ρηο παξαθακπηήξηεο νδνχο ηνπ βαζηθνχ δηθηχνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη ηηο νδνχο  πνπ 

επεξεάδνπλ ην αλσηέξσ δίθηπν ή ηελ θπθινθνξία ζηα φξηα ησλ Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ. 

2. Νη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ  θπθινθνξία 

θνηλνπνηνχληαη ζηηο θαηά ηφπνπο πεξεζίεο ηεο Ρξνραίαο ή ζηηο Αζηπλνκηθέο  πεξεζίεο πνπ αζθνχλ 

θαζήθνληα Ρξνραίαο, θαζψο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο  Γξακκαηείαο Γεκφζησλ Έξγσλ ηνπ 

πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ. 

3. Νη παξαβάηεο ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, πνπ  αθνξνχλ 

ζέκαηα θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο  δηαηάμεηο ηνπ λ. 

2696/ 1999 (ΦΔΘ 57 Α΄). 

4. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 θαη ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ.  2696/1999 (ΦΔΘ 

57 Α΄) δελ ζίγνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

Άξζξν 83 

ΓεκνηηθΪ ΠπγθνηλσλΫα 

1. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα αζθνχλ ζπγθνηλσληαθφ έξγν γηα ηελ  εμππεξέηεζε ηεο 

κεηαθίλεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο, εθφζνλ ην έξγν απηφ δελ εμππεξεηείηαη απφ πθηζηάκελε 

γξακκή, φπσο ηνχην δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ νηθείν  Λνκάξρε. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνχ επηηξέπεηαη, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ, ε 

επηβνιή θνκίζηξνπ, ην νπνίν έρεη αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα θαη θαιχπηεη  απνθιεηζηηθψο ιεηηνπξγηθέο 

αλάγθεο. 

2. Κπνξνχλ, επίζεο, λα δηελεξγνχλ κεηαθνξέο γηα ηε κεηαθίλεζε:  

α) θαηνίθσλ πνπ  αλήθνπλ ζε θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο αηφκσλ κε αλαπεξία, ειηθησκέλσλ θαη παηδηψλ, 

ζηνπο νπνίνπο παξέρνπλ ππεξεζίεο,  

β) ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο θαη  Θνηλφηεηεο θαη  ζηα λνκηθά πξφζσπα απηψλ θαη  

γ) καζεηψλ ζηνλ ηφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην  ζρνιείν, εθφζνλ ε κεηαθίλεζή ηνπο δελ είλαη δπλαηή κε 

κεηαθνξηθά κέζα δεκφζηαο ρξήζεο.  Γηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ ε κεηαθνξά αλαθέξεηαη ζε 

καζεηέο δηαθνξεηηθψλ Γήκσλ ή  Θνηλνηήησλ, απνθαζίδεη ε νηθεία Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε. 

3. Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ κπνξεί λα γίλεηαη θαη εθηφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο  νξίσλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη δε είηε κε ηδηφθηεηα κέζα είηε κε ηε ρξήζε ησλ ζπλήζσλ αζηηθψλ ή  ππεξαζηηθψλ κέζσλ 

είηε κε κίζζσζε ηνπξηζηηθψλ Γ.Σ. ιεσθνξείσλ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε κεηαθνξάο  παηδηψλ ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε α΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε  πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πνπ ηζρχνπλ 

γηα ηα αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο κεηαθνξηθά κέζα. 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7,10, 19 θαη 20 ηνπ λ. 2963/2001 (ΦΔΘ 268  Α΄) θαη ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.1566/1985 (ΦΔΘ 167 Α΄). 

 

Άξζξν 84 
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ΡνπηθΨ Ππκβνύιηα Ξξόιεςεο Ξαξαβαηηθόηεηαο 

1. Ρα Ρνπηθά Ππκβνχιηα Ξξφιεςεο ηεο Ξαξαβαηηθφηεηαο απνηεινχλ ζπκβνπιεπηηθά  γλσκνδνηηθά φξγαλα 

γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ελαιιαθηηθήο θαη απνθεληξσκέλεο αληηπαξαβαηηθήο πνιηηηθήο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ  ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

2. Ππγθξνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2713/1999 (ΦΔΘ 89 Α΄), φπσο  ηζρχεη, ζε Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο κε 

πιεζπζκφ άλσ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) θαηνίθσλ.  Απνηεινχληαη απφ πέληε (5) έσο έληεθα (11) κέιε, 

ηα νπνία είλαη επηζηήκνλεο θαη  ιεηηνπξγνί πνπ δηαζέηνπλ εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο,  φπσο δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, εγθιεκαηνιφγνη, θνηλσληνιφγνη, ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί  

ιεηηνπξγνί θαη αζηπλνκηθνί. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηα αλσηέξσ ζπκβνχιηα είλαη ηηκεηηθή θαη άκηζζε. 

3. Έξγν ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ Ξξφιεςεο Ξαξαβαηηθφηεηαο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε κειέηε  ηεο 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ε θαηάξηηζε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ  πεξηθέξεηα ηνπ 

Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ, ε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ  θαη ζπλαθψλ εθδειψζεσλ 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο θνηλήο γλψκεο, θαζψο θαη ν  ζπληνληζκφο θαη ε εθαξκνγή 

πξσηνβνπιηψλ απφ ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο  θαηάιιεισλ λα πξνιάβνπλ ή λα πεξηνξίζνπλ 

νξηζκέλεο κνξθέο ηεο κηθξνκεζαίαο  εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο ελ γέλεη παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κε 

ζηφρν ηελ εκπέδσζε ηεο  αζθάιεηαο ησλ θαηνίθσλ θαη δεκηνπξγίαο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο. 

 

Άξζξν 85 

ΓεκνηηθΨ θαη ΘνηλνηηθΨ ΓξαθεΫα ΔλεκΩξσζεο γηα ηελ Απαζρόιεζε 

Ρα Γεκνηηθά θαη Θνηλνηηθά Γξαθεία Δλεκέξσζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε είλαη ζπκβνπιεπηηθά θαη  

γλσκνδνηηθά φξγαλα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο θαη έρνπλ σο  απνζηνιή 

ηελ αλάπηπμε ζπκβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ παξέρνληαη δσξεάλ πξνο ηνπο αλέξγνπο, κε  ζηφρν ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ ελζάξξπλζή ηνπο γηα ηελ εμεχξεζε απαζρφιεζεο. Ππγθξνηνχληαη  θαη ιεηηνπξγνχλ κε 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη απνηεινχληαη απφ  αηξεηνχο θαη θαηνίθνπο ηνπ 

νηθείνπ Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο,  ζπλεξγάδνληαη θαη ζπληνλίδνπλ ηε 

δξάζε ηνπο κε ηα θαηά ηφπνπο γξαθεία ηνπ Ν.Α.Δ.Γ., ηα  Θέληξα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο θαη άιινπο 

αξκφδηνπο θνξείο, θαζψο θαη κε ηηο  επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ ή ηεο 

Θνηλφηεηαο. 

 

 

ΚΔΟΝΠ ΡΔΡΑΟΡΝ 

ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΓΖΚΥΛ ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α΄ 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ - ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΗ 

 

Άξζξν 86 

Αξκνδηόηεηεο ηνπ ΓεκΨξρνπ 

1. Ν δήκαξρνο πξναζπίδεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα θαη αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε γλψκνλα  ηε δηαζθάιηζε 

ηεο ελφηεηαο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Δηδηθφηεξα, ν δήκαξρνο: 
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α) Eθπξνζσπεί ην Γήκν ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκφζηα αξρή. 

β) Eθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο. 

γ) Δίλαη πξντζηάκελνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηηο δηεπζχλεη. 

δ) Δίλαη πξντζηάκελνο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ θαη εθδίδεη ηηο πξάμεηο πνπ  πξνβιέπνπλ νη 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ην δηνξηζκφ, ηηο θάζε είδνπο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο  θαη ηελ άζθεζε ηνπ 

πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ. 

ε) Ππλππνγξάθεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο θαη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ησλ  δαπαλψλ, 

νη νπνίεο έρνπλ εθθαζαξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

ζη) πνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν Γήκνο. 

δ) Δθδίδεη πηζηνπνηεηηθά πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ δεκνηψλ. 

ε) Δθδίδεη ηε βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο. Ζ βεβαίσζε απηή ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηα  νξηδφκελα ζην 

άξζξν 279. 

ζ) Απαληά, εγγξάθσο ή πξνθνξηθψο, ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνπ ππνβάιινπλ ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ  

ζπκβνπιίνπ κέζα ζε έλαλ (1) κήλα. 

2. Όηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη δεκία ησλ δεκνηηθψλ  ζπκθεξφλησλ απφ 

ηελ αλαβνιή, ν δήκαξρνο κπνξεί λα ιάβεη κέηξα γηα ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ  αξκνδηφηεηα ηεο 

δεκαξρηαθήο επηηξνπήο. Πηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο  έγθξηζε ηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ 

θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο. 

3. Πε πεξίπησζε πνπ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην δηαπηζηψζεη φηη ηα ζπκθέξνληα ηνπ δεκάξρνπ  ζπγθξνχνληαη 

κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ, ηα θαζήθνληα ηνπ δεκάξρνπ αζθεί αληηδήκαξρνο ή ζχκβνπινο ηνπ 

επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ πνπ νξίδεηαη απφ ην δεκνηηθφ  ζπκβνχιην. 

Ζ παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα. 

4. Ν δήκαξρνο δελ επζχλεηαη αζηηθά, πνηληθά θαη πεηζαξρηθά γηα ηελ εθηέιεζε θαη κφλν  ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο, εθφζνλ απηέο δελ  έρνπλ αθπξσζεί, αλαθιεζεί 

ή αλαζηαιεί. 

5. Ν δήκαξρνο δελ ζεσξείηαη ππφινγνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ π.δ. 774/1980  (ΦΔΘ189 Α΄), 

φπσο ηζρχεη, θαη ζε βάξνο ηνπ επηηξέπεηαη θαηαινγηζκφο κφλν γηα δφιν ή βαξηά  ακέιεηα. 

6. Νη ξπζκίζεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηζρχνπλ θαη γηα ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ,  ζηα νπνία 

έρεη αλαηεζεί ε άζθεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ δεκάξρνπ. 

 

Άξζξν 87 

ΑληηδΪκαξρνη 

1. Πηνπο Γήκνπο ηνλ δήκαξρν επηθνπξνχλ αληηδήκαξρνη. 

Πε Γήκνπο πνπ έρνπλ πιεζπζκφ κέρξη δχν ρηιηάδεο (2.000) θαηνίθνπο νξίδεηαη έλαο  αληηδήκαξρνο, ελψ 

ζηνπο Γήκνπο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ δχν ρηιηάδεο έλαλ (2.001) θαη έσο  δέθα ρηιηάδεο (10.000) 

θαηνίθνπο νξίδνληαη έσο δχν (2) αληηδήκαξρνη. 

Πε Γήκνπο πνπ έρνπλ πιεζπζκφ πάλσ απφ δέθα ρηιηάδεο έλαλ (10.001) θαη έσο είθνζη ρηιηάδεο  (20.000) 

θαηνίθνπο θαη ζε Γήκνπο πνπ είλαη πξσηεχνπζεο λνκψλ θαη έρνπλ πιεζπζκφ κέρξη  δέθα ρηιηάδεο (10.000) 

θαηνίθνπο νξίδνληαη έσο ηξεηο (3) αληηδήκαξρνη. 

Πε Γήκνπο πνπ έρνπλ πιεζπζκφ απφ είθνζη ρηιηάδεο έλαλ (20.001) θαη έσο ζαξάληα ρηιηάδεο  (40.000) 

θαηνίθνπο νξίδνληαη έσο ηέζζεξηο (4) αληηδήκαξρνη. 
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Πε Γήκνπο πνπ έρνπλ πιεζπζκφ απφ ζαξάληα ρηιηάδεο έλαλ (40.001) θαη έσο εθαηφ ρηιηάδεο  (100.000) 

θαηνίθνπο νξίδνληαη έσο πέληε (5) αληηδήκαξρνη. 

Πηνπο κεγαιχηεξνπο Γήκνπο ν αξηζκφο ησλ αληηδεκάξρσλ είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ  δηακεξηζκάησλ θαη 

κπνξεί λα απμεζεί θαηά ηξεηο (3) κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Πηνπο Γήκνπο πνπ έρνπλ δέθα θαη πιένλ ηνπηθά δηακεξίζκαηα κπνξεί λα νξίδεηαη έλαο (1)  επηπιένλ 

αληηδήκαξρνο πέξαλ εθείλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα. 

2. Αληηδήκαξρνη είλαη νη ζχκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο πνπ νξίδεη κε απφθαζή ηνπ ν  δήκαξρνο. Κε ηελ 

επηθχιαμε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ απηήο ηεο παξαγξάθνπ, ε ζεηεία ηνπο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε 

ηνπ ελφο (1) έηνπο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  ζεηείαο ηνπο δελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ κέιε ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ν  δήκαξρνο κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λα αληηθαζηζηά, νπνηεδήπνηε, 

ηνλ  αληηδήκαξρν. 

3. Ν δήκαξρνο, κε απφθαζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα εθεκεξίδα  θαη, αλ δελ 

ππάξρεη εκεξήζηα, ζε κηα εβδνκαδηαία ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ, κπνξεί λα  κεηαβηβάδεη ζπγθεθξηκέλεο 

αξκνδηφηεηέο ηνπ ζε αληηδεκάξρνπο. 

 

Άξζξν 88 

Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθώλ 

Ν δήκαξρνο κπνξεί, κε απφθαζή ηνπ, λα αλαζέηεη ηελ ππνγξαθή, κε εληνιή ηνπ, εγγξάθσλ θαη  

πηζηνπνηεηηθψλ, πιελ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, ζε δεκνηηθφ ζχκβνπιν ή ζηνλ πξφεδξν ηνπ  ζπκβνπιίνπ 

δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ή ζηνλ πξφεδξν ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ζηνλ πάξεδξν ή  ζηνλ γεληθφ 

γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ ή ζε πξντζηάκελν δεκνηηθήο ππεξεζίαο ή ζε άιιν κφληκν  ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. 

 

Άξζξν 89 

ΑλαπιΪξσζε ηνπ ΓεκΨξρνπ 

1. Όηαλ ν δήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ηα θαζήθνληά ηνπ αζθεί ν αληηδήκαξρνο πνπ  νξίδεηαη απφ 

απηφλ. 

Κε ηελ απφθαζε νξηζκνχ αληηδεκάξρσλ νξίδεηαη θαη ν αληηδήκαξρνο πνπ αλαπιεξψλεη ην  δήκαξρν. 

Όηαλ ν αληηδήκαξρνο πνπ έρεη νξηζηεί απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ηα θαζήθνληά ηνπ αζθεί άιινο  

αληηδήκαξρνο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ δήκαξρν θαη, αλ δελ ππάξρεη, ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο  ζπλδπαζκνχ 

πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ δήκαξρν. Αλ δελ νξηζζεί ζχκβνπινο, θαζήθνληα δεκάξρνπ  αζθεί ν ζχκβνπινο πνπ 

έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο  δηελεξγείηαη θιήξσζε. 

2. Αλ ν δήκαξρνο έρεη ηεζεί ζε αξγία, ηα θαζήθνληά ηνπ αζθεί αληηδήκαξρνο, ν νπνίνο  νξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Κε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη, γηα ηελ πεξίπησζε θσιχκαηνο ή 

απνπζίαο ηνπ, αλαπιεξσηήο έλαο απφ ηνπο  αληηδεκάξρνπο ή δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ επηηπρφληνο 

ζπλδπαζκνχ. 

Αλ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην δελ εθδψζεη ηελ αλσηέξσ απφθαζε κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5)  εκεξψλ, 

αθφηνπ ν δήκαξρνο ηέζεθε ζε αξγία, ή αλ εθείλνη πνπ νξίζηεθαλ αξλνχληαη λα  αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα 

ηνπο, ηα θαζήθνληα ηνπ δεκάξρνπ αζθεί ν πξψηνο ζε ζηαπξνχο  πξνηίκεζεο ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο 

ζπλδπαζκνχ. 

Αλ απηφο δελ ηα αζθήζεη, ηα θαζήθνληα ηνπ δεκάξρνπ αζθεί ν δεχηεξνο θαηά ηε ζεηξά  επηηπρίαο ηνπ ίδηνπ 

ζπλδπαζκνχ θαη, αλ θαη απηφο δελ ηα αζθήζεη, ηα αζθεί, πιένλ, έλαο απφ ηνπο επφκελνπο ηνπ ίδηνπ 
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ζπλδπαζκνχ θαηά ηε ζεηξά επηηπρίαο, κέρξη λα  εμαληιεζεί ν αξηζκφο ησλ ζπκβνχισλ ηνπ επηηπρφληνο 

ζπλδπαζκνχ. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ δελ δέρεηαη λα αζθήζεη ηα  θαζήθνληα ηνπ 

δεκάξρνπ, ηφηε ηα αζθεί ν πξψηνο θαηά ηε ζεηξά επηηπρίαο ζχκβνπινο ηνπ  πξψηνπ επηιαρφληνο 

ζπλδπαζκνχ θαη, αλ θαη απηφο δελ ηα αζθήζεη, ηα αζθεί ν δεχηεξνο, ν  ηξίηνο θαη νη επφκελνη κέρξη λα 

εμαληιεζνχλ νη ζχκβνπινη ηνπ ζπλδπαζκνχ απηνχ. Αλ θαλέλαο  απφ ηνπο ζπκβνχινπο θαη απηνχ ηνπ 

ζπλδπαζκνχ δελ δερζεί λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ  δεκάξρνπ, ηφηε ηα αζθεί ν πξψηνο θαηά ηε ζεηξά 

επηηπρίαο ζχκβνπινο ηνπ επφκελνπ  επηιαρφληνο ζπλδπαζκνχ θαη, αλ απηφο δελ δερζεί λα ηα αζθήζεη, ηα 

αζθεί ν ακέζσο επφκελνο  θαηά ζεηξά επηηπρίαο ζχκβνπινο, κέρξη λα εμαληιεζεί ν αξηζκφο ησλ ζπκβνχισλ 

ηνπ  ζπλδπαζκνχ. Ρν ίδην επαλαιακβάλεηαη θαη κε ηνπο επφκελνπο ζπλδπαζκνχο κέρξη λα εμαληιεζεί  ν 

αξηζκφο ησλ ζπκβνχισλ θαζελφο απφ απηνχο. 

Νπνχ θαηά ηα αλσηέξσ ππάξρεη πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ηα θαζήθνληα ηνπ δεκάξρνπ αζθεί εθείλνο  πνπ 

είλαη γξακκέλνο πξψηνο θαηά ζεηξά ζηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

Ν ζχκβνπινο πνπ αλαιακβάλεη θαηά ηα αλσηέξσ λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ δεκάξρνπ  ππνγξάθεη, 

κφιηο αλαιάβεη ηα θαζήθνληα απηά, δήισζε αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ δεκάξρνπ, ε  νπνία ιακβάλεη 

αξηζκφ ηνπ γεληθνχ πξσηνθφιινπ ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη θνηλνπνηείηαη  απζεκεξφλ πξνο ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην, ην ινγηζηήξην ηνπ Γήκνπ θαη πξνο ηνλ Γεληθφ  Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

3. Αλ απηφο πνπ έρεη εθιεγεί δήκαξρνο παξαηηεζεί, εθπέζεη, απνβηψζεη ή ε ζέζε ηνπ  κείλεη θελή, ηα 

θαζήθνληα ηνπ δεκάξρνπ εθηειεί, ψζπνπ λα εθιεγεί λένο δήκαξρνο, ν  ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο 

ζπλδπαζκνχ πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη ζε  πεξίπησζε ηζνςεθίαο εθείλνο πνπ είλαη 

γξακκέλνο πξψηνο θαηά ζεηξά ζηελ απφθαζε ηνπ  δηθαζηεξίνπ. Αλ δελ ππάξρνπλ ζχκβνπινη ηνπ 

επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ, ηαθηηθνί ή  αλαπιεξσκαηηθνί, ηα θαζήθνληα ηνπ δεκάξρνπ εθηειεί ν ζχκβνπινο 

ηνπ πξψηνπ επηιαρφληνο  ζπλδπαζκνχ πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη ζε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο  δηελεξγείηαη θιήξσζε. Αλ δελ ππάξρνπλ ζχκβνπινη ηνπ πξψηνπ επηιαρφληνο ζπλδπαζκνχ,  

θαινχληαη λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπ δεκάξρνπ ζχκβνπινη απφ ηνπο ινηπνχο ζπλδπαζκνχο κε  ηε 

ζεηξά ηεο εθινγηθήο ηνπο δχλακεο θαη κε ηε ζεηξά πνπ έρνπλ αλαθεξπρζεί απφ ην αξκφδην  δηθαζηήξην. 

4. Αλ δελ ππάξρνπλ ζχκβνπινη νχηε ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ ή έρεη δεισζεί κφλν έλαο  

ζπλδπαζκφο, ηα θαζήθνληα ηνπ δεκάξρνπ εθηειεί έλαο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ ή έλαο δεκφζηνο  ππάιιεινο, 

πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ν ππάιιεινο απηφο αζθεί  ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

δεκάξρνπ κφλν γηα λα δηεθπεξαηψλεη ηξέρνπζεο ππεξεζηαθέο ππνζέζεηο  θαη λα αληηκεησπίδεη θαηεπείγνληα 

ζέκαηα. Πηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ ή ην δεκφζην ππάιιειν  πνπ αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ δεκάξρνπ 

θαηαβάιιεηαη, πέξαλ ησλ απνδνρψλ ηεο νξγαληθήο ηνπ  ζέζεο, ην ήκηζπ ησλ εμφδσλ παξαζηάζεσο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηνλ νηθείν δήκαξρν θαη γηα  φζν ρξφλν αζθεί ηα θαζήθνληα απηά. 

5. Πε φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο εθδίδεη  ζρεηηθή 

δηαπηζησηηθή πξάμε. 

 

Άξζξν 90 

ΔθινγΪ λΩνπ ΓεκΨξρνπ 

1. Αλ ε εθινγή ηνπ δεκάξρνπ αθπξσζεί, επεηδή απηφο πνπ έρεη εθιεγεί δελ είρε ηα λφκηκα  πξνζφληα, ή ε 

ζέζε ηνπ δεκάξρνπ κείλεη θελή, επεηδή απηφο πνπ έρεη εθιεγεί απνπνηήζεθε  ηελ εθινγή ή παξαηηήζεθε ή 

εμέπεζε ή απεβίσζε, δήκαξρνο εθιέγεηαη έλαο απφ ηνπο  δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ επηηπρφληνο 

ζπλδπαζκνχ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ επφκελσλ  παξαγξάθσλ. 
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2. Ρελ πξψηε Θπξηαθή κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ θαη, ζε θάζε άιιε  πεξίπησζε, κέζα 

ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ αθφηνπ θελψζεθε ε ζέζε, νη ζχκβνπινη  ηνπ επηηπρφληνο 

ζπλδπαζκνχ ζπλέξρνληαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ  ζπκβνχινπ ηνπ 

ζπλδπαζκνχ απηνχ, πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο πξνηηκήζεσο  θαη, ζε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο, εθείλνπ πνπ αλαδεηθλχεηαη κεηά απφ θιήξσζε θαη εθιέγνπλ κε  κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ηελ 

απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ζπκβνχισλ ηνπ  ζπλδπαζκνχ έλαλ απφ  απηνχο δήκαξρν. 

Πηε ζπλεδξίαζε πξνεδξεχεη εθείλνο πνπ απεχζπλε ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. Ζ  πξφζθιεζε επηδίδεηαη απφ 

νπνηνδήπνηε δεκφζην ή δεκνηηθφ φξγαλν, αθφκε θαη ηελ παξακνλή  ηεο ζπλεδξίαζεο. Πηε ζπλεδξίαζε 

πθίζηαηαη απαξηία, εθφζνλ ηα κέιε πνπ είλαη παξφληα  απνηεινχλ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ. 

3. Αλ χζηεξα απφ δχν δηαδνρηθέο ςεθνθνξίεο θαλείο δελ ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία πνπ  απαηηεί ε 

πξνεγνχκελε παξάγξαθνο, γίλεηαη ηξίηε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία ζεσξείηαη φηη εθιέγεηαη φπνηνο 

ζπγθεληξψζεη ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία.  Όιεο νη ςεθνθνξίεο γίλνληαη ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε. Αλ ζηελ ηξίηε 

ςεθνθνξία δχν ή πεξηζζφηεξνη έιαβαλ ίζν αξηζκφ ςήθσλ, γίλεηαη θιήξσζε αλάκεζά ηνπο θαη ζεσξείηαη 

φηη  εθιέγεηαη εθείλνο πνπ θιεξψζεθε. Γηα ηελ εθινγή απηή γίλεηαη ιεπηνκεξήο κλεία ζηα  πξαθηηθά. 

4. Αλ δελ επηηεπρζεί εθινγή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή ε ζπλεδξίαζε καηαησζεί, επεηδή δελ  ππήξμε 

απαξηία, ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ηελ επφκελε Θπξηαθή θαη εθαξκφδνληαη φζα νξίδνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2 θαη 3. 

Αλ θαη ζηε δεχηεξε ζπλεδξίαζε δελ επηηεπρζεί εθινγή ή ε ζπλεδξίαζε καηαησζεί, επεηδή δελ  ππήξμε 

απαξηία, ζεσξείηαη φηη εθιέγεηαη απεπζείαο ν ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ πνπ έρεη εθιεγεί κε 

ηηο πεξηζζφηεξνπο ςήθνπο πξνηίκεζεο θαη ζε  πεξίπησζε ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε. Πην δηάζηεκα 

πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ θαη ζηελ νξηζηηθή εθινγή ηνπ  δεκάξρνπ, 

ηα θαζήθνληα ηνπ δεκάξρνπ εθηειεί ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο  ζπλδπαζκνχ πνπ έρεη 

εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο πξνηηκήζεσο θαη ζε πεξίπησζε  ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε. 

5. Ζ απφθαζε γηα ηελ εθινγή ηνπ δεκάξρνπ ππνβάιιεηαη κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) εκεξψλ  ζηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, ν νπνίνο απηεπαγγέιησο ή χζηεξα απφ πξνζθπγή δεκφηε αζθεί έιεγρν 

λνκηκφηεηάο ηεο θαη εθδίδεη απφθαζε δέθα (10)  εκέξεο ην αξγφηεξν, αθφηνπ ηελ έιαβε. Αλ δελ έρεη 

επηηεπρζεί ε εθινγή ή έρεη καηαησζεί ε  ζπλεδξίαζε, επεηδή δελ ππήξμε απαξηία, ηα ζρεηηθά πξαθηηθά 

ππνβάιινληαη ζηνλ Γεληθφ  Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) εκεξψλ. 

6. Αλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο αθπξψζεη ηελ εθινγή ηνπ δεκάξρνπ, νη ζχκβνπινη  

ζπλέξρνληαη πάιη γηα λα εθιέμνπλ δήκαξρν ηελ πξψηε Θπξηαθή, δχν (2) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ 

παξαιαβή ηεο αθπξσηηθήο απφθαζεο, νπφηε ηεξείηαη απφ ηελ  αξρή ε ζρεηηθή δηαδηθαζία. 

7. Αλ δελ ππάξρνπλ ζχκβνπινη νχηε ηνπ επηιαρφληνο ζπλδπαζκνχ ή έρεη δεισζεί κφλν έλαο  ζπλδπαζκφο, 

ηα θαζήθνληα ηνπ δεκάξρνπ εθηειεί ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ ή έλαο δεκφζηνο  ππάιιεινο, πνπ δηνξίδεηαη 

απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. Απηφο αζθεί ηηο  αξκνδηφηεηεο ηνπ δεκάξρνπ κφλν γηα λα 

δηεθπεξαηψλεη ηξέρνπζεο ππεξεζηαθέο ππνζέζεηο θαη λα αληηκεησπίδεη θαηεπείγνληα ζέκαηα. Ζ παξάγξαθνο 

4  ηνπ άξζξνπ 89 εθαξκφδεηαη, αλαιφγσο, σο πξνο ηηο απνδνρέο θαη ηα έμνδα παξάζηαζεο. 

8. Πε φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο εθδίδεη  ζρεηηθή 

δηαπηζησηηθή πξάμε. 

 

Άξζξν 91 

πνρξεώζεηο δεκΨξρνπ θαη αληηδεκΨξρνπ 
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1. Ν δήκαξρνο θαη ν αληηδήκαξρνο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηνηθνχλ ζην Γήκν, κε εμαίξεζε  ηνπο 

δεκάξρνπο θαη πξνέδξνπο Θνηλνηήησλ ησλ Λνκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, νη νπνίνη  κπνξνχλ λα 

θαηνηθνχλ ζε νπνηνλδήπνηε Γήκν ή Θνηλφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ λνκψλ. 

2. Ν δήκαξρνο θαη ν αληηδήκαξρνο δελ επηηξέπεηαη λα απνπζηάζνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα  (30) εκέξεο 

ζπλνιηθά θάζε ρξφλν, ρσξίο άδεηα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. H απνπζία απηή  κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα 

εμαηξεηηθνχο ιφγνπο, έσο ηξεηο (3) κήλεο, κε άδεηα ηνπ  ζπκβνπιίνπ. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β΄ 

ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

 

Άξζξν 92 

ΔθινγΪ ΞξνεδξεΫνπ 

1. Πηνλ πξψην θαη ζηνλ ηξίην ρξφλν ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ, ηελ πξψηε Θπξηαθή ηνπ  Ηαλνπαξίνπ, ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζπλέξρεηαη, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ ζπκβνχινπ ηνπ  επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ πνπ 

έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη, ζε πεξίπησζε  ηζνςεθίαο, εθείλνπ πνπ είλαη γξακκέλνο 

πξψηνο θαηά ζεηξά ζηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

Πηε ζπλεδξίαζε απηή, ζηελ νπνία πξνεδξεχεη ν ζχκβνπινο πνπ ζπγθάιεζε ην ζπκβνχιην, ην  ζψκα 

εθιέγεη, ρσξηζηά θαη κε θαλεξή ςεθνθνξία, ηνλ Ξξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ην  Γξακκαηέα ηνπ. Ν 

Ξξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο πξνηείλνληαη απφ ηνλ πιεηνςεθήζαληα ζπλδπαζκφ  θαη ν Αληηπξφεδξνο απφ ην 

ζχλνιν ηεο κεηνςεθίαο. Ν ζχκβνπινο πνπ πξνεδξεχεη αλαζέηεη ηα  θαζήθνληα ηνπ εηδηθνχ γξακκαηέα ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ζε έλαλ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ. Γηα  ηελ εθινγή ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ αθνινπζείηαη ε αθφινπζε δηαδηθαζία: 

Θαηά ηε ζπλεδξίαζε πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ εθινγή ηνπ πξνεδξείνπ, ν πιεηνςεθήζαο  ζπλδπαζκφο εθιέγεη 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ηνπο ππνςήθηνπο γηα ηα αμηψκαηα ηνπ πξνέδξνπ θαη  ηνπ γξακκαηέα ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. πνςήθηνη γηα ηα αμηψκαηα απηά εθιέγνληαη φπνηνη  ζπγθεληξψζνπλ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία 

ησλ παξφλησλ ηνπ πιεηνςεθήζαληνο ζπλδπαζκνχ. Δάλ  θαλείο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο δελ 

ζπγθεληξψζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, ηφηε ε ςεθνθνξία  επαλαιακβάλεηαη. Δάλ θαη θαηά ηε δεχηεξε 

απηή ςεθνθνξία δελ ζπγθεληξσζεί ε απφιπηε  πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ηνπ πιεηνςεθήζαληνο 

ζπλδπαζκνχ ή ππάξμεη ηζνςεθία, ηφηε  δηελεξγείηαη θαη ηξίηε ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ δχν επηθξαηέζηεξσλ 

ππνςήθησλ. Θαηά ηελ ηξίηε  ςεθνθνξία εθιέγεηαη φπνηνο ζπγθεληξψζεη ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ. Πε πεξίπησζε  ηζνςεθίαο γίλεηαη θιήξσζε. Ρελ θιήξσζε δηελεξγεί ν πξνεδξεχσλ ζχκβνπινο. 

Πηελ ίδηα ζπλεδξίαζε γίλεηαη ε εθινγή γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ππνςεθίνπ γηα ην αμίσκα ηνπ  Αληηπξνέδξνπ 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ν ππνςήθηνο γηα ην αμίσκα απηφ αλαδεηθλχεηαη απφ  ην ζχλνιν ηεο 

κεηνςεθίαο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη  γηα ηελ εθινγή ηνπ Ξξνέδξνπ 

θαη ηνπ Γξακκαηέα. 

Πε πεξίπησζε πνπ ε κεηνςεθία δελ ππνδείμεη ππνςήθην Αληηπξφεδξν, απηφο ππνδεηθλχεηαη απφ  ηελ 

πιεηνςεθία. 

Κεηά ηελ εθινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα ηα αμηψκαηα ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ  δηελεξγείηαη 

ε εθινγή, απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβνχισλ, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Ξξνέδξνπ, ηνπ  Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ 

Γξακκαηέα ηνπ νξγάλνπ. Γηα λα εθιεγεί ν πξνηαζείο πξέπεη λα  ζπγθεληξψζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Δάλ θαηά  ηελ πξψηε ςεθνθνξία δελ ζπγθεληξσζεί ε 
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απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ,  δηελεξγείηαη δεχηεξε ςεθνθνξία. Δάλ θαη θαηά ηε 

δεχηεξε ςεθνθνξία δελ ζπγθεληξσζεί ε  απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ, ηφηε δηελεξγείηαη θαη 

ηξίηε ςεθνθνξία θαηά ηελ  νπνία αξθεί ε χπαξμε πιεηνςεθίαο κεγαιχηεξεο ή ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην έλα 

ηξίην (1/3) ησλ  παξφλησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

2. Αλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ην ζπκβνχιην δελ ζπγθιεζεί φπσο νξίδεη ε πξνεγνχκελε  παξάγξαθνο, 

ζπλέξρεηαη ρσξίο πξφζθιεζε ηελ πξψηε Θπξηαθή ηνπ Ηαλνπαξίνπ ζηηο 10 ην πξσί. Αλ ν ζχκβνπινο ηνπ 

επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ πνπ πιεηνςήθεζε  απνπζηάδεη, ηνλ αληηθαζηζηά έλαο ζχκβνπινο ηνπ ίδηνπ 

ζπλδπαζκνχ, θαηά ηε ζεηξά ηεο επηηπρίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

3. Αλ δελ επηηεπρζεί εθινγή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή ε ζπλεδξίαζε καηαησζεί, επεηδή δελ  ζρεκαηίζηεθε 

απαξηία, ε ζπλεδξίαζε επαλαιακβάλεηαη ηελ επφκελε Θπξηαθή θαη εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1. 

Αλ θαη ζηε δεχηεξε ζπλεδξίαζε δελ επηηεπρζεί εθινγή ή ε ζπλεδξίαζε καηαησζεί, επεηδή δελ  ζρεκαηίζηεθε 

απαξηία, ζεσξείηαη φηη εθιέγνληαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, Ξξφεδξνο θαη  γξακκαηέαο, νη ζχκβνπινη 

ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ πνπ έιαβαλ θαηά ζεηξά ηηο  πεξηζζφηεξεο ςήθνπο πξνηίκεζεο, ζχκθσλα κε 

ηε δηθαζηηθή απφθαζε πνπ ηνπο αλαθήξπμε, θαη  Αληηπξφεδξνο ν ζχκβνπινο ηνπ πξψηνπ επηιαρφληνο 

ζπλδπαζκνχ ηεο κεηνςεθίαο πνπ έιαβε ηηο  πεξηζζφηεξεο ςήθνπο πξνηίκεζεο, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα 

δηθαζηηθή απφθαζε. 

4. Ρα πξαθηηθά ηεο εθινγήο δηαβηβάδνληαη κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε  δηελέξγεηα ηεο 

εθινγήο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, ν νπνίνο απηεπαγγέιησο ή χζηεξα απφ πξνζθπγή δεκφηε 

ελψπηφλ ηνπ, ε νπνία αζθείηαη εληφο  απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ, απφ ηε δηελέξγεηα ηεο 

εθινγήο, απνθαίλεηαη, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο ην αξγφηεξν αθφηνπ παξέιαβε ηα πξαθηηθά,  γηα ηε 

λνκηκφηεηα ηεο εθινγήο. 

5. Αλ αθπξσζεί νπνηαδήπνηε εθινγή γηα ηα αλσηέξσ αμηψκαηα, επαλαιακβάλεηαη ηελ πξψηε  Θπξηαθή, 

πέληε (5) εκέξεο κεηά ηελ παξαιαβή ηεο αθπξσηηθήο απνθάζεσο. 

6. Ζ παξαίηεζε απφ ην αμίσκα ηνπ Ξξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ γξακκαηέα ηνπ δεκνηηθνχ  

ζπκβνπιίνπ ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη γίλεηαη νξηζηηθή, αθφηνπ ην δεκνηηθφ  ζπκβνχιην ηελ 

απνδερζεί. 

Γηα ην ζθνπφ απηφλ ην ζπκβνχιην πξνζθαιείηαη ζε ζπλεδξίαζε απφ ηνλ ζχκβνπιν ηνπ  επηηπρφληνο 

ζπλδπαζκνχ πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη, ζε πεξίπησζε  ηζνςεθίαο, απφ εθείλνλ πνπ 

είλαη γξακκέλνο πξψηνο θαηά ζεηξά ζηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ  θαη, αλ απηφο θσιχεηαη γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν, απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ζηελ απφθαζε  αλαθήξπμεο ησλ ζπκβνχισλ. 

Πηε ζπλεδξίαζε απηή πξνεδξεχεη ν ζχκβνπινο πνπ ζπγθάιεζε ην ζπκβνχιην θαη, αλ απηφο δελ  παξίζηαηαη, 

ν ακέζσο επφκελνο θαηά ηελ αλσηέξσ ζεηξά. 

Πε θάζε πεξίπησζε ε παξαίηεζε ζεσξείηαη φηη γίλεηαη απνδεθηή κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο (1)  κήλα απφ 

ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζην γεληθφ πξσηφθνιιν ηεο  ππεξεζίαο. Ν παξαηηνχκελνο 

παξακέλεη ζχκβνπινο θαη δελ κπνξεί λα επαλεθιεγεί ζην ίδην  αμίσκα κέζα ζηελ ίδηα δηεηία. 

Πηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ην ζπκβνχιην, κεηά ηελ απνδνρή ηεο παξαίηεζεο, πξνβαίλεη, θαηά  πεξίπησζε, ζηελ 

εθινγή λένπ Ξξνέδξνπ, αληηπξνέδξνπ ή γξακκαηέα θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη  ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηεο 

παξαγξάθνπ 1. 

 

Άξζξν 93 

Αξκνδηόηεηεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιΫνπ 
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1. Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην Γήκν, εθηφο απφ  εθείλα πνπ 

αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο. 

2. Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην εθθξάδεη ηηο ζέζεηο ηνπ ζε ζέκαηα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη  γλσκνδνηεί φπνηε 

δεκφζηεο αξρέο ή αξκφδηα φξγαλα δεηνχλ ηε γλψκε ηνπ. 

3. Θαζνξίδεη ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο εηζθνξέο. 

4. Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην έρεη απνθαζηζηηθέο ή γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα  ξπζκηζηηθψλ 

ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγήο ξπζκηζηηθψλ 

ζρεδίσλ, νηθηζηηθήο νξγάλσζεο αλνηθηψλ πφιεσλ,  εθαξκνγήο Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ (Γ.Ξ.Π.), 

πνιενδνκηθψλ κειεηψλ, αλάπιαζεο πεξηνρψλ, πνιενδνκηθψλ επεκβάζεσλ, ρξεκαηνδφηεζεο 

πξνγξακκάησλ  αλάπιαζεο, αλαζπγθξφηεζεο ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, πνιενδνκηθήο αλακφξθσζεο 

πξνβιεκαηηθψλ  πεξηνρψλ, απνδεκίσζεο ξπκνηνκνπκέλσλ, πνιενδνκηθψλ ξπζκίζεσλ, εηζθνξάο ζε γε ή ζε 

ρξήκα,  πεξηνρψλ εηδηθά ξπζκηδφκελεο πνιενδφκεζεο (Ξ.Δ.Ο.ΞΝ.), έγθξηζεο πνιενδνκηθψλ κειεηψλ θαη  

θαζνξηζκνχ ρξήζεσλ γεο, ρσξνζέηεζεο θνηκεηεξίσλ, θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λ. 2508/1997  (ΦΔΘ 124 

Α΄), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, θαη θέληξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ. 

5. Θαηαξηίδεη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ ηνλ θαλνληζκφ  ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε 

βάζε ηνλ πξφηππν θαλνληζκφ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 95. 

6. Έλαλ (1) κήλα πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ θαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ  δεκνηηθψλ 

αξρψλ, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη κφλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε  έθηαθηεο πεξηπηψζεηο 

εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο. 

 

Άξζξν 94 

ΓεκνηηθΩο ΞαξαηΨμεηο 

1. Νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ απεξηφξηζην ην δηθαίσκα ηεο γλψκεο θαη ηεο ςήθνπ θαηά  ζπλείδεζε. 

2. Ρα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ δηαθξίλνληαη ζε δεκνηηθέο παξαηάμεηο, αλάινγα κε ην  ζπλδπαζκφ 

κε ηνλ νπνίν έρνπλ εθιεγεί, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο έρεη εθιέμεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν. 

3. Δπηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο είλαη ν ζχκβνπινο πνπ ήηαλ ππνςήθηνο δήκαξρνο θαη,  ζηελ 

πεξίπησζε ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή αδπλακίαο ηνπ, ν ζχκβνπινο πνπ εθιέγεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ αλήθνπλ ζηελ  παξάηαμε. 

4. Κέινο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί κε γξαπηή δήισζή ηνπ πξνο ην Ξξνεδξείν λα  

αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηε δεκνηηθή παξάηαμε, κε ηελ νπνία έρεη εθιεγεί. 

5. Δάλ ε δεκνηηθή παξάηαμε έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε θαη κε  πιεηνςεθία 

ησλ δχν ηξίησλ (2/3) απηψλ, είλαη δπλαηφλ λα δηαγξαθεί ζχκβνπινο, ν νπνίνο είλαη κέινο ηεο. 
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Άξζξν 95 

Πύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ ΠπκβνπιΫνπ 

1. Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπιάρηζηνλ κία  θνξά ην 

κήλα. 

2. Ν πξφεδξνο θαιεί επίζεο ην ζπκβνχιην ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή πξφζθιεζε, ζηελ νπνία  αλαθέξνληαη 

ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φπνηε ην δεηήζεη ν δήκαξρνο ή ε δεκαξρηαθή  επηηξνπή ή ην έλα ηξίην 

(1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ  ή ην ζχλνιν ησλ ζπκβνχισλ ηεο 

κεηνςεθίαο. Πηηο δχν ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη  γξαπηή αίηεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα 

πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Πηηο ίδηεο πεξηπηψζεηο  δελ κπνξεί λα επαλππνβιεζεί αίηεκα γηα ην ίδην ζέκα, πξηλ 

παξέιζεη δίκελν, αθφηνπ  εθδφζεθε απνξξηπηηθή απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, εθηφο εάλ γίλεηαη επίθιεζε 

λεφηεξσλ  ζηνηρείσλ. 

Αλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, ηφηε ν αξηζκφο  απηφο 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππνδηαίξεζε  κεγαιχηεξε ηνπ 

εκίζεσο (0,5). 

Αλ ην ζπκβνχιην δελ ζπλεδξηάζεη ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο,  ζπλέξρεηαη 

χζηεξα απφ πξφζθιεζε εθείλσλ πνπ ππέβαιαλ ηελ αίηεζε θαη απνθαζίδεη γηα ηα  ζέκαηα, γηα ηα νπνία είρε 

δεηεζεί ε ζχγθιεζή ηνπ. Αλ ν πξφεδξνο παξαιείςεη αδηθαηνιφγεηα  δχν ζπλερείο θνξέο λα θαιέζεη ην 

ζπκβνχιην, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο  Ξεξηθέξεηαο λα ηεζεί ζε αξγία θαη ζε 

πεξίπησζε ππνηξνπήο θεξχζζεηαη έθπησηνο, απφ ην  πξνεδξηθφ αμίσκα, κε απφθαζε ηνπ ίδηνπ νξγάλνπ. 

3. Ζ πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα. Δπηπιένλ είλαη δπλαηφλ λα  δεκνζηεχεηαη θαη ζηελ 

ηπρφλ ππάξρνπζα ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Ζ πξφζθιεζε επηδίδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ζπκβνχινπο 

ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ  απφ ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. 

Γεκνηηθφο ζχκβνπινο, πνπ δελ θαηνηθεί ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ, νθείιεη ακέζσο  κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ αξρψλ ηνπ Γήκνπ λα δειψζεη ζηνλ πξφεδξν ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ  ηε δηεχζπλζε 

θαηνηθίαο ηνπ θαη λα νξίζεη κε ηελ ίδηα δήισζε αληίθιεην ζηελ έδξα ηνπ  Γήκνπ, ζηνλ νπνίν επηδίδνληαη νη 

πξνζθιήζεηο γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη λα νξίζεη κε ηελ ίδηα δήισζε 

νπνηνδήπνηε, θαηά ηελ επηινγή ηνπ,  πξφζθνξν κέζν γηα ηε γλσζηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ πξνζθιήζεσλ. Αλ 

δελ νξίδεηαη αληίθιεηνο ή  πξφζθνξν κέζν γηα ηε γλσζηνπνίεζε, αξθεί ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο ζην 

δεκνηηθφ  θαηάζηεκα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

4. Πε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε πξφζθιεζε απηή κπνξεί λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί  ηελ εκέξα 

ηεο ζπλεδξίαζεο. Πηελ πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη 

θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Ξξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ην  ζπκβνχιην απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ 

ζεκάησλ. 

5. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ πξνζθαιείηαη ν δήκαξρνο, αιιηψο ε ζπλεδξίαζε είλαη  άθπξε. Ν 

δήκαξρνο κεηέρεη ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ρσξίο ςήθν. Έρεη ην δηθαίσκα λα  εθθξάδεη ηηο απφςεηο 

ηνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα. Όηαλ ν δήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη,  αλαπιεξψλεηαη λνκίκσο. Πηελ 

πεξίπησζε φκσο απηή ν αλαπιεξσηήο δελ ζηεξείηαη ηνπ  δηθαηψκαηνο ηεο ςήθνπ θαηά ηε ιήςε 

απνθάζεσλ απφ ην ζπκβνχιην. 

6. Ν πξφεδξνο θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Πηελ εκεξήζηα δηάηαμε αλαγξάθνληαη  ππνρξεσηηθά θαη 

φια ηα ζέκαηα πνπ πξνηείλεη ν δήκαξρνο. Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην έρεη  δηθαίσκα λα απνθαζίδεη κε ηελ 

απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ φηη  έλα ζέκα ην νπνίν δελ είλαη γξακκέλν 
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ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε είλαη θαηεπείγνλ, λα ην ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γη' απηφ κε ηελ ίδηα  

πιεηνςεθία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

7. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξνζθαιείηαη ν πξφεδξνο ηνπ ηνπηθνχ  ζπκβνπιίνπ, φηαλ 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ην αληίζηνηρν ηνπηθφ δηακέξηζκα. Ν 

πξφεδξνο ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ κεηέρεη ζηηο  ζπλεδξηάζεηο, κε δηθαίσκα ςήθνπ. Πε πεξίπησζε κε 

πξφζθιεζεο ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ  δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη άθπξε. 

8. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, κεηά απφ  πξφηαζε ηεο 

Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ Διιάδαο, κπνξεί λα εθδίδεηαη πξφηππνο  θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν νπνίνο δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο  Θπβεξλήζεσο. 

 

Άξζξν 96 

Ρόπνο ζπλεδξΫαζεο, απαξηΫα θαη ιΪςε απνθΨζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ ΠπκβνπιΫνπ 

1. Νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη δεκφζηεο θαη γίλνληαη ζην δεκνηηθφ  θαηάζηεκα κε ηελ 

πξνεδξία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε πιεηνςεθία ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ (4/5) ησλ κειψλ ηνπ θαη κε  αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε, ε νπνία απαγγέιιεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη  θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ. 

Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί κε ηελ  πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ 

λα απνθαζίδεη λα ζπλεδξηάδεη κφληκα ή θαηά πεξίπησζε  ζε άιιν θαηάιιειν νίθεκα ηεο έδξαο, αλ θξίλεη φηη 

ην δεκνηηθφ θαηάζηεκα είλαη αθαηάιιειν  ή δελ επαξθεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Πε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο, ην δεκνηηθφ  ζπκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη ζε ηνπηθά δηακεξίζκαηα εθηφο ηεο έδξαο 

ηνπ, εθφζνλ  ηνχην απνθαζηζζεί απφ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

2. Ρν ζπκβνχιην έρεη απαξηία φηαλ είλαη παξφλ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ  ηνπ. 

3. Αλ κεηά απφ δχν ζπλερείο πξνζθιήζεηο ην ζπκβνχιην δελ έρεη απαξηία, ζπλεδξηάδεη  χζηεξα απφ Ρξίηε 

πξφζθιεζε θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν γηα ηα ζέκαηα πνπ είραλ εγγξαθεί  ζηελ αξρηθή εκεξήζηα 

δηάηαμε, εθφζνλ ηα κέιε πνπ είλαη παξφληα απνηεινχλ ην έλα ηξίην  (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ. Πηελ ηξίηε πξφζθιεζε γίλεηαη  εηδηθή αλαθνξά ησλ αλσηέξσ. 

4. Ρν ζπκβνχιην ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, αλ δελ  ππάξρεη 

άιιε δηάηαμε πνπ νξίδεη δηαθνξεηηθά. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ. Δάλ θαηά 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιεηνςεθίαο  πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο άλσ ηνπ εκίζεσο ηεο κνλάδαο, ηφηε απηφο 

ζηξνγγπινπνηείηαη  ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα. 

5. Αλ θάπνην κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ αξλεζεί ςήθν ή δψζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξφλ  θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε θαη ηφζν ε άξλεζε φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο ινγίδνληαη σο αξλεηηθέο ςήθνη. 

6. Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ ήηαλ παξφληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη κε ηελ  παξνπζία ηνπο 

ππήξμε απαξηία θαη αλ αθφκα απνρσξήζνπλ, κεηαγελέζηεξα, ζεσξνχληαη παξφληα  κέρξη ην ηέινο ηεο 

ζπλεδξίαζεο, σο πξνο ηελ χπαξμε απαξηίαο. Ζ απαξηία απηή ζεσξείηαη φηη  ζπληξέρεη γηα φια ηα ζέκαηα 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  Πηελ πεξίπησζε απηή γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα ε απαηηνχκελε  πιεηνςεθία δελ ππνινγίδεηαη επί ησλ πξαγκαηηθά 

παξφλησλ κειψλ θαηά ηε ςεθνθνξία, αιιά  βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

απαξηία. 

 

Άξζξν 97 

ΞξαθηηθΨ ζπλεδξΫαζεο 



 76 

1. Πηε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεξνχληαη πξαθηηθά κε επζχλε ηνπ γξακκαηέα ηνπ  

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη δεκνηηθνχ ππαιιήινπ. Ρα πξαθηηθά θαηαξηίδνληαη κε ηε βνήζεηα  

καγλεηνθσληθήο ζπζθεπήο ή "βίληεν" ή κε θάζε άιιν πξφζθνξν ειεθηξνληθφ κέζν. Ν δεκνηηθφο  

ππάιιεινο θξαηεί παξάιιεια θαη πξφρεηξα ζπλνπηηθά πξαθηηθά. 

2. Ρα απνκαγλεηνθσλεκέλα ή απνκαγλεηνζθνπεκέλα θείκελα κεηαθέξνληαη ζε θχιια ραξηηνχ, ηα  νπνία 

αξηζκεί θαη κνλνγξάθεη ν πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Πην ηέινο ηνπ έηνπο, ηα  πξαθηηθά απηά 

βηβιηνδεηνχληαη, κε επζχλε ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ γξακκαηέα ηνπ δεκνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ. Αλ ζε θάπνηα 

ζπλεδξίαζε δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε καγλεηνθσληθήο ζπζθεπήο ή  "βίληεν", ηεξνχληαη πξφρεηξα 

πξαθηηθά, ηα νπνία αληηγξάθνληαη ζε θχιια ραξηηνχ, πνπ έρνπλ  ηε κνλνγξαθή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Ρα θχιια απηά παίξλνπλ αξίζκεζε πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηεο αξηζκήζεσο ησλ  απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ή 

απνκαγλεηνζθνπεκέλσλ θεηκέλσλ θαη βηβιηνδεηνχληαη καδί κε ηα θείκελα απηά. 

Ζ κε ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα γηα ηνλ  πξφεδξν θαη 

ηνλ γξακκαηέα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

3. Ρα πξαθηηθά, γηα ηα νπνία νξίδνπλ νη πξνεγνχκελεο παξάγξαθνη, ππνγξάθνληαη απφ φια  ηα κέιε πνπ 

κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. 

Όηαλ έλαο ζχκβνπινο αξλείηαη λα ππνγξάςεη, ε άξλεζε θαη ε αηηία ηεο αλαθέξνληαη ζηα  πξαθηηθά. Ζ κε 

ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηεο απφθαζεο. 

4. Ρα πξαθηηθά θάζε ζπλεδξίαζεο παίξλνπλ ηδηαίηεξν αχμνληα αξηζκφ, κε δηαθεθξηκέλε  αξίζκεζε θαη' έηνο. 

Ξξαθηηθφ ζπληάζζεηαη θαη φηαλ ε ζπλεδξίαζε καηαηψλεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Θάζε  απφθαζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ παίξλεη ηδηαίηεξν αξηζκφ θαη ζηελ αξρή θάζε ρξφλνπ γίλεηαη λέα αξίζκεζε θαη ησλ απνθάζεσλ 

απηψλ. 

5. Νπνηνζδήπνηε δεκνηηθφο ζχκβνπινο δεηήζεη κπνξεί λα ιάβεη αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ή λα  ιάβεη 

πιήξε γλψζε απηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ. 

6. Ρξεηο (3) εκέξεο κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ δεκνζηεχεηαη πίλαθαο ζηνλ  νπνίν 

ζεκεηψλνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, ν αξηζκφο ησλ απνθάζεσλ θαη πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπο. Ν πίλαθαο απηφο αλαξηάηαη ζην δεκνηηθφ  θαηάζηεκα, εθηφο αλ άιιεο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ εηδηθφ 

ηξφπν γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Νη θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ  

απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ δεκνζηεχνληαη νιφθιεξεο ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα θαη νη αηνκηθέο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηνπιάρηζηνλ ζε πεξίιεςε. Γηα ηηο  δεκνζηεχζεηο ζπληάζζεηαη απνδεηθηηθφ απφ δεκνηηθφ 

ππάιιειν ή άιιν δεκφζην φξγαλν. 

7. Όπνηνο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, εγγξάθσο, θπξσκέλα αληίγξαθα  

ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ θαη απνθάζεσλ ή λα ιάβεη πιήξε γλψζε απηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη 

δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ. 

8. Κε θξνληίδα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη ζηελ  ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ φιεο νη απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Ζ κε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα δελ ζπληζηά ιφγν αθπξφηεηαο ηεο απφθαζεο. 

 

Άξζξν 98 

πνρξεώζεηο ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ 
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1. Νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ ππνρξέσζε λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ  δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ησλ επηηξνπψλ, ζηηο νπνίεο ηνπο έρεη εθιέμεη ην ζπκβνχιην, θαζψο  θαη λα εθηεινχλ ηα 

ινηπά θαζήθνληά ηνπο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. 

Έρνπλ επίζεο ππνρξέσζε, κέζα ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, λα εθηεινχλ κε επηκέιεηα  θάζε εξγαζία 

πνπ ηνπο αλαζέηεη λφκηκα ην ζπκβνχιην. 

2. Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ θαη ςεθίδεη κε απφιπηε ειεπζεξία,  απνβιέπνληαο 

πάληνηε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνηψλ. 

3. Αλ έλαο ζχκβνπινο απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ηνπ  δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, κπνξεί λα ηεζεί ζε αξγία κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο  Ξεξηθέξεηαο θαη, ζε 

πεξίπησζε ππνηξνπήο, θεξχζζεηαη έθπησηνο. Ν πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ θηλεί ηε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία. 

4. Αλ έλαο ζχκβνπινο δελ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηνπο  ηξεηο (3) 

ζπλερείο κήλεο κέζα ζην έηνο, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ζπκβνπιίνπ, ν Γεληθφο  Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο 

ηνλ θεξχζζεη έθπησην. 

 

Άξζξν 99 

Θώιπκα ζπκκεηνρΪο ζηε ζπλεδξΫαζε 

1. Γεκνηηθφο ζχκβνπινο δελ κπνξεί λα κεηάζρεη ζηε ζπδήηεζε ελφο ζέκαηνο ή ζηελ  θαηάξηηζε απνθάζεσο 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή λα ζπκκεηέρεη ζε γλσκνδνηηθά ζπιινγηθά  φξγαλα, ηα νπνία γλσκνδνηνχλ γηα 

ζέκα πνπ ζα εηζαρζεί ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, εθφζνλ ν  ίδηνο ή ζπγγελήο ηνπ έσο ην δεχηεξν βαζκφ εμ 

αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο έρεη πιηθφ ή εζηθφ  ζπκθέξνλ. 

2. Απφθαζε πνπ έρεη ιεθζεί θαηά παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο είλαη άθπξε. Ν ζχκβνπινο  πνπ έιαβε 

κέξνο ζηε ζπλεδξίαζε δηαπξάηηεη ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο θαη ηηκσξείηαη κε  ηελ πνηλή ηεο αξγίαο, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 142 θαη 143. 

 

Άξζξν 100 

ΙεηηνπξγΫα ηνπ Γεκνηηθνύ ΠπκβνπιΫνπ 

1. Ν πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε θαη ιακβάλεη θάζε θαηάιιειν  κέηξν γηα 

ηελ επηαμία ηεο ζπλεδξίαζεο. Κπνξεί λα δεηήζεη θαη ηελ απνβνιή θάζε πξνζψπνπ πνπ δηαηαξάζζεη ηε 

ζπλεδξίαζε. 

2. Αλ ν πξφεδξνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ηνλ αλαπιεξψλεη ν αληηπξφεδξνο. Αλ απνπζηάδεη ή  θσιχεηαη θαη 

ν αληηπξφεδξνο, φπνηνο απφ ηνπο παξφληεο ζπκβνχινπο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ έρεη εθιεγεί κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη, ζε πεξίπησζε  ηζνςεθίαο, φπνηνο είλαη γξακκέλνο πξψηνο ζηελ απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, αζθεί ηα θαζήθνληα  ηνπ πξνέδξνπ. 

3. Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη νη εθπξφζσπνη ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ κπνξνχλ λα δεηνχλ απφ  ηνλ 

δήκαξρν θαη ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή πιεξνθνξίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, πνπ είλαη  ρξήζηκα γηα ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Ν δήκαξρνο νθείιεη λα παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο  εληφο κελφο. 

Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην, δηα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ, δχλαηαη λα θαιεί ζηε ζπλεδξίαζε δεκνηηθνχο  ππαιιήινπο 

ή ηδηψηεο γηα λα ηνπ δψζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη.  Ζ παξνπζία ησλ 

θαινχκελσλ ππαιιήισλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζε απηνχο θαηαβάιιεηαη, γηα ηελ  παξάζηαζή ηνπο, ελψπηνλ 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, απνδεκίσζε αληίζηνηρε κε εθείλε πνπ  ιακβάλνπλ ηα κέιε ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.  3205/2003 (ΦΔΘ 297 Α΄), φπσο ηζρχεη. 
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Άξζξν 101 

ΔπηηξνπΩο ηνπ Γεκνηηθνύ ΠπκβνπιΫνπ 

1. Κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα  πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε 

επηηξνπψλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ φιεο νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο. Ρα κέιε ησλ επηηξνπψλ απηψλ, νη 

νπνίεο κειεηνχλ θαη εηζεγνχληαη ζέκαηα πνπ  ζπδεηεί ην ζπκβνχιην, πξνηείλνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο 

παξαηάμεηο. 

Κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή εμφδσλ θίλεζεο θαη εκεξήζηαο  

απνδεκίσζεο, ζε ηδηψηεο κέιε επηηξνπψλ, πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ ην ζπκβνχιην, γηα  κεηαθηλήζεηο ζην 

εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ, νη νπνίεο γίλνληαη γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο,  ζρεηηθήο κε ην έξγν ηνπο. Ρν 

χςνο ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζην  εζσηεξηθφ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. Ρν χςνο ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο  θαη ηα έμνδα θίλεζεο ζην εμσηεξηθφ θαζνξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο  ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

2. Θέκαηα πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ δεκάξρνπ,  κπνξνχλ λα 

παξαπεκθζνχλ ζε επηηξνπή κφλν κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη θαη 

πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο κειέηεο ή  εηζεγήζεσο. Θέκαηα πνπ εηζάγεη, πξνο ζπδήηεζε ε 

δεκαξρηαθή επηηξνπή, δελ παξαπέκπνληαη ζε επηηξνπή. 

Ξιελ ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ, ν πξφεδξνο δχλαηαη λα παξαπέκπεη ζε επηηξνπή νπνηνδήπνηε άιιν  ζέκα θαη 

πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

Άξζξν 102 

Γεκνηηθό θαηΨζηεκα θαη βηβιΫα 

1. Νη Γήκνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα έρνπλ ζηελ έδξα ηνπο ηδηαίηεξν θαηάζηεκα γηα ηε ζηέγαζε  θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

2. Θάζε Γήκνο ηεξεί ηα βηβιία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Ρα  βηβιία απηά 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη  Απνθέληξσζεο. Κε φκνηα 

απφθαζε κπνξεί λα νξίδεηαη ν ηξφπνο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ζε Γήκνπο  πνπ ιεηηνπξγεί ζχζηεκα 

κεραλνξγάλσζεο. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ 

ΓΖΚΑΟΣΗΑΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ 

 

Άξζξν 103 

ΓεκαξρηαθΪ ΔπηηξνπΪ - Αξκνδηόηεηεο 

1. Ζ δεκαξρηαθή επηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ δήκαξρν ή ηνλ αληηδήκαξρν πνπ έρεη  νξίζεη ν δήκαξρνο σο 

πξφεδξν θαη απφ ηέζζεξα (4) κέιε, αλ ην ζπκβνχιην έρεη έσο θαη δεθαεπηά (17) κέιε, έμη (6) κέιε, αλ ην 

ζπκβνχιην έρεη έσο θαη ηξηάληα ηξία (33)  κέιε, ή αλ πξφθεηηαη γηα Γήκν ν νπνίνο είλαη πξσηεχνπζα λνκνχ 

θαη έρεη πιεζπζκφ κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10.000) θαηνίθνπο θαη νθηψ (8) κέιε, αλ ην ζπκβνχιην έρεη  πάλσ 

απφ ηξηάληα ηξία (33) κέιε. 

Πηε δεκαξρηαθή επηηξνπή αλάινγα κε ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηά κεηέρεη ν αξκφδηνο αληηδήκαξρνο,  ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ. 

2. Ζ δεκαξρηαθή επηηξνπή έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 
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α) ζπληάζζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ, 

β) πξνειέγρεη ηνλ απνινγηζκφ, 

γ) απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ, κε 

εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101, ηεο παξ. 2 ηνπ  άξζξνπ 140, ησλ παξαγξάθσλ 3, 

4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 158 θαη ησλ άξζξσλ 202, 220, θαζψο θαη  ζηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο 

πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ θαη  εθηέιεζεο έξγσλ ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο 

πεξηπηψζεηο, 

δ) κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο, ζπληάζζεη ηε  δηαθήξπμε, 

δηεμάγεη θαη θαηαθπξψλεη φιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε  λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή 

ησλ δεκνπξαζηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα  ζπγθξνηεί επηηξνπέο, απφ κέιε ηεο, 

δεκνηηθνχο ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνχο  επηζηήκνλεο, 

ε) κειεηά ηελ αλάγθε ζπλάςεσο δαλείσλ, θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο ηνπο θαη θάλεη ζρεηηθή  εηζήγεζε ζην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην, 

ζη) απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε φισλ ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη ησλ ελδίθσλ κέζσλ, 

δ) απνθαζίδεη γηα ηελ ππνβνιή πξνζθπγψλ ζηηο δηνηθεηηθέο αξρέο, 

ε) απνθαζίδεη γηα ην δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ηνλ  εμψδηθν 

ζπκβηβαζκφ ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρνπλ αληηθείκελν κέρξη πνζνχ ηξηάληα  ρηιηάδσλ επξψ 

(30.000 ~), 

ζ) απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ θαη δσξεψλ, 

η) απνθαζίδεη γηα ηελ πξφζιεςε πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ θαη γηα ηελ αλάθιεζε ηεο  πιεξεμνπζηφηεηάο 

ηνπ, ζε φζνπο Γήκνπο, είηε δελ έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγφξνη, κε κεληαία  αληηκηζζία, είηε απηνί πνπ 

έρνπλ πξνζιεθζεί δελ έρνπλ δηθαίσκα λα παξίζηαληαη ζε αλψηαηα  δηθαζηήξηα. 

Κπνξεί, επίζεο, λα αλαζέηεη ηελ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ, κφλνλ εθφζνλ δελ έρνπλ πξνζιεθζεί  

δηθεγφξνη, κε κεληαία αληηκηζζία. Κε απφθαζή ηεο είλαη δπλαηή, θαη' εμαίξεζε, ε αλάζεζε  ζε δηθεγφξν, 

εμψδηθνπ ή δηθαζηηθνχ ρεηξηζκνχ, αλά ππφζεζε, δεηεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ  ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ θαη απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε γλψζε ή  εκπεηξία. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ακνηβή 

ηνπ δηθεγφξνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν  3 ηνπ άξζξνπ 281. 

3. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζη΄, δ΄ θαη ε΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε απφθαζε  ιακβάλεηαη χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε δηθεγφξνπ, ε αλππαξμία ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα  ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

Ξξνθεηκέλνπ γηα κηζζνινγηθέο απαηηήζεηο, θάζε κνξθήο,  πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηδνκάησλ, δελ είλαη 

δπλαηή ε παξαίηεζε απφ ηελ άζθεζε ελδίθσλ  κέζσλ, ν δηθαζηηθφο ή εμψδηθνο ζπκβηβαζκφο θαη ε 

θαηάξγεζε δίθεο. 

Ζ παξνχζα ξχζκηζε ηζρχεη θαη φηαλ απνθαζίδεη, ζρεηηθά, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ιφγσ  ππέξβαζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ (30.000 ~) ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο  πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

4. Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί, γηα ζέκαηα ηδηαίηεξα ζνβαξά, κε εηδηθή αηηηνινγία, θαη  κε ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ λα απνθαζίδεη φηη ζα αζθήζεη ην ίδην  αξκνδηφηεηεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. 

5. Ζ δεκαξρηαθή επηηξνπή κπνξεί λα παξαπέκπεη νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο ζην  δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην γηα ηε ιήςε απφθαζεο, εθφζνλ θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεηαη απφ ηελ ηδηαίηεξε ζνβαξφηεηά ηνπ. 
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Άξζξν 104 

ΔθινγΪ ηεο ΓεκαξρηαθΪο ΔπηηξνπΪο 

1. Πηνλ πξψην θαη ζηνλ ηξίην ρξφλν ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ, ηελ πξψηε Θπξηαθή ηνπ  Ηαλνπαξίνπ, ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην, κεηά ηελ εθινγή ηνπ πξνεδξείνπ, εθιέγεη κε θαλεξή  ςεθνθνξία ηα κέιε ηεο 

δεκαξρηαθήο επηηξνπήο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ζπκβνχινπο κε ηελ  επηθχιαμε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 

επφκελεο παξαγξάθνπ. 

Πηηο δεκαξρηαθέο επηηξνπέο κε πέληε (5) κέιε έλα (1) απφ ηα κέιε ηνπο, ζηηο δεκαξρηαθέο  επηηξνπέο κε 

επηά (7) κέιε δχν (2) απφ ηα κέιε ηνπο θαη ζηηο δεκαξρηαθέο επηηξνπέο κε  ελλέα (9) κέιε ηξία (3) απφ ηα 

κέιε ηνπο, πξνέξρνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβνχισλ ησλ  επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ θαη εθιέγνληαη απφ 

ηα κέιε ησλ ίδησλ ζπλδπαζκψλ. 

2. Γελ επηηξέπεηαη λα εθιεγνχλ κέιε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο ν πξφεδξνο, ν  αληηπξφεδξνο θαη ν 

γξακκαηέαο ηνπ ζπκβνπιίνπ. Θάζε ζχκβνπινο ςεθίδεη ππνςήθηνπο ηζάξηζκνπο κε ηα κέιε ηεο 

δεκαξρηαθήο επηηξνπήο. Δθιέγνληαη απφ ηελ πιεηνςεθία  θαη ηε κεηνςεθία, αληίζηνηρα, φζνη ιάβνπλ ηελ 

απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. H  ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη γηα ηηο ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ 

επηηπγράλεηαη απφιπηε  πιεηνςεθία. Αλ δελ επηηπγράλεηαη απφιπηε πιεηνςεθία θαη ζηε δεχηεξε 

ςεθνθνξία, γίλεηαη ηξίηε ςεθνθνξία, νπφηε εθιέγνληαη φζνη ιάβνπλ ηε  ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ. Αλ ζε νπνηαδήπνηε ςεθνθνξία ππάξρεη ηζνςεθία, ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ελεξγεί 

θιήξσζε ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε. Πηελ ίδηα  ζπλεδξίαζε θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν εθιέγνληαη θαη ηξία (3) 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε, αλ ε  επηηξνπή απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε θαη άλσ, θαζψο θαη έλα (1), 

επηπιένλ,  αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ζηηο πεληακειείο θαη δχν (2) ζηηο επηακειείο θαη ελλεακειείο, απφ ην  

ζχλνιν ησλ κειψλ ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ γηα ηελ αλαπιήξσζε ησλ ηαθηηθψλ κειψλ πνπ  

εθπξνζσπνχλ ηε κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία εθιέγνληαη λέα  

αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζε πεξίπησζε πνπ έρεη εμαληιεζεί ν αξηζκφο ηνχησλ, αλά θαηεγνξία. Νη  δηαηάμεηο 

ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 92 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε  απηή. 

Αλ απφ ηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο δελ ππάξμεη ππνςήθηνο ή ηα εθιεγέληα απφ απηνχο  ηαθηηθά ή 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε παξαηηεζνχλ, ηφηε ζηε ζέζε ηνπο εθιέγεηαη ζχκβνπινο ηνπ  ζπλδπαζκνχ ηεο 

πιεηνςεθίαο. 

3. Ρν πξψην θαη ην ηξίην έηνο ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ νη δεκαξρηαθέο επηηξνπέο ζηελ πξψηε  ζπλεδξίαζε 

κεηά ηελ εθινγή ηνπο εθιέγνπλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο, κε θαλεξή ςεθνθνξία, ηνλ αληηπξφεδξν. 

Γηθαίσκα ςήθνπ ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη θαη ν πξφεδξνο  ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο. Νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 92 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ  πεξίπησζε απηή. 

4. Ρα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, κε ηε ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο, παίξλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ ηαθηηθψλ  κειψλ πνπ 

κέλνπλ θελέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεηίαο. 

 

Άξζξν 105 

ΙεηηνπξγΫα ηεο ΓεκαξρηαθΪο ΔπηηξνπΪο 

1. Ζ δεκαξρηαθή επηηξνπή έρεη απαξηία, εθφζνλ ηα κέιε πνπ είλαη παξφληα είλαη πεξηζζφηεξα  απφ απηά 

πνπ απνπζηάδνπλ. H επηηξνπή ζπλεδξηάδεη δεκφζηα θαη απνθαζίδεη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. 

Πε  πεξίπησζε ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο  ηνπ πξνέδξνπ. 

Αλ ζε δχν ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο δελ επηηπγράλεηαη απαξηία ή απφιπηε πιεηνςεθία, αξκφδην  λα ιάβεη 

απφθαζε είλαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 
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2. Αλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ν πξφεδξνο ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο πξνεδξεχεη ν  αληηπξφεδξνο ή ν 

ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ, ν νπνίνο έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. Αλ 

απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη ηαθηηθά κέιε, θαινχληαη ηα  αλαπιεξσκαηηθά κε ηε ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο. 

3. Αλ έλα κέινο ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ  ζπλερείο 

ζπλεδξηάζεηο, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε πξάμε ηνπ ην αληηθαζηζηά. 

4. πάιιεινο ηνπ Γήκνπ ηεξεί εγγξάθσο πξαθηηθά  ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο δεκαξρηαθήο  επηηξνπήο. 

5. Νη έρνπζεο εθηειεζηφ ραξαθηήξα πξάμεηο ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα  κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 97. 

6. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2,3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 95, ησλ δχν πξψησλ εδαθίσλ ηεο  παξαγξάθνπ 1 

θαη  ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 96, θαζψο θαη ην άξζξν 99, εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηηο 

δεκαξρηαθέο επηηξνπέο. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ΄ 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ 

 

Άξζξν 106 

Αξκνδηόηεηεο ηνπ ΞξνΩδξνπ ηεο Θνηλόηεηαο 

1. Ν πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο: 

α) Θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη θαιεί ην θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ζε ζπλεδξίαζε. 

β) Δηζεγείηαη ηα ζέκαηα ζην θνηλνηηθφ ζπκβνχιην θαη δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ. 

γ) Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

δ) Δθπξνζσπεί ηελ Θνηλφηεηα ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε αξρή θαη δίλεη ηνπο φξθνπο πνπ  επηβάιινληαη 

ζηελ Θνηλφηεηα. Όηαλ δεκηνπξγείηαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή δεκία ησλ θνηλνηηθψλ  ζπκθεξφλησλ απφ 

ηελ αλαβνιή, κπνξεί θαη ρσξίο απφθαζε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα  εγείξεη θαη λα αληηθξνχεη 

αγσγέο θαη λα αζθεί έλδηθα κέζα, λα δηνξίδεη πιεξεμνχζηνπο  δηθεγφξνπο θαη λα ελεξγεί θάζε δηθαζηηθή 

ή εμψδηθε πξάμε πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ  πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Θνηλφηεηαο. Νη πξάμεηο 

απηέο ππνβάιινληαη, ακέζσο, ζην  ζπκβνχιην γηα έγθξηζε. 

ε) Δίλαη πξντζηάκελνο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Θνηλφηεηαο θαη ηηο δηεπζχλεη. 

ζη) Δίλαη πξντζηάκελνο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Θνηλφηεηαο θαη εθδίδεη ηηο πξάμεηο πνπ  πξνβιέπνπλ νη 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ην δηνξηζκφ, ηηο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο θαη ηελ  άζθεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ 

ειέγρνπ. 

δ) Ππλππνγξάθεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο θαη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ησλ  δαπαλψλ, 

νη νπνίεο έρνπλ εθθαζαξηζηεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Θνηλφηεηαο. 

ε) Ξξνζιακβάλεη θαη απνιχεη ην εκεξνκίζζην πξνζσπηθφ κέζα ζηα φξηα ησλ πηζηψζεσλ ηνπ  

πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζπκβνπιίνπ. 

ζ) πνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ε Θνηλφηεηα. 

η) Δθδίδεη πηζηνπνηεηηθά πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηαζηάζεσο ησλ δεκνηψλ. 

ηα) Δθδίδεη ηε βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο. Ζ βεβαίσζε ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  ζην 

άξζξν 279 ηνπ παξφληνο. 

ηβ) Απαληά, εγγξάθσο ή πξνθνξηθψο, ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνπ ππνβάιινπλ ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ  

ζπκβνπιίνπ εληφο ελφο (1) κελφο. 
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2. Ν πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο κπνξεί κε απφθαζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηνλ εηδηθφ ρψξν  αλαθνηλψζεσλ 

ηεο Θνηλφηεηαο λα κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηέο ηνπ ζηνλ αληηπξφεδξν. Δπίζεο, ν  πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο 

κπνξεί θαηά ηνλ ίδην ηξφπν λα αλαζέηεη ηελ ππνγξαθή, θαη' εληνιή  ηνπ, εγγξάθσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζε 

θνηλνηηθφ ζχκβνπιν. 

3. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ζπκθέξνληα ηνπ πξνέδξνπ ζπγθξνχνληαη κε ηα ζπκθέξνληα ηεο  Θνηλφηεηαο, ηα 

θαζήθνληα ηνπ πξνέδξνπ αζθεί ν αληηπξφεδξνο θαη αλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ  ηνπ ν ίδηνο ιφγνο, άιινο  

ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ πνπ νξίδεηαη απφ ην  θνηλνηηθφ ζπκβνχιην. Ζ παξάβαζε ηεο 

δηάηαμεο απηήο ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα. 

4. Ν πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο δελ επζχλεηαη αζηηθά, πνηληθά θαη πεηζαξρηθά γηα ηηο πξάμεηο  ηνπ 

θνηλνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ πνπ εθηειεί, εθφζνλ απηέο δελ έρνπλ αθπξσζεί, αλαθιεζεί ή  αλαζηαιεί. Ν 

Ξξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο δελ ζεσξείηαη ππφινγνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 25  ηνπ π.δ. 774/1980 

(ΦΔΘ 189 Α΄), φπσο ηζρχεη, θαη ζε βάξνο ηνπ επηηξέπεηαη θαηαινγηζκφο  κφλν γηα δφιν ή βαξηά ακέιεηα. 

Ζ αλσηέξσ ξχζκηζε ηζρχεη γηα ηνλ αληηπξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηα  νπνία έρεη 

αλαηεζεί ε άζθεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο. 

5. Ν πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο δελ επζχλεηαη γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ  πνπ εθηειεί, 

εάλ ν ίδηνο δελ ζπκκεηέρεη κε ηελ ςήθν ηνπ ζηελ έθδνζή ηνπο. 

6. Αλ ν πξφεδξνο αξλείηαη λα εθηειέζεη κία απφθαζε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ην  ζπκβνχιην κε 

απφθαζή ηνπ αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηεο απνθάζεσο απηήο ζηνλ αληηπξφεδξν, θαη ζε πεξίπησζε πνπ θαη 

απηφο αξλείηαη,  ζε έλαλ ζχκβνπιν. 

7. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 91 εθαξκφδεηαη, αλαιφγσο, θαη γηα ηνλ πξφεδξν ηεο Θνηλφηεηαο. 

 

Άξζξν 107 

ΔθινγΪ ΑληηπξνΩδξνπ ηεο Θνηλόηεηαο 

1. Θάζε δηεηία εθιέγεηαη κε θαλεξή ςεθνθνξία απφ  ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ επηηπρφληνο  ζπλδπαζκνχ πνπ  

ζπλέξρνληαη ζην θνηλνηηθφ θαηάζηεκα χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ έλαο απφ απηνχο σο 

αληηπξφεδξνο. 

Γηα ηελ εθινγή εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο 6 ηνπ άξζξνπ 90. 

2. H εθινγή αληηπξνέδξνπ γίλεηαη ηελ πξψηε Θπξηαθή ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ ηξίηνπ έηνπο ηεο  θνηλνηηθήο 

πεξηφδνπ. H πξφζθιεζε γηα ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ επηδίδεηαη απφ νπνηνδήπνηε  δεκφζην ή θνηλνηηθφ 

φξγαλν, αθφκε θαη ηελ παξακνλή ηεο ζπλεδξίαζεο. 

3. Αλ ε ζέζε ηνπ αληηπξνέδξνπ κείλεη θελή, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, γίλεηαη κε ηνλ ίδην  ηξφπν εθινγή λένπ 

αληηπξνέδξνπ κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ, αθφηνπ έκεηλε θελή ε ζέζε. Ζ ζεηεία ηνπ λένπ 

αληηπξνέδξνπ δηαξθεί φζν δηάζηεκα απνκέλεη  έσο ηε ζπκπιήξσζε ηεο δηεηίαο. 

Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν κείλνπλ θελέο ε ζέζε ηνπ αληηπξνέδξνπ θαη ζέζεηο ζπκβνχισλ ηνπ  επηηπρφληνο 

ζπλδπαζκνχ, ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ, ψζηε λα κελ ππάξρεη πιεηνςεθία γηα  ηελ εθινγή ηνπ 

αληηπξνέδξνπ, απηφο εθιέγεηαη απφ νιφθιεξν ην θνηλνηηθφ ζπκβνχιην. 

 

Άξζξν 108 

ΑλαπιΪξσζε ηνπ ΞξνΩδξνπ ηεο Θνηλόηεηαο 

1. Αλ ν πξφεδξνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ηνλ αλαπιεξψλεη ζε φια ηα θαζήθνληά ηνπ ν  αληηπξφεδξνο. Α 

απνπζηάδεη ή θσιχεηαη θαη ν αληηπξφεδξνο, ηνλ αλαπιεξψλεη ν ζχκβνπινο ηνπ  επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ, 

πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο, θαη ζε πεξίπησζε  ηζνςεθίαο, δηελεξγείηαη θιήξσζε. 
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2. Αλ ν πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο έρεη ηεζεί ζε αξγία, ηα θαζήθνληά ηνπ αζθεί ν λφκηκνο  αλαπιεξσηήο 

ηνπ. Δάλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ην θνηλνηηθφ ζπκβνχιην νξίδεη αλαπιεξσηή ηνπ έλαλ θνηλνηηθφ 

ζχκβνπιν ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ. Αλ ην  θνηλνηηθφ ζπκβνχιην δελ νξίζεη αλαπιεξσηή κέζα ζε 

πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ, αθφηνπ ν πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο ηέζεθε ζε αξγία ή, αλ εθείλνο πνπ  

νξίζηεθε αξλείηαη λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο, ηα αζθεί ν πξψηνο  ζε ζηαπξνχο 

πξνηίκεζεο ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ. Αλ απηφο δελ ηα αζθήζεη, ηα  θαζήθνληα ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο αζθεί ν δεχηεξνο θαηά ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπ ίδηνπ  ζπλδπαζκνχ, θαη αλ θαη 

απηφο δελ ηα αζθήζεη, ηα αζθεί έλαο απφ ηνπο επφκελνπο ηνπ ίδηνπ  ζπλδπαζκνχ θαηά ηε ζεηξά επηηπρίαο, 

κέρξη λα εμαληιεζεί ν αξηζκφο ησλ ζπκβνχισλ ηνπ  επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ δελ δέρεηαη λα αζθήζεη ηα  θαζήθνληα ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο, ηφηε αζθεί απηά ν πξψηνο θαηά ηε ζεηξά επηηπρίαο  ζχκβνπινο ηνπ πξψηνπ 

επηιαρφληνο ζπλδπαζκνχ θαη αλ θαη απηφο δελ ηα αζθήζεη, ηα αζθεί ν  δεχηεξνο, ν ηξίηνο θ.ιπ. κέρξη λα 

εμαληιεζνχλ νη ζχκβνπινη ηνπ ζπλδπαζκνχ απηνχ. Αλ  θαλέλαο απφ ηνπο ζπκβνχινπο θαη απηνχ ηνπ 

ζπλδπαζκνχ δελ δερζεί λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα  ηνπ πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο, ηφηε αζθεί απηά ν πξψηνο 

θαηά ηε ζεηξά επηηπρίαο ζχκβνπινο  ηνπ επφκελνπ επηιαρφληνο ζπλδπαζκνχ, θαη αλ απηφο δελ δερζεί λα ηα 

αζθήζεη, ηα αζθεί ν  ακέζσο επφκελνο θαηά ζεηξά επηηπρίαο ζχκβνπινο, κέρξη λα εμαληιεζεί ν αξηζκφο 

ησλ  ζπκβνχισλ ηνπ ζπλδπαζκνχ. Ρν ίδην επαλαιακβάλεηαη κε ηνλ ηέηαξην, πέκπην ζπλδπαζκφ κέρξη  λα 

εμαληιεζεί ν αξηζκφο ησλ ζπκβνχισλ ηνπ θαη νχησ θαζ' εμήο. 

Νπνχ θαηά ηα αλσηέξσ ππάξρεη πεξίπησζε ηζνςεθίαο ηα θαζήθνληα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο  αζθεί 

εθείλνο πνπ αλαδεηθλχεηαη θαηφπηλ θιήξσζεο. 

Ν ζχκβνπινο πνπ αλαιακβάλεη, θαηά ηα αλσηέξσ, λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ πξνέδξνπ ηεο  Θνηλφηεηαο 

ππνγξάθεη, κφιηο αλαιάβεη θαζήθνληα, δήισζε αλαιήςεσο ησλ θαζεθφλησλ πξνέδξνπ  ηεο Θνηλφηεηαο, ε 

νπνία ιακβάλεη αξηζκφ ηνπ γεληθνχ πξσηνθφιινπ ηεο ππεξεζίαο ηεο  Θνηλφηεηαο θαη θνηλνπνηείηαη 

απζεκεξφλ πξνο ην θνηλνηηθφ ζπκβνχιην, ην ινγηζηήξην ηεο  Θνηλφηεηαο θαη πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο 

3. Αλ απηφο πνπ έρεη εθιεγεί πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο παξαηηεζεί, εθπέζεη, ή πεζάλεη,  ψζπνπ λα εθιεγεί 

λένο πξφεδξνο ηα θαζήθνληα ηνπ πξνέδξνπ αζθεί ν αληηπξφεδξνο. Αλ ν  αληηπξφεδξνο απνπζηάδεη ή 

θσιχεηαη ή δελ ππάξρεη, ηα θαζήθνληα ηνπ πξνέδξνπ αζθεί ν  ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ 

πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη, ζε  πεξίπησζε ηζνςεθίαο, δηελεξγείηαη θιήξσζε. Αλ δελ 

ππάξρνπλ ζχκβνπινη ηνπ επηηπρφληνο  ζπλδπαζκνχ, ηαθηηθνί ή αλαπιεξσκαηηθνί, ηα θαζήθνληα ηνπ 

πξνέδξνπ εθηειεί ν ζχκβνπινο ηνπ  πξψηνπ επηιαρφληνο ζπλδπαζκνχ, πνπ είρε εθιεγεί κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη, ζε  πεξίπησζε ηζνςεθίαο, δηελεξγείηαη θιήξσζε. Αλ δελ ππάξρνπλ ζχκβνπινη 

ηνπ πξψηνπ επηιαρφληνο ζπλδπαζκνχ, θαινχληαη λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπ πξνέδξνπ  ζχκβνπινη 

απφ ηνπο ινηπνχο ζπλδπαζκνχο κε ηε ζεηξά ηεο εθινγηθήο ηνπο δχλακεο θαη κε ηε ζεηξά πνπ έρνπλ 

αλαθεξπρζεί επηηπρφληεο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην. 

4. Αλ δελ ππάξρνπλ ζχκβνπινη νχηε ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ ή έρεη δεισζεί κφλν έλαο  

ζπλδπαζκφο, ηα θαζήθνληα ηνπ πξνέδξνπ εθηειεί έλαο ππάιιεινο ηεο Θνηλφηεηαο ή έλαο δεκφζηνο 

ππάιιεινο, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο  Ξεξηθέξεηαο. Ν ππάιιεινο απηφο αζθεί ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνέδξνπ κφλν γηα λα δηεθπεξαηψλεη ηξέρνπζεο ππεξεζηαθέο ππνζέζεηο θαη λα 

αληηκεησπίδεη θαηεπείγνληα  ζέκαηα. 

5. Πε φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο εθδίδεη  δηαπηζησηηθή 

πξάμε. 
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Άξζξν 109 

ΔθινγΪ λΩνπ ΞξνΩδξνπ ηεο Θνηλόηεηαο 

1. Αλ ε εθινγή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο αθπξσζεί, επεηδή απηφο πνπ έρεη εθιεγεί  πξφεδξνο ηεο 

Θνηλφηεηαο δελ είρε ηα λφκηκα πξνζφληα ή ε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο κείλεη θελή, επεηδή απηφο 

πνπ έρεη εθιεγεί απνπνηήζεθε ηελ εθινγή  ή παξαηηήζεθε ή εμέπεζε ή απεβίσζε, πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο 

εθιέγεηαη έλαο απφ ηνπο θνηλνηηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ, ζχκθσλα κε  ηνπο φξνπο 

ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ. 

2. Ρελ πξψηε Θπξηαθή κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θνηλνηηθψλ αξρψλ θαη, ζε θάζε άιιε  πεξίπησζε, κέζα 

ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ αθφηνπ θελψζεθε ε ζέζε, νη ζχκβνπινη ηνπ επηηπρφληνο 

ζπλδπαζκνχ ζπλέξρνληαη ζην θνηλνηηθφ θαηάζηεκα,  χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ ζπκβνχινπ ηνπ 

ζπλδπαζκνχ απηνχ πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο πξνηηκήζεσο θαη ζε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο, εθείλνπ πνπ  αλαδεηθλχεηαη θαηφπηλ θιεξψζεσο θαη εθιέγνπλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ηελ 

απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ζπκβνχισλ ηνπ ζπλδπαζκνχ έλαλ απφ  απηνχο πξφεδξν 

Θνηλφηεηαο. Πηε ζπλεδξίαζε πξνεδξεχεη εθείλνο πνπ απεχζπλε ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. Ζ πξφζθιεζε 

επηδίδεηαη απφ νπνηνδήπνηε δεκφζην ή  θνηλνηηθφ φξγαλν, αθφκε θαη ηελ παξακνλή ηεο ζπλεδξίαζεο. Πηε 

ζπλεδξίαζε απηή πθίζηαηαη απαξηία, εθφζνλ ηα κέιε πνπ είλαη παξφληα απνηεινχλ ηελ απφιπηε  

πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ. 

3. Αλ χζηεξα απφ δχν δηαδνρηθέο ςεθνθνξίεο, θαλείο δελ ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία πνπ  απαηηεί ε 

παξάγξαθνο 2, γίλεηαη ηξίηε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία ζεσξείηαη φηη εθιέγεηαη φπνηνο ζπγθεληξψλεη ηε 

ζρεηηθή πιεηνςεθία. Όιεο νη ςεθνθνξίεο  γίλνληαη ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε. Αλ ζηελ ηξίηε ςεθνθνξία δχν ή 

πεξηζζφηεξνη έιαβαλ ίζν  αξηζκφ ςήθσλ γίλεηαη θιήξσζε αλάκεζά ηνπο θαη ζεσξείηαη φηη εθιέγεηαη εθείλνο 

πνπ  θιεξψζεθε. Γηα ηελ εθινγή απηή γίλεηαη ιεπηνκεξήο κλεία ζηα πξαθηηθά. 

4. Αλ δελ επηηεπρζεί εθινγή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή ε ζπλεδξίαζε καηαησζεί, επεηδή δελ  ππήξμε 

απαξηία, ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ηελ επφκελε Θπξηαθή θαη εθαξκφδνληαη φζα νξίδνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2 θαη 3. 

Αλ θαη ζηε δεχηεξε ζπλεδξίαζε δελ επηηεπρζεί εθινγή ε ζπλεδξίαζε καηαησζεί, επεηδή δελ  ππήξμε 

απαξηία, ζεσξείηαη φηη εθιέγεηαη απεπζείαο ν ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ πνπ έρεη εθιεγεί κε 

ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο πξνηηκήζεσο θαη,  ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, δηελεξγείηαη θιήξσζε. Πην δηάζηεκα 

πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ θαη ζηελ νξηζηηθή εθινγή ηνπ  πξνέδξνπ 

ηεο Θνηλφηεηαο, ηα θαζήθνληα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο εθηειεί ν θνηλνηηθφο ζχκβνπινο ηνπ 

επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο  πεξηζζφηεξεο ςήθνπο πξνηηκήζεσο, θαη ζε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε. 

5. Ζ απφθαζε γηα ηελ εθινγή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο ππνβάιιεηαη κέζα ζε πξνζεζκία δχν  (2) 

εκεξψλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, ν νπνίνο απηεπαγγέιησο ή χζηεξα απφ  πξνζθπγή ελφο 

δεκφηε αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηάο ηεο θαη εθδίδεη απφθαζε δέθα (10)  εκέξεο ην αξγφηεξν, αθφηνπ 

ηελ έιαβε. Αλ δελ έρεη επηηεπρζεί ε εθινγή ή έρεη καηαησζεί ε ζπλεδξίαζε, επεηδή δελ έγηλε απαξηία, ηα  

ζρεηηθά πξαθηηθά ππνβάιινληαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) 

εκεξψλ. 

6. Αλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο αθπξψζεη ηελ εθινγή ηνπ πξνέδξνπ ηεο  Θνηλφηεηαο, νη 

ζχκβνπινη ζπλέξρνληαη πάιη γηα λα εθιέμνπλ πξφεδξν Θνηλφηεηαο ηελ πξψηε Θπξηαθή, δχν (2) εκέξεο 
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ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηεο αθπξσηηθήο απφθαζεο,  νπφηε ηεξείηαη απφ ηελ αξρή ε πξνβιεπφκελε 

δηαδηθαζία. 

7. Αλ δελ ππάξρνπλ ζχκβνπινη νχηε ηνπ επηιαρφληνο ζπλδπαζκνχ ή έρεη δεισζεί κφλν έλαο  ζπλδπαζκφο, 

ηα θαζήθνληα ηνπ πξνέδξνπ Θνηλφηεηαο εθηειεί ππάιιεινο ηεο Θνηλφηεηαο ή έλαο  δεκφζηνο ππάιιεινο, 

πνπ δηνξίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

Απηφο αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο κφλν γηα λα δηεθπεξαηψλεη  ηξέρνπζεο 

ππεξεζηαθέο ππνζέζεηο θαη λα αληηκεησπίδεη θαηεπείγνληα ζέκαηα. 

8. Πε φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο εθδίδεη  δηαπηζησηηθή 

πξάμε. 

9. Πηνλ ππάιιειν ηεο Θνηλφηεηαο ή ηνλ δεκφζην ππάιιειν πνπ αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ  πξνέδξνπ ηεο 

Θνηλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7, θαηαβάιιεηαη, πέξαλ ησλ απνδνρψλ ηεο  ζέζεο απφ ηελ νπνία 

πξνέξρεηαη, ην ήκηζπ ησλ εμφδσλ παξαζηάζεσο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ νηθεία ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

Θνηλφηεηαο θαη γηα φζν ρξφλν αζθεί ηα  θαζήθνληα απηά. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ΄ 

ΘΝΗΛΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

 

Άξζξν 110 

Αξκνδηόηεηεο ηνπ Θνηλνηηθνύ ΠπκβνπιΫνπ 

1. Ρν θνηλνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Θνηλφηεηα, κε  εμαίξεζε φζα 

αλήθαλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο. 

2. Ρν θνηλνηηθφ ζπκβνχιην εθθξάδεη ηηο ζέζεηο ηνπ ζε ζέκαηα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη  γλσκνδνηεί φπνηε 

δεκφζηεο αξρέο ή αξκφδηα φξγαλα δεηνχλ ηε γλψκε ηνπ. 

3. Ρν θνηλνηηθφ ζπκβνχιην έρεη ηηο γλσκνδνηηθέο ή απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε  ζέκαηα ξπζκηζηηθψλ 

ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγήο ξπζκηζηηθψλ 

ζρεδίσλ, νηθηζηηθήο νξγάλσζεο αλνηθηψλ πφιεσλ,  εθαξκνγήο Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ (Γ.Ξ.Π.), 

πνιενδνκηθψλ κειεηψλ, αλάπιαζεο  πεξηνρψλ, πνιενδνκηθψλ επεκβάζεσλ, ρξεκαηνδφηεζεο 

πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο, αλαζπγθξφηεζεο  ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, πνιενδνκηθήο αλακφξθσζεο 

πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ, απνδεκίσζεο  ξπκνηνκνχκελσλ, πνιενδνκηθψλ ξπζκίζεσλ, εηζθνξάο ζε γε ή ζε 

ρξήκα, πεξηνρψλ εηδηθά  ξπζκηδφκελεο πνιενδφκεζεο (Ξ.Δ.Ο.ΞΝ.), έγθξηζεο πνιενδνκηθψλ κειεηψλ θαη 

θαζνξηζκνχ  ρξήζεσλ γεο, ρσξνζέηεζεο θνηκεηεξίσλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θέληξσλ  

απνηέθξσζεο λεθξψλ. 
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Άξζξν 111 

Πύγθιεζε θαη ιεηηνπξγΫα ηνπ Θνηλνηηθνύ ΠπκβνπιΫνπ 

1. Ρν θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη ππνρξεσηηθά κία θνξά ην κήλα, θαζψο θαη φηαλ ην  απαηηνχλ νη 

ππνζέζεηο ηεο Θνηλφηεηαο. 

2.Ν πξφεδξνο θαιεί ην θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή πξφζθιεζε ζηελ νπνία  αλαθέξνληαη 

ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δπηπιένλ είλαη δπλαηφλ λα δεκνζηεχεηαη θαη  ζηελ ηπρφλ ππάξρνπζα 

ηζηνζειίδα ηεο Θνηλφηεηαο. Ζ πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζην θνηλνηηθφ  θαηάζηεκα θαη επηδίδεηαη ζηνπο 

ζπκβνχινπο ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ νιφθιεξεο εκέξεο πξηλ απφ  ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. 

Θνηλνηηθφο ζχκβνπινο, πνπ δελ θαηνηθεί ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηεο Θνηλφηεηαο, νθείιεη  ακέζσο κεηά 

ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αξρψλ ηεο Θνηλφηεηαο λα δειψζεη ζηνλ πξφεδξν ηε δηεχζπλζε  θαηνηθίαο ηνπ θαη λα 

νξίζεη κε ηελ ίδηα δήισζε ζηελ έδξα ηεο Θνηλφηεηαο αληίθιεην, ζηνλ  νπνίν ζα επηδίδνληαη νη πξνζθιήζεηο 

γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Αλ  δελ νξίδεηαη αληίθιεηνο αξθεί ε δεκνζίεπζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζην θνηλνηηθφ θαηάζηεκα. 

Νη παξαπάλσ δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηνπο παξέδξνπο. 

3. Πε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε πξφζθιεζε απηή κπνξεί λα επηδνζεί ηελ εκέξα ηεο  ζπλεδξίαζεο. Πηελ 

πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη γηα πνην ιφγν ε ζπλεδξίαζε είλαη  θαηεπείγνπζα. Ξξηλ απφ ηε ζπδήηεζε 

ην ζπκβνχιην απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ  ζεκάησλ. 

Αλ ν πξφεδξνο παξαιείςεη αδηθαηνιφγεηα δχν ζπλερείο θνξέο λα ζπγθαιέζεη ην ζπκβνχιην,  κπνξεί λα 

ηεζεί ζε αξγία θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ  Γεληθνχ Γξακκαηέα 

ηεο Ξεξηθέξεηαο.   

4. Ν πξφεδξνο θαιεί, επίζεο, ην ζπκβνχιην, φπνηε ην δεηήζεη ην έλα ηξίην (1/3)  ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ κε γξαπηή αίηεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη  ηα ζέκαηα πνπ ζα 

ζπδεηεζνχλ. 

Αλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) πξνθχπηεη θιάζκα κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο, ην  θιάζκα απηφ 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα. Ν πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα  θαιεί ην ζπκβνχιην θαη 

φπνηε ην δεηεί ην ζχλνιν ησλ ζπκβνχισλ ηεο κεηνςεθίαο. 

Αλ ν πξφεδξνο δελ θαιέζεη ην ζπκβνχιην ζε έμη (6) εκέξεο ην αξγφηεξν κεηά ηελ ππνβνιή ηεο  αίηεζεο, ην 

ζπκβνχιην ζπλέξρεηαη, κε πξφζθιεζε ησλ κειψλ πνπ ππέβαιαλ ηελ αίηεζε, ζχκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 θαη απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ε αίηεζε. 

5. Ν πξφεδξνο θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Ρν θνηλνηηθφ ζπκβνχιην έρεη δηθαίσκα λα  απνθαζίδεη κε 

ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, φηη έλα ζέκα πνπ δελ είλαη γξακκέλν 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε είλαη θαηεπείγνλ θαη λα  ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γη' απηφ ην ζέκα κε ηελ 

ίδηα πιεηνςεθία πξηλ απφ ηα ζέκαηα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

6. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, κεηά απφ  πξφηαζε ηεο 

Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ Διιάδαο, εθδίδεηαη πξφηππνο θαλνληζκφο  ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν νπνίνο δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο  Θπβεξλήζεσο. 

 

Άξζξν 112 

Ρόπνο ζπλεδξΫαζεο, απαξηΫα θαη ιΪςε απνθΨζεσλ ηνπ Θνηλνηηθνύ ΠπκβνπιΫνπ 

1. Νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη δεκφζηεο θαη γίλνληαη ζην θνηλνηηθφ  θαηάζηεκα κε ηελ 

πξνεδξία ηνπ πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο. Ρν θνηλνηηθφ ζπκβνχιην κε  πιεηνςεθία ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ 

(4/5) ησλ κειψλ ηνπ θαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε πνπ  απαγγέιιεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε κπνξεί λα 
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ζπλεδξηάδεη θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ. Ρν θνηλνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί κε ηελ πιεηνςεθία ησλ  κειψλ ηνπ 

λα απνθαζίδεη λα ζπλεδξηάδεη κφληκα ή θαηά πεξίπησζε ζε άιιν θαηάιιειν νίθεκα ηεο έδξαο, κφλνλ φηαλ 

ην ίδην θξίλεη φηη ην θνηλνηηθφ θαηάζηεκα  είλαη αθαηάιιειν ή δελ επαξθεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

αληίζηνηρα. 

Αλ νη θάηνηθνη ηεο Θνηλφηεηαο έρνπλ ρεηκεξηλή ή ζεξηλή δηακνλή εθηφο ησλ νξίσλ ηεο  Θνηλφηεηαο, ην 

ζπκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη ν πξφεδξνο λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ ζηνλ ηφπν ηεο δηακνλήο 

ηνπο. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ην θνηλνηηθφ  ζπκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη ζε ηνπηθά 

δηακεξίζκαηα εθηφο ηεο έδξαο ηνπ, εθφζνλ ηνχην απνθαζηζζεί απφ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κειψλ ηνπ. 

2. Ρν ζπκβνχιην έρεη απαξηία φηαλ είλαη παξφλ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ κειψλ ηνπ. 

3. Αλ, κεηά απφ δχν ζπλερείο πξνζθιήζεηο, ην ζπκβνχιην δελ έρεη απαξηία, ζπλεδξηάδεη  χζηεξα απφ Ρξίηε 

πξφζθιεζε θαη παίξλεη απνθάζεηο κφλν γηα ηα ζέκαηα πνπ είλαη γξακκέλα ζηελ αξρηθή εκεξήζηα δηάηαμε, 

εθφζνλ ηα κέιε πνπ είλαη παξφληα  απνηεινχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

κειψλ ηνπ. Πηελ ηξίηε πξφζθιεζε πξέπεη λα ππελζπκίδεηαη απηή ε δηάηαμε. 

4. Ρν ζπκβνχιην ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, αλ δελ  ππάξρεη 

άιιε δηάηαμε πνπ νξίδεη δηαθνξεηηθά. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ. Δάλ θαηά 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιεηνςεθίαο  πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο άλσ ηνπ εκίζεσο ηεο κνλάδαο, ηφηε απηφ 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα. 

5. Αλ θάπνην κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ αξλεζεί ηελ ςήθν ή δψζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξφλ  θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε θαη ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο ζεσξνχληαη σο αξλεηηθέο ςήθνη. 

6. Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ ήηαλ παξφληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα νπνία κε  ηελ 

παξνπζία ηνπο ζπληέιεζαλ ζηε ζπγθξφηεζε απαξηίαο ινγίδνληαη θαη αλ αθφκα απνρσξήζνπλ σο παξφληα 

κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο. Ν θαλφλαο απηφο  εθαξκφδεηαη φρη κφλν γηα ηε ζπδήηεζε θάζε 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηε  ζπλεδξίαζε. Πηελ πεξίπησζε απηή γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο επί θάζε ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ε  απαηηνχκελε πιεηνςεθία δελ ππνινγίδεηαη επί ησλ 

πξαγκαηηθά παξφλησλ κειψλ θαηά ηελ ςεθνθνξία, αιιά βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ πνπ  απαηηνχληαη 

γηα ηελ απαξηία. 

 

Άξζξν 113 

ΞξαθηηθΨ ζπλεδξΫαζεο 

1. Πηε ζπλεδξίαζε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεξνχληαη πξαθηηθά κε επζχλε θνηλνηηθνχ  ππαιιήινπ. Ρα 

πξαθηηθά θαηαξηίδνληαη κε ηε βνήζεηα καγλεηνθσληθήο ζπζθεπήο ή βίληεν ή κε θάζε άιιν πξφζθνξν 

ειεθηξνληθφ κέζν. Ν θνηλνηηθφο ππάιιεινο θξαηεί  παξάιιεια θαη πξφρεηξα ζπλνπηηθά πξαθηηθά. 

2. Ρα απνκαγλεηνθσλεκέλα ή απνκαγλεηνζθνπεκέλα θείκελα κεηαθέξνληαη ζε θχιια ραξηηνχ, ηα  νπνία 

αξηζκεί θαη κνλνγξάθεη ν πξφεδξνο. Πην ηέινο ηνπ έηνπο, ηα πξαθηηθά απηά βηβιηνδεηνχληαη, κε επζχλε 

ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ γξακκαηέα ηνπ  θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Αλ ζε θάπνηα ζπλεδξίαζε δελ είλαη δπλαηή ε 

ρξήζε καγλεηνθσληθήο ζπζθεπήο ή βίληεν, ηεξνχληαη πξφρεηξα πξαθηηθά, ηα νπνία  αληηγξάθνληαη ζε 

θχιια ραξηηνχ, πνπ έρνπλ ηε κνλνγξαθή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο. Ρα θχιια απηά παίξλνπλ 

αξίζκεζε πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηεο αξηζκήζεσο ησλ  απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ή απνκαγλεηνζθνπεκέλσλ 

θεηκέλσλ θαη βηβιηνδεηνχληαη καδί κε ηα  θείκελα απηά. 

Ζ κε ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα γηα ηνλ  πξφεδξν θαη 

ηνλ θνηλνηηθφ ππάιιειν. 
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3. Ρα πξαθηηθά, γηα ηα νπνία νξίδνπλ νη πξνεγνχκελεο παξάγξαθνη, ππνγξάθνληαη απφ φια  ηα κέιε πνπ 

κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. 

Όηαλ έλαο ζχκβνπινο αξλείηαη λα ππνγξάςεη, ε άξλεζε θαη ε αηηία ηεο αλαθέξνληαη ζηα  πξαθηηθά. Ζ κε 

ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηεο απφθαζεο. 

4. Ρα πξαθηηθά θάζε ζπλεδξίαζεο παίξλνπλ ηδηαίηεξν αχμνληα αξηζκφ. Θάζε ρξφλν αξρίδεη λέα  αξίζκεζε. 

Ξξαθηηθφ ζπληάζζεηαη θαη φηαλ ε ζπλεδξίαζε καηαηψλεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Θάζε απφθαζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ παίξλεη ηδηαίηεξν αξηζκφ θαη ζηελ αξρή  θάζε ρξφλνπ γίλεηαη λέα αξίζκεζε θαη ησλ απνθάζεσλ 

απηψλ. 

5. Νπνηνζδήπνηε θνηλνηηθφο ζχκβνπινο δεηήζεη, κπνξεί λα ιάβεη αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ή  λα ιάβεη 

πιήξε γλψζε απηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ. 

6. Ρξεηο (3) εκέξεο κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ δεκνζηεχεηαη πίλαθαο  ζηνλ νπνίν 

ζεκεηψλνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, ν αξηζκφο ησλ απνθάζεσλ θαη πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπο. Ν πίλαθαο απηφο αλαξηάηαη ζην θνηλνηηθφ  θαηάζηεκα, εθηφο αλ άιιεο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ εηδηθφ 

ηξφπν γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Νη θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ  

απνθάζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ δεκνζηεχνληαη νιφθιεξεο ζην θνηλνηηθφ θαηάζηεκα θαη νη αηνκηθέο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηνπιάρηζηνλ ζε πεξίιεςε. Γηα ηηο  δεκνζηεχζεηο ζπληάζζεηαη απνδεηθηηθφ απφ θνηλνηηθφ 

ππάιιειν ή άιιν δεκφζην φξγαλν. 

7. Όπνηνο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη θπξσκέλα αληίγξαθα ζπγθεθξηκέλσλ  πξαθηηθψλ 

θαη απνθάζεσλ ή λα ιάβεη πιήξε γλψζε απηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ. 

8. Κε θξνληίδα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο δχλαηαη λα θαηαρσξνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο  Θνηλφηεηαο 

φιεο νη απνθάζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ κε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ  ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Θνηλφηεηαο δελ ζπληζηά ιφγν αθπξφηεηαο ηεο απφθαζεο. 

 

Άξζξν 114 

πνρξεώζεηο ησλ Θνηλνηηθώλ Ππκβνύισλ 

1. Νη θνηλνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ ππνρξέσζε λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ  θνηλνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη φισλ ησλ επηηξνπψλ, ζηηο νπνίεο ηνπο έρεη εθιέμεη ην ζπκβνχιην,  θαζψο θαη λα εθηεινχλ 

ηα ινηπά θαζήθνληά ηνπο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. 

Έρνπλ επίζεο ππνρξέσζε, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, λα εθηεινχλ κε επηκέιεηα  θάζε 

εξγαζία πνπ ηνπο αλαζέηεη λφκηκα ην ζπκβνχιην. 

2. Ν θνηλνηηθφο ζχκβνπινο εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ θαη ςεθίδεη κε απφιπηε ειεπζεξία,  απνβιέπνληαο 

πάληνηε ζηελ επζπλείδεηε εμππεξέηεζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνηψλ. 

3. Αλ έλαο ζχκβνπινο απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ηνπ  θνηλνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, κπνξεί λα ηεζεί ζε αξγία θαη, ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, κπνξεί λα  θεξπρζεί έθπησηνο κε 

απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ν πξφεδξνο ηεο  Θνηλφηεηαο θηλεί ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία. 

4. Αλ έλαο ζχκβνπινο δελ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηνπο  ηξεηο (3) 

ζπλερείο κήλεο εληφο ηνπ έηνπο, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ζπκβνπιίνπ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο 

ηνλ θεξχζζεη έθπησην. 

 

Άξζξν 115 

Θώιπκα ζπκκεηνρΪο ζηε ζπλεδξΫαζε 



 89 

1. Θνηλνηηθφο ζχκβνπινο δελ κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζηε ζπδήηεζε ελφο ζέκαηνο ή ζηελ  θαηάξηηζε κηαο 

απνθάζεσο ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή λα ζπκκεηέρεη ζε γλσκνδνηηθά ζπιινγηθά φξγαλα, ηα νπνία 

γλσκνδνηνχλ γηα ζέκα πνπ ζα εηζαρζεί ζην θνηλνηηθφ  ζπκβνχιην, εθφζνλ ν ίδηνο ή ζπγγελήο ηνπ έσο ην 

δεχηεξν βαζκφ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο έρεη πιηθφ ή εζηθφ ζπκθέξνλ. 

2. Απφθαζε πνπ έρεη ιεθζεί θαηά παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο είλαη άθπξε. Ν ζχκβνπινο πνπ  έιαβε 

κέξνο ζηε ζπλεδξίαζε δηαπξάηηεη ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο θαη ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηεο αξγίαο, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 142 θαη 143. 

 

Άξζξν 116 

Θνηλνηηθό ΘαηΨζηεκα θαη βηβιΫα 

1. Νη Θνηλφηεηεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα έρνπλ ζηελ έδξα ηνπο ηδηαίηεξν θαηάζηεκα γηα ηε  ζηέγαζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

2. Θάζε Θνηλφηεηα ηεξεί ηα βηβιία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.  Ρα βηβιία 

απηά θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ΄ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖ 

ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΘΑΗ ΡΝΞΗΘΑ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑΡΑ - ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ 

 

Άξζξν 117 

ΓηαΫξεζε ΓΪκσλ ζε δηακεξΫζκαηα 

1. Νη Γήκνη πνπ, ζηελ έδξα ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, έρνπλ πεξηζζφηεξνπο  απφ εθαηφ 

ρηιηάδεο (100.000) θαηνίθνπο, δηαηξνχληαη ζε δηακεξίζκαηα. 

Ν Γήκνο Αζελαίσλ δηαηξείηαη ζε πέληε (5) έσο επηά (7) δηακεξίζκαηα, νη Γήκνη ηεο  Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ 

Ξεηξαηά ζε ηξία (3) έσο πέληε (5) θαη ν Γήκνο Ξαηξέσλ θαη νη ινηπνί  Γήκνη ζε δχν (2) έσο ηέζζεξα (4) 

δηακεξίζκαηα. 

2. Ν αξηζκφο ησλ δηακεξηζκάησλ θαη ηα φξηά ηνπο θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην  νπνίν εθδίδεηαη 

κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο,  χζηεξα απφ ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ε θαηαλνκή ηνπ  πιεζπζκνχ θαη ε θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ. 

3.Θάζε δηακέξηζκα έρεη ηδηαίηεξν δεκνηηθφ θαηάζηεκα. Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαζνξίδεη  πνηεο ππεξεζηαθέο 

κνλάδεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα δηακεξίζκαηα. 

 4. Πε θάζε δεκνηηθφ δηακέξηζκα παξαρσξνχληαη αξκνδηφηεηεο κε ζθνπφ λα πξνσζεζεί ε  δεκνηηθή 

απνθέληξσζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. 

 

Άξζξν 118 

ΔθινγΪ ΞξνΩδξνπ ηνπ δεκνηηθνύ δηακεξΫζκαηνο 

1. Πηνλ πξψην θαη ζηνλ ηξίην ρξφλν ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ, ηελ πξψηε Θπξηαθή ηνπ  Ηαλνπαξίνπ ην 

ζπκβνχιην ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ζπλέξρεηαη, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ  ζπκβνχινπ ηνπ 

επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ, πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη ζε  πεξίπησζε ηζνςεθίαο 
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εθείλνπ πνπ είλαη γξακκέλνο πξψηνο θαηά ζεηξά ζηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη εθιέγεη κε θαλεξή 

ςεθνθνξία ηνλ  πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξφ ηνπ. Γηα ηελ εθινγή εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ  

άξζξνπ 92. 

2. Αλ ε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ή ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο  κείλεη θελή 

ιφγσ ζαλάηνπ ή παξαίηεζεο ή έθπησζεο απφ ην αμίσκα ή εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε άιινπ ιφγνπ, γηα ηελ 

εθινγή λένπ πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ ηνπ  ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο εθαξκφδνληαη 

αλάινγα νη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

 

Άξζξν 119 

Αξκνδηόηεηεο ζπκβνπιΫνπ δεκνηηθνύ δηακεξΫζκαηνο 

1. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, κέρξη 31.12.2007, κεηαβηβάδεηαη ζην ζπκβνχιην δεκνηηθνχ  δηακεξίζκαηνο ε άζθεζε 

αξκνδηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθηέιεζε κηθξψλ ηερληθψλ έξγσλ,  ζηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ θαη 

αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, ζε ζέκαηα θνηλσληθήο αξσγήο, θαζψο θαη ζε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε  

ηνπ πνιίηε. 

Νη πην πάλσ αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ αλσηέξσ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.  Κε ην ίδην 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ  άζθεζεο ησλ επί κέξνπο 

αξκνδηνηήησλ, ηελ νξγάλσζε ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, ηελ  εμαζθάιηζε, κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Νξγαληζκνχ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ αλαγθαίσλ  πηζηψζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα. 

2. Ρν ζπκβνχιην ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο κε απνθάζεηο ηνπ εθθξάδεη γλψκεο θαη  δηαηππψλεη 

πξνηάζεηο είηε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία είηε θαηφπηλ παξαπνκπήο, απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ, 

ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

α) Ρηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ δπλαηφηεηεο ιεηηνπξγίαο  ηνπο ζην 

δηακέξηζκα κε θξηηήξην φηη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ  θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ δηακεξίζκαηνο. 

β) Ρελ αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ δηακεξίζκαηνο. 

γ) Ρελ χδξεπζε, απνρέηεπζε θαη φια ηα θνηλφρξεζηα δίθηπα. 

δ) Ρελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη γηα ηελ  θαζαξηφηεηα ηεο 

πεξηνρήο ηνπ δηακεξίζκαηνο. 

ε) Ρνπο δεκνηηθνχο δξφκνπο, ηηο γέθπξεο, ηηο πιαηείεο, ηα δεκνηηθά άιζε, θήπνπο,  ππαίζξηνπο ρψξνπο 

αλαςπρήο θαη γεληθά γηα φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο θαη θνηλσθειείο ρψξνπο  ηεο πεξηνρήο ηνπ 

δηακεξίζκαηνο. 

ζη) Ρελ θπθινθνξία θαη ηε ζπγθνηλσλία ηεο πεξηνρήο ηνπ δηακεξίζκαηνο. 

δ) Ρε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ λέσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ  δηακεξίζκαηνο. 

ε) Ρελ αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ δηακεξίζκαηνο, ζε πνιηηηζηηθά, πλεπκαηηθά, θνηλσληθά  ζέκαηα, ηε 

κέξηκλα γηα ηελ πγεία, ηελ πξφλνηα θαη ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη  γεληθά ηε θξνληίδα 

ψζηε ε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ δηακεξίζκαηνο λα απνβιέπεη ζηελ  θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ. 

ζ) Ρελ πνιενδνκηθή αλάπηπμε θαη αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο. 



 91 

η) Ρε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ηδξπκάησλ, δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, εθπαηδεπηηθψλ  ηδξπκάησλ, 

δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα θνηλσθειψλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ  ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

δηακεξίζκαηνο. 

ηα) Ρελ εθηέιεζε λέσλ έξγσλ, ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί. 

ηβ) Ρελ ηξνπνπνίεζε ησλ νξίσλ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο. 

ηγ) Ρελ εμέηαζε γεληθψλ ή εηδηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηθέξεηα ηνπ  δηακεξίζκαηνο. 

ηδ) Ρελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ δηακεξίζκαηνο. 
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Άξζξν 120 

ΚεηαβΫβαζε αξκνδηνηΪησλ ζην ζπκβνύιην θαη ζηνλ πξόεδξν ηνπ ζπκβνπιΫνπ ηνπ δεκνηηθνύ 

δηακεξΫζκαηνο 

1. Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ  ζπλφινπ ησλ 

κειψλ ηνπ κεηαβηβάδεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζηα ζπκβνχιηα ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ. Ζ 

απφθαζε απηή δεκνζηεχεηαη ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ  εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα θαη ηνηρνθνιιάηαη 

ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα θαη ζην θαηάζηεκα ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο. 

Νη αξκνδηφηεηεο απηέο αζθνχληαη κέζα ζηα φξηα ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο. 

2. Νη απνθάζεηο ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ γηα ηα πην πάλσ  αληηθείκελα 

δεκνζηεχνληαη, φπσο θαη νη απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Γηα ηε δεκνζίεπζε απηή ζπληάζζεηαη απνδεηθηηθφ απφ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ δηακεξίζκαηνο κέζα ζε νθηψ (8) εκέξεο απφ ηε ζπλεδξίαζε  δηαβηβάδεη ζην 

δήκαξρν απφζπαζκα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε  απφθαζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ρσξηζηά, καδί κε αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ δεκνζίεπζεο. 

Νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηα θσιχκαηα ζπκκεηνρήο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ 

εθαξκφδνληαη θαη ζηα ζπκβνχιηα ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ. 

3. Νη απνθάζεηο ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ γηα ηα πην πάλσ αληηθείκελα  είλαη 

εθηειεζηέο απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

4. Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 148 έσο θαη 154 εθαξκφδνληαη, αλαιφγσο, θαη γηα ηηο πξάμεηο  ησλ 

ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ πνπ ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

5. Θάζε έηνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ θαζνξίδεη ην αλψηαην χςνο ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ 

εμφδσλ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο. Ζ απφθαζε απηή δηαβηβάδεηαη ζην  δεκνηηθφ δηακέξηζκα έσο ην ηέινο 

Ηνπιίνπ. 

6.α. Ρν ζπκβνχιην ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο θαηαξηίδεη ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ  ηνπ δηα? 

κεξίζκαηνο γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο. Ν πξνυπνινγηζκφο δελ επηηξέπεηαη λα  ππεξβαίλεη ην αλψηαην 

πνζφ πνπ θαζνξίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Ρν  ζρέδην ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνινγηθή 

έθζεζε ε νπνία πεξηέρεη αηηηνιφγεζε θάζε εγγξαθήο θαη  απνζηέιιεηαη έγθαηξα ζηε δεκαξρηαθή επηηξνπή 

έσο ην ηέινο Πεπηεκβξίνπ. 

β. Ζ δεκαξρηαθή επηηξνπή εμεηάδεη: i) αλ νη ζπλνιηθέο δαπάλεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζρέδην  ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ δηακεξίζκαηνο ππεξβαίλνπλ ην αλψηαην πνζφ πνπ έρεη  θαζνξηζηεί απφ ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα θάζε δηακέξηζκα, ii) αλ νη δαπάλεο αθνξνχλ ηηο  αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ 

κεηαβηβαζηεί απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζην δηακέξηζκα θαη iii) αλ  νη δαπάλεο είλαη λφκηκεο. Ζ 

δεκαξρηαθή επηηξνπή δηαγξάθεη θάζε δαπάλε πνπ δελ  ζπγθεληξψλεη ηηο πην πάλσ ππφ ζηνηρεία υ θαη iii 

πξνυπνζέζεηο θαη, ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο  ηνπ πην πάλσ αλψηαηνπ πνζνχ, πεξηθφπηεη ηα επί κέξνπο 

θνλδχιηα. 

γ. Ρν ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ, φπσο ηειηθά δηακνξθψλεηαη  απφ 

ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή, εληάζζεηαη ζην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ. Πηνλ  πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Γήκνπ πεξηιακβάλνληαη ηδηαίηεξα θεθάιαηα γηα θάζε δεκνηηθφ δηακέξηζκα. 

δ. Ρν πην πάλσ ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, αλ δελ θαηαξηηζηεί ή  δελ 

ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζηε δεκαξρηαθή επηηξνπή, θαηαξηίδεηαη απφ απηήλ. 
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7.α. Ν δήκαξρνο, κε απφθαζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή  εβδνκαδηαία 

εθεκεξίδα, κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηέο ηνπ ζηνπο πξνέδξνπο ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ  δεκνηηθψλ 

δηακεξηζκάησλ. 

β. Ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο:  

i) εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ  ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ,  

ii) εθδίδεη ηα  ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ  εμφδσλ γηα ην δεκνηηθφ δηακέξηζκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, 

αθνχ  πξνεγνπκέλσο έρνπλ ειεγρζεί ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ. 

8. Πηνλ πξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο παξέρνληαη απφ ην Γήκν έμνδα  

παξαζηάζεσο πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

Άξζξν 121 

Αξκνδηόηεηεο πξνΩδξνπ θαη αληηπξνΩδξνπ δεκνηηθνύ δηακεξΫζκαηνο 

1. Ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, πέξα απφ ηηο αξκνδηφηεηεο  εθείλεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, αζθεί θαη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

α) Δθπξνζσπεί ην ζπκβνχιην ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο. 

β) Αζθεί θάζε αξκνδηφηεηα πνπ εθρσξείηαη απφ ηνλ δήκαξρν. Κεηαθέξεη θαη παξνπζηάδεη ζηνλ  δήκαξρν 

θαη ζηα άιια αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ ηα πξνβιήκαηα ηνπ δηακεξίζκαηνο.  Ππλεξγάδεηαη κε ηνλ 

δήκαξρν θαη ηηο αξκφδηεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα πξν?  εηνηκάζεη θάζε ζέκα πνπ ζα 

ζπδεηεζεί ζην ζπκβνχιην ηνπ δηακεξίζκαηνο. Ξαξαθνινπζεί ηελ  πξνψζεζε απφ ην Γήκν ησλ ζεκάησλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ έρνπλ  ζηαιεί ζε απηφλ. Ππκκεηέρεη ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζηηο νπνίεο  θαιείηαη ππνρξεσηηθά κε δηθαίσκα έθθξαζεο 

γλψκεο γηα ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ην  δηακέξηζκα. 

2. Ν αληηπξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο αλαπιεξψλεη ηνλ πξφεδξν  ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ζε φια ηα θαζήθνληά ηνπ, φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη.  

 

Άξζξν 122 

Πύγθιεζε θαη ιεηηνπξγΫα ηνπ ζπκβνπιΫνπ δεκνηηθνύ δηακεξΫζκαηνο 

1. Ρν ζπκβνχιην ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά ην κήλα,  θαζψο θαη 

φηαλ ην δεηήζεη ην έλα ηξίην (1/3) ησλ ζπκβνχισλ ή ν δήκαξρνο γηα ζνβαξά ή  επείγνληα ζέκαηα. Πηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δηακεξίζκαηνο  είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαιέζεη ην 

ζπκβνχιην ζε ζπλεδξίαζε κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ  εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ή ιήςεο ηνπ 

εγγξάθνπ ηνπ δεκάξρνπ. 

2. Ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δηακεξίζκαηνο θαιεί ην ζπκβνχιην ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή  

πξφζθιεζε πνπ επηδίδεηαη ζε θάζε ζχκβνπιν ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ νιφθιεξεο εκέξεο πξηλ απφ  ηελ εκέξα 

πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. Ζ πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεη ηα ζέκαηα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

3. Πε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο ε πξφζθιεζε απηή κπνξεί λα επηδνζεί ηελ εκέξα ηεο  ζπλεδξίαζεο. Πηελ 

πξφζθιεζε απηή αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε είλαη θαηεπείγνπζα. 
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4. Πε πεξίπησζε κε ζπλεδξίαζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο πέξαλ ηνπ  ηξηκήλνπ, ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα δεηήζεη απφ απηφ λα εθθξάζεη γλψκε ή δηαηππψζεη πξφηαζε γηα νξηζκέλν 

ζέκα κέζα  ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

 

Άξζξν 123 

ΠπλεδξηΨζεηο, απαξηΫα θαη απνθΨζεηο 

1. Νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο είλαη δεκφζηεο θαη γίλνληαη  ζην 

θαηάζηεκα ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο. Ρνπ ζπκβνπιίνπ πξνεδξεχεη ν πξφεδξφο ηνπ θαη  ζηελ πεξίπησζε 

πνπ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ν αληηπξφεδξνο. 

2. Ρν ζπκβνχιην έρεη απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ. Πηα κέιε  ππνινγίδεηαη θαη ν  

πξφεδξνο. 

3. Ρν ζπκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίζεη, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ πνπ είλαη παξφληα, λα  ζπλεδξηάζεη 

θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, ε ζρεηηθή φκσο απφθαζε (γλψκε ή πξφηαζε) αλαθνηλψλεηαη δεκφζηα. 

4. Αλ κεηά απφ δχν (2) ζπλερείο πξνζθιήζεηο ην ζπκβνχιην δελ έρεη απαξηία, ζπλεδξηάδεη  χζηεξα απφ 

ηξίηε πξφζθιεζε θαη παίξλεη απνθάζεηο κφλν γηα ζέκαηα πνπ είλαη γξακκέλα ζηελ αξρηθή εκεξήζηα 

δηάηαμε, εθφζνλ ηα κέιε πνπ είλαη παξφληα απνηεινχλ  ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ. Πηελ ηξίηε πξφζθιεζε πξέπεη λα ππελζπκίδεηαη απηή ε δηάηαμε. 

5. Ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε, θξνληίδεη κε θάζε θαηάιιειν κέηξν γηα  ηελ ηάμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο θαη κπνξεί λα δηαηάμεη λα απνβιεζεί απφ ην αθξναηήξην θάζε πξφζσπν πνπ δηαηαξάζζεη 

ηε ζπλεδξίαζε. 

6. Ρν ζπκβνχιην παίξλεη ηηο απνθάζεηο, γλψκεο θαη πξνηάζεηο ηνπ κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία  ησλ 

παξφλησλ, αλ δελ ππάξρεη άιιε δηάηαμε πνπ λα νξίδεη δηαθνξεηηθά. Πε πεξίπησζε  ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε 

ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ ή ηνπ αληηπξνέδξνπ, αλ πξνεδξεχεη. 

Απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ είλαη ν αθέξαηνο αξηζκφο πνπ είλαη ακέζσο κεγαιχηεξνο απφ  ην έλα 

δεχηεξν (1/2) ηνπ αξηζκνχ ηνπο. 

7. Ρα θαζήθνληα ηνπ γξακκαηέα ηνπ ζπκβνπιίνπ αζθεί ππάιιεινο ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο  πνπ 

νξίδεηαη  απφ ηνλ δήκαξρν. 

8. Ρν ζπκβνχιην ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ζπδεηεί ζέκαηα πνπ είλαη γξακκέλα ζηελ  εκεξήζηα δηάηαμε. 

Έρεη δηθαίσκα λα απνθαζίδεη φηη έλα ζέκα πνπ δελ είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε  είλαη θαηεπείγνλ 

θαη λα ην ζπδεηήζεη θαη λα εθδψζεη απφθαζε γηα απηφ ην ζέκα. 

9. Ρελ επφκελε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο δεκνζηεχεηαη  πίλαθαο κε 

ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηα άιια ζέκαηα πνπ έρνπλ ηπρφλ ζπδεηεζεί κε κλεία ηεο απφθαζεο 

πνπ έρεη ιεθζεί. Ν πίλαθαο απηφο  ηνηρνθνιιάηαη ζην θαηάζηεκα ηνπ δηακεξίζκαηνο κε κέξηκλα ηνπ 

πξνέδξνπ θαη ηνπ γξακκαηέα ηνπ ζπκβνπιίνπ. 

10. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ηεξνχληαη πξαθηηθά  θαη' αλάινγε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 97. 

 

Άξζξν 124 

ΑπνζηνιΪ απνθΨζεσλ ζπκβνπιΫνπ δεκνηηθνύ δηακεξΫζκαηνο ζην ΓΪκν 

1. Νη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ δηαβηβάδνληαη ζηνλ δήκαξρν κέζα ζε πξνζεζκία νθηψ (8)  εκεξψλ απφ ηε 

ζπλεδξίαζε. Ν δήκαξρνο θξνληίδεη λα ηεζνχλ ακέζσο ππφςε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο, ε νπνία 
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εμνπζηνδνηείηαη λα ηηο κειεηήζεη θαη λα  ελεκεξψζεη ζρεηηθά γηα θάζε ζέκα ην δεκνηηθφ δηακέξηζκα κέζα ζε 

δχν (2) κήλεο. 

2. Ζ δεκαξρηαθή επηηξνπή κπνξεί: 

α) Λα επηζηξέςεη ηελ απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δηακεξίζκαηνο κε παξαηεξήζεηο γηα  επαλεμέηαζε 

ηπρφλ ηνπ ζέκαηνο. 

β) Λα ηελ παξαπέκςεη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 

γ) Λα ηε δηαβηβάζεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο  ελέξγεηεο. 

3. Ρα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηνλ πξφεδξν ηνπ δεκνηηθνχ  δηακεξίζκαηνο 

γηα ηα κέηξα πνπ παίξλνληαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ  πεξηιακβάλνληαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο. 

4. Ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, ζηνλ νπνίν θνηλνπνηνχληαη φιεο  νη 

ελέξγεηεο, πξάμεηο θαη παξαηεξήζεηο ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ  αλαθέξνληαη 

ζηηο απνθάζεηο γεληθά ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δηακεξίζκαηνο, ππνρξενχηαη  λα  ελεκεξψλεη ακέζσο ην 

ζπκβνχιην. 

5. Πηα ζπκβνχιηα ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ πξέπεη λα απνζηέιιεηαη αληίγξαθν ησλ  εκεξήζησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ απνθάζεσλ απηνχ θαη ηεο δεκαξρηαθήο  επηηξνπήο. 

 

Άξζξν 125 

πνρξεώζεηο ζπκβνύισλ δεκνηηθνύ δηακεξΫζκαηνο 

1. Νη ζχκβνπινη ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο έρνπλ ππνρξέσζε λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο  ζπλεδξηάζεηο 

ηνπ  ζπκβνπιίνπ θαη φισλ ησλ επηηξνπψλ ζηηο νπνίεο ηνπο έρεη εθιέμεη ην ζπκβνχιην, θαζψο θαη λα 

εθηεινχλ ηα ινηπά θαζήθνληά ηνπο, φπσο πξνβιέπεη  ν λφκνο. 

Έρνπλ, επίζεο, ππνρξέσζε, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, λα εθηεινχλ κε επηκέιεηα  θάζε 

εξγαζία πνπ ηνπο αλαζέηεη λφκηκα ην ζπκβνχιην. 

2. Ν ζχκβνπινο ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ θαη ςεθίδεη κε απφιπηε  ειεπζεξία, 

απνβιέπνληαο πάληνηε ζηελ επζπλείδεηε εμππεξέηεζε  ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ζπλφινπ  ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο. 

3. Αλ έλαο ζχκβνπινο επηζπκεί λα κελ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα δηάζηεκα πνπ  ππεξβαίλεη ηηο 

ηξηάληα (30) εκέξεο πξέπεη λα έρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβνπιίνπ. 

4. Αλ έλαο ζχκβνπινο δελ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηνπο  ηξεηο (3) κήλεο 

ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβνπιίνπ, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ  Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο  

Ξεξηθέξεηαο. 
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Άξζξν 126 

ΔπηηξνπΩο 

1. Ρν ζπκβνχιην ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο απφ ηα κέιε ηνπ  θαη απφ 

θαηνίθνπο ηνπ δηακεξίζκαηνο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Θάζε ζχκβνπινο κπνξεί λα κεηέρεη ζε 

πεξηζζφηεξεο επηηξνπέο. 

2. Θάζε επηηξνπή εθιέγεη ηνλ πξφεδξφ ηεο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη γηα ηε  ιεηηνπξγία θαη 

δξαζηεξηνπνίεζή ηεο. 

3. Νη επηηξνπέο κπνξνχλ λα θαινχλ γηα κειέηε θαη εμέηαζε εηδηθψλ ζεκάησλ, ρσξίο δηθαίσκα  ςήθνπ, 

ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, ηερληθνχο, εηδηθνχο μέλνπο πξνο ηε δηνίθεζε, αληηπξνζψπνπο ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, νκάδσλ, νξγαλψζεσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ  δξνπλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δηακεξίζκαηνο. 

 

Άξζξν 127 

ΑπνδεκΫσζε 

1. Ρν αμίσκα ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο είλαη  ηηκεηηθφ θαη 

άκηζζν. 

2. Ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ιακβάλνπλ απνδεκίσζε  γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ. Ρν χςνο ηεο απνδεκίσζεο θαη ε βάζε  ππνινγηζκνχ ηεο, 

κέρξη ηξεηο (3) θαηά κήλα ζπλεδξηάζεηο, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ησλ  πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ. 

 

Άξζξν 128 

Ξξόεδξνο ηνπ ηνπηθνύ ζπκβνπιΫνπ 

1. Ξξφεδξνο ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο είλαη ν ππνςήθηνο ζχκβνπινο  ηνπ 

πιεηνςεθήζαληνο ζην ηνπηθφ δηακέξηζκα ζπλδπαζκνχ, πνπ έρεη ιάβεη ηηο πεξηζζφηεξεο  ςήθνπο 

πξνηίκεζεο θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο απηφο πνπ είλαη πξψηνο ζηελ απφθαζε ηεο  αλαθήξπμεο. 

2. Ρνλ Ξξφεδξν ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ αλαπιεξψλεη ν επφκελνο ζε ζηαπξνχο πξνηίκεζεο  ππνςήθηνο 

ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζκνχ ζην ηνπηθφ δηακέξηζκα. 

3. Νη Ξξφεδξνη ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ κεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ, θαηά ηελ  πξφβιεςε 

ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 95. 

 

Άξζξν 129 

Αξκνδηόηεηεο ηνπ ηνπηθνύ ζπκβνπιΫνπ θαη ηνπ πξνΩδξνπ ηνπ 

1. α. Ρα ηνπηθά ζπκβνχιηα αζθνχλ ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο, ζηα φξηα ηνπ ηνπηθνχ  δηακεξίζκαηνο: 

i. Ρελ απνθαηάζηαζε επείγνληνο ραξαθηήξα βιαβψλ ησλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο, ησλ  

αληιηνζηαζίσλ, ησλ πδξνκαζηεχζεσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο, 

ii. ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία παηδηθψλ ραξψλ, 

iii. ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θνηκεηεξίσλ θαη ησλ θέληξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ, 

iv. ηελ απνθαηάζηαζε επείγνληνο ραξαθηήξα δεκηψλ ζηηο δεκνηηθέο νδνχο, γέθπξεο, πιαηείεο,  

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαζψο θαη ζηηο αγξνηηθέο νδνχο, 

v. ηε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, 

vi. ηελ εθαξκνγή πνιηηηζηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηε ζπληήξεζε  θαη 

ιεηηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ. 
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β. Ρα ζπκβνχιηα ησλ ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ εθθέξνπλ γλψκε γηα ηα αθφινπζα ζέκαηα, ζηα φξηα  ηεο 

ρσξηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο: 

i. ηνλ νξηζκφ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ πνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη  

ζην δηα? κέξηζκα, 

ii. ηελ αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ, πνπ βξίζθνληαη ζην δηακέξηζκα, 

iii. ηελ πνιενδνκηθή αλάπηπμε θαη αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο, 

iv. δηαηππψλεη αηηηνινγεκέλε γλψκε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, γηα ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ  

βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο, 

v. δηαηππψλεη γλψκε γηα ηελ εθκίζζσζε ρσξίο δεκνπξαζία δαζηθψλ εθηάζεσλ, πνπ βξίζθνληαη  

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο, 

vi. εθθέξεη ζχκθσλε γλψκε γηα ηελ εθπνίεζε, εθκίζζσζε, δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο,  

αληαιιαγή θαη δσξεά, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηνπ ηνπηθνχ  

δηακεξίζκαηνο. 

vii. Ζ απνδνρή θιεξνδνηήκαηνο, θιεξνλνκηάο ή δσξεάο, ε νπνία δηαηίζεηαη ξεηά θαη  απνθιεηζηηθά 

γηα ηνπηθφ δηακέξηζκα, γίλεηαη απφ ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή κεηά απφ ζχκθσλε  γλψκε ηνπ νηθείνπ 

ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηνπ  ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο. 

2. Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζηελ αξρή θάζε δεκνηηθήο πεξηφδνπ, κε απφθαζή ηνπ, πνπ  ιακβάλεηαη κε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, κπνξεί λα  αλαζέηεη ζηα ηνπηθά 

ζπκβνχιηα ηελ άζθεζε θαη άιισλ αξκνδηνηήησλ, ζηηο νπνίεο δελ  ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

i. ε έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, 

ii. ε επηβνιή θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, 

iii. ε ζχλαςε δαλείσλ θαη νη φξνη ηνπο, 

iv. ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ινηπψλ δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ,  

θαζψο θαη γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ πνπ ηα δηνηθνχλ θαη 

v. νη απνθάζεηο πνπ θαηά εηδηθέο δηαηάμεηο ιακβάλνληαη κε εηδηθή πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ  

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Ζ απφθαζε απηή δεκνζηεχεηαη ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα ηνπ λνκνχ θη αλαξηάηαη ζην  δεκνηηθφ 

θαηάζηεκα, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 284 ηνπ παξφληνο. 

3. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ην ηνπηθφ ζπκβνχιην δελ αζθεί ηηο παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο, ηφηε  ηηο αζθεί ν 

Γήκνο κε ηα αξκφδηα φξγαλά ηνπ. 

4. Ν Ξξφεδξνο ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο δηαβηβάδεη, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε  ζπλεδξίαζε ζηνλ 

δήκαξρν, απφζπαζκα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη  θάζε απφθαζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ρσξηζηά, καδί κε αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ δεκνζίεπζεο. 

5. Ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο: 

α. Κεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ  95. 

β. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  παξφληνο 

άξζξνπ. 

γ. Δλεξγεί πιεξσκέο κε ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή, πνπ ζπληζηάηαη θαηά ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ  173. 

 

Άξζξν 130 

Πύγθιεζε ηνπ ηνπηθνύ ζπκβνπιΫνπ 
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1. Ρν ηνπηθφ ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ηνπιάρηζηνλ κία  (1) θνξά 

ην κήλα, θαζψο θαη φηαλ ην απαηηνχλ νη ππνζέζεηο ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο. 

2. Ν πξφεδξνο θαιεί ην ηνπηθφ ζπκβνχιην ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή πξφζθιεζε ζηελ νπνία  αλαθέξνληαη 

ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ζ πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζην γξαθείν ηνπ  ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαη 

επηδίδεηαη ζηνλ δήκαξρν θαη ζηνπο ηνπηθνχο ζπκβνχινπο ηξεηο (3)  ηνπιάρηζηνλ νιφθιεξεο εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. 

Ρνπηθφο ζχκβνπινο, πνπ δελ θαηνηθεί ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ, νθείιεη ακέζσο  κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ λα δειψζεη ζηνλ πξφεδξν ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ  ηε δηεχζπλζε 

θαηνηθίαο ηνπ θαη λα νξίζεη κε ηελ ίδηα δήισζε ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ  αληίθιεην, ζηνλ νπνίν ζα επηδίδνληαη 

νη πξνζθιήζεηο γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ. Αλ δελ νξίδεηαη αληίθιεηνο, αξθεί ε 

δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο ζην δεκνηηθφ  θαηάζηεκα. 

3. Πε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε πξφζθιεζε απηή κπνξεί λα επηδνζεί ηελ εκέξα ηεο  ζπλεδξίαζεο. Πηελ 

πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη γηα πνην ιφγν ε ζπλεδξίαζε είλαη  θαηεπείγνπζα. Ξξηλ απφ ηε ζπδήηεζε 

ην ζπκβνχιην απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ  ζεκάησλ. 

4. Ν πξφεδξνο θαιεί ππνρξεσηηθά ην ζπκβνχιην, φπνηε ην δεηήζεη, κε γξαπηή αίηεζε, ην έλα  ηξίην (1/3) 

ηνπιάρηζηνλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο, φπσο ν πιεζπζκφο απηνχ  πξνθχπηεη απφ ηελ 

ηειεπηαία απνγξαθή. Πηελ αίηεζε αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα  ζπδεηεζνχλ. Δάλ ν πξφεδξνο δελ 

ζπγθαιέζεη ην ηνπηθφ ζπκβνχιην ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα  (10) εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, 

ην ζπκβνχιην ζπλέξρεηαη κε πξφζθιεζε ηνπ ακέζσο  επφκελνπ πιεηνςεθήζαληνο ηνπηθνχ ζπκβνχινπ. 

5. Αλ ν πξφεδξνο ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ παξαιείπεη αδηθαηνιφγεηα επί δχν (2) ζπλερείο  θνξέο λα 

ζπγθαιέζεη ην ηνπηθφ ζπκβνχιην, κπνξεί λα ηεζεί ζε αξγία θαη ζε πεξίπησζε  ππνηξνπήο λα ηηκσξεζεί κε 

ηελ πνηλή ηεο έθπησζεο απφ ην αμίσκα. 

 

Άξζξν 131 

Ρόπνο ζπλεδξΫαζεο, απαξηΫα θαη ιΪςε απνθΨζεσλ ηνπ ηνπηθνύ ζπκβνπιΫνπ 

1. Νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη δεκφζηεο θαη γίλνληαη ζην γξαθείν ηνπ  ηνπηθνχ 

δηακεξίζκαηνο κε ηελ πξνεδξία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

2. Ρν ζπκβνχιην έρεη απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηα εκίζεα πιένλ ελφο ησλ κειψλ ηνπ. 

3. Ρν ζπκβνχιην παίξλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, αλ δελ  ππάξρεη 

άιιε δηάηαμε πνπ νξίδεη δηαθνξεηηθά. 

4. Αλ θάπνην κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ αξλεζεί ηελ ςήθν ή δψζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξφλ  θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε θαη ε ςήθνο ηνπ ινγίδεηαη σο αξλεηηθή. 

5. Ρα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ ήηαλ παξφληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα νπνία κε  ηελ 

παξνπζία ηνπο ζπληέιεζαλ ζηε ζπγθξφηεζε απαξηίαο ινγίδνληαη θαη αλ αθφκα απνρσξήζνπλ  σο παξφληα 

κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο. Ν θαλφλαο απηφο εθαξκφδεηαη φρη κφλν γηα ηε  ζπδήηεζε θάζε 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηε ζπλεδξίαζε. Πηελ πεξίπησζε  απηή, γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο επί θάζε ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ε απαηηνχκελε πιεηνςεθία δελ  ππνινγίδεηαη επί ησλ 

πξαγκαηηθά παξφλησλ κειψλ θαηά ηελ ςεθνθνξία, αιιά βάζεη ηνπ αξηζκνχ  ησλ κειψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ απαξηία. 

6. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 99 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο. 

Άξζξν 132 

ΞξαθηηθΨ ζπλεδξΫαζεο 
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1. Πηε ζπλεδξίαζε ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεξνχληαη πξαθηηθά κε επζχλε ππαιιήινπ ηνπ  Γήκνπ, ν 

νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ δήκαξρν. Ρα πξαθηηθά απηά γξάθνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν  αξηζκεκέλν θαη 

κνλνγξαθεκέλν απφ δεκφζην ππάιιειν πνπ νξίδεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο  Ξεξηθέξεηαο. Ν ππάιιεινο 

απηφο θξαηεί παξάιιεια θαη πξφρεηξα ζπλνπηηθά πξαθηηθά πνπ  κνλνγξάθνληαη απφ φζνπο ζπκκεηέρνπλ 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

2. Πηα πξαθηηθά θαηαρσξίδνληαη νη απνθάζεηο ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ε γλψκε ηεο  κεηνςεθίαο. Ρα 

πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. Όηαλ  έλαο ζχκβνπινο αξλείηαη 

λα ππνγξάςεη, ε άξλεζε θαη ε αηηία ηεο αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά. 

3. Ρα πξαθηηθά θάζε ζπλεδξίαζεο παίξλνπλ ηδηαίηεξν αχμνληα αξηζκφ. Θάζε ρξφλν αξρίδεη λέα  αξίζκεζε. 

Ξξαθηηθφ ζπληάζζεηαη θαη φηαλ ε ζπλεδξίαζε καηαηψλεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Θάζε απφθαζε ηνπ 

ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ παίξλεη ηδηαίηεξν αξηζκφ θαη  ζηελ αξρή θάζε ρξφλνπ γίλεηαη λέα αξίζκεζε θαη ησλ 

απνθάζεσλ απηψλ. 

4. Νπνηνζδήπνηε δεκνηηθφο ή ηνπηθφο ζχκβνπινο δεηήζεη, κπνξεί λα ιάβεη αληίγξαθα ησλ  πξαθηηθψλ ή λα 

ιάβεη πιήξε γλψζε απηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπζρεξήο ε έθδνζε  αληηγξάθσλ. 

5. Ρξεηο (3) εκέξεο κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ δεκνζηεχεηαη πίλαθαο ζηνλ  νπνίν 

ζεκεηψλνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, ν αξηζκφο ησλ απνθάζεσλ θαη πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπο. Ν πίλαθαο απηφο αλαξηάηαη ζην γξαθείν ηνπ  ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο θαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα. Γηα 

ηηο δεκνζηεχζεηο ζπληάζζεηαη  απνδεηθηηθφ απφ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. 

6. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη θπξσκέλα αληίγξαθα ζπγθεθξηκέλσλ  πξαθηηθψλ θαη 

απνθάζεσλ ή λα ιάβεη πιήξε γλψζε απηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπζρεξήο ε  έθδνζε αληηγξάθσλ. 

7. Κε θξνληίδα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ δχλαηαη λα θαηαρσξνχληαη ζηελ  ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ φιεο νη απνθάζεηο ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ κε δεκνζίεπζε ησλ  απνθάζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ δελ ζπληζηά ιφγν αθπξφηεηαο ηεο απφθαζεο. 

 

Άξζξν 133 

Έμνδα θΫλεζεο 

1. Ρν αμίσκα ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη ηηκεηηθφ θαη άκηζζν. 

2. Γχλαληαη λα ιακβάλνπλ απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ.  Ρν χςνο 

ηεο απνδεκίσζεο, θαζψο θαη ε βάζε ππνινγηζκνχ ηεο κέρξη ηξεηο (3) ζπλεδξηάζεηο θαηά κήλα θαζνξίδνληαη 

κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,  Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο θαη 

Νηθνλνκηθψλ. Ν πξφεδξνο ιακβάλεη  θαη έμνδα θίλεζεο, ηα νπνία θαζνξίδνληαη κε ηελ ίδηα απφθαζε. 

Άξζξν 134 

Αξκνδηόηεηεο ΞαξΩδξσλ 

1. Νη πάξεδξνη θαινχληαη ππνρξεσηηθά ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη  έρνπλ δηθαίσκα 

λα εθθξάζνπλ γλψκε ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ζε απηφ. 

2. Ν πάξεδξνο: 

α. πνγξάθεη κε αλάζεζε ηνπ πξνέδξνπ Θνηλφηεηαο ηα νξηδφκελα απφ απηφλ έγγξαθα,  βεβαηψζεηο ή 

πηζηνπνηεηηθά. 

β. Δλεκεξψλεη ηνλ πξφεδξν ηεο Θνηλφηεηαο θαη ηα άιια αξκφδηα φξγαλα ηεο θνηλφηεηαο γηα ηα  

πξνβιήκαηα ηνπ θνηλνηηθνχ δηακεξίζκαηνο θαη ζπλεξγάδεηαη κε απηά θαη ηηο αξκφδηεο  ππεξεζίεο γηα ηελ 

επίιπζή ηνπο. 
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γ. Αζθεί φζεο αξκνδηφηεηεο ηνπ κεηαβηβάδεη ν πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο κε απφθαζή ηνπ. Πε  πεξίπησζε 

θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ νη κεηαβηβαζζείζεο αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη απφ ηνλ  πξφεδξν ηεο 

Θνηλφηεηαο. 

δ. Δηζεγείηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ζρεηηθά κε ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

i. Ππληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη  

πδξνκαζηεχζεσλ. 

ii. Ππληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο. 

iii. Ππληήξεζε ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο. 

iv. Ππληήξεζε θαη ιεηηνπξγία παηδηθψλ ραξψλ θαη άιισλ παηδηψλ. 

v. Ππληήξεζε θαη ιεηηνπξγία λεθξνηαθείσλ. 

vi. Ππληήξεζε θνηλνηηθψλ νδψλ θαη γεθπξψλ, πιαηεηψλ θαη άιισλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη  

αγξνηηθψλ νδψλ. 

λii. Δθαξκνγή πνιηηηζηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζπληήξεζε θαη  

ιεηηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

viii. Ξαξνρή ππεξεζηψλ θαη πξνζηαζία ζηνπο ειηθησκέλνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ, ζην  

πιαίζην ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηεο Θνηλφηεηαο. 

ix. Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε θαη πξνβνιή ηνπ θνηλνηηθνχ  δηακεξίζκαηνο. 

3. Ν πάξεδξνο έρεη ηα αθφινπζα εηδηθά θαζήθνληα: 

α. Ππκκεηέρεη ζηε δηνίθεζε θιεξνδνηήκαηνο ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξάμε  ζχζηαζήο 

ηνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνέδξνπ ή ζπκβνχισλ ηεο θαηαξγνχκελεο Θνηλφηεηαο. Πηελ  πεξίπησζε πνπ ην 

θιεξνδφηεκα απνηειεί θεθάιαην απηνηεινχο δηαρείξηζεο, ηηο πξάμεηο  δηαρείξηζεο εθδίδεη ην θνηλνηηθφ 

ζπκβνχιην κεηά απφ γλψκε ηνπ παξέδξνπ. 

Ζ απνδνρή θιεξνδνηήκαηνο, θιεξνλνκηάο ή δσξεάο, ε νπνία δηαηίζεηαη ξεηά θαη απνθιεηζηηθά  γηα ηελ 

Θνηλφηεηα πνπ θαηαξγήζεθε ή ηνλ νηθηζκφ πνπ πξνζαξηήζεθε, γίλεηαη απφ ην  θνηλνηηθφ ζπκβνχιην 

κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ παξέδξνπ. 

β. Τεθίδεη ζην θνηλνηηθφ ζπκβνχιην γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε δαζψλ θαη  γεληθά 

ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ αλήθαλ ζηελ ηδηνθηεζία ηεο θαηαξγεζείζαο Θνηλφηεηαο ή  νηθηζκνχ πνπ 

πξνζαξηήζεθε. 

γ. Ππκκεηέρεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ιεηηνπξγνχζαο πξηλ απφ ηελ θαηάξγεζε ηεο  νηθείαο 

Θνηλφηεηαο θνηλνηηθήο επηρείξεζεο, πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηακαηηθέο πεγέο. Ζ επηβνιή  ηέινπο γηα ηε 

ρξήζε ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ γίλεηαη απφ ην θνηλνηηθφ ζπκβνχιην κε ζπκκεηνρή  ηνπ παξέδξνπ, ν νπνίνο 

έρεη δηθαίσκα ςήθνπ. 

4. Γηθαίσκα ςήθνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ έρνπλ νη πάξεδξνη γηα φια  ηα ζέκαηα 

πνπ ζπδεηνχληαη θαη πνπ αθνξνχλ ην θνηλνηηθφ δηακέξηζκα ζην νπνίν έρνπλ  εθιεγεί. 

5. Ν πάξεδξνο δχλαηαη λα ελεξγεί πιεξσκέο εθφζνλ έρεη πξνβιεθζεί ζρεηηθή πάγηα  πξνθαηαβνιή. 

6. Ρν αμίσκα ηνπ παξέδξνπ είλαη ηηκεηηθφ θαη άκηζζν. 

7. Ν πάξεδξνο ιακβάλεη έμνδα θίλεζεο θαη απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπλεδξηάζεηο  ηνπ 

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ρν χςνο ησλ εμφδσλ θίλεζεο θαη ηεο απνδεκίσζεο, θαζψο θαη ε  βάζε 

ππνινγηζκνχ απηήο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ. 

8. Νη πάξεδξνη έρνπλ ππνρξέσζε λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ θαη 

φισλ ησλ επηηξνπψλ, ζηηο νπνίεο ηνπο έρεη ηπρφλ νξίζεη ην ζπκβνχιην.  Δπίζεο, έρνπλ ππνρξέσζε, ζην 
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πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, λα εθηεινχλ κε επηκέιεηα θάζε  εξγαζία πνπ ηνπο αλαηίζεηαη απφ ην 

θνηλνηηθφ ζπκβνχιην. 

9. Αλ έλαο πάξεδξνο επηζπκεί λα κελ εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη  ηηο ηξηάληα 

(30) εκέξεο πξέπεη λα έρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

10. Αλ έλαο πάξεδξνο δελ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηνπο έμη  (6) κήλεο, 

ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. Πηελ πεξίπησζε απηή  θαιείηαη αλαπιεξσκαηηθφο ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζκνχ. 

11. Πηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ησλ θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ γίλεηαη εηδηθή κλεία πεξί ηεο  πξνζθιήζεσο 

ησλ παξέδξσλ θαη ηεο παξνπζίαο ή ηεο απνπζίαο ηνπο. 

12. Πηηο απνθάζεηο ησλ θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ γίλεηαη κλεία πεξί ηνπ αξηζκνχ ησλ παξέδξσλ  πνπ είλαη 

παξφληεο θαη ςεθίδνπλ φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα γηα ηα νπνία έρνπλ δηθαίσκα  ςήθνπ. 

13. Αλ δελ θιεζνχλ νη πάξεδξνη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπκβνπιίσλ γηα ηα ζέκαηα ζηα νπνία  έρνπλ 

δηθαίσκα ςήθνπ, νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο είλαη άθπξεο. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ε΄ 

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΖ ΘΔΠΖ ΡΥΛ ΑΗΟΔΡΥΛ 

 

Άξζξν 135 

ΘαηαζηαηηθΪ ζΩζε αηξεηώλ 

Ρα αηξεηά φξγαλα ηεο πξσηνβάζκηαο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο: 

α) Γηαζέηνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, σο εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ,  πνπ 

εθιέγνληαη κε άκεζε ςεθνθνξία, απεξηφξηζην ην δηθαίσκα ηεο θαηά ζπλείδεζε γλψκεο θαη  ςήθνπ. 

β) Έρνπλ ην δηθαίσκα θαη ηελ ππνρξέσζε λα εθηεινχλ ηελ απνζηνιή ηνπο, έρνληαο ζηε δηάζεζή  ηνπο 

ηνλ αλάινγν ρξφλν, ηηο ππεξεζίεο θαη ηα κέζα ππνζηήξημεο, θαζψο θαη ηνπο αλάινγνπο  νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε εθπιήξσζε ηεο ιατθήο εληνιήο. 

γ) Κεξηκλνχλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο  λνκηκφηεηαο, 

ηεο δηαθάλεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ζηνπο  νξγαληζκνχο φπνπ ππεξεηνχλ, 

ελψ απέρνπλ ππνρξεσηηθά απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε  απνθάζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα 

ηδησηηθά ηνπο ζπκθέξνληα ή κε ηα ζπκθέξνληα  ζπγγελψλ ηνπο, θαηά ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ 

παξφληνο. 

δ) Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,  Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο  Θεληξηθήο Έλσζεο 

Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, κπνξεί λα θαζνξίδεηαη νηθνλνκηθή απνδεκίσζε ησλ  δεκάξρσλ θαη πξνέδξσλ 

Θνηλνηήησλ. Θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο νηθνλνκηθήο  απνδεκίσζεο απνηεινχλ ηδίσο ηα 

ηαθηηθά έζνδα ησλ αληίζηνηρσλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, θαζψο  θαη ν πιεζπζκφο ηνπο. 

 

Άξζξν 136 

Έμνδα παξΨζηαζεο 

1. Νη δήκαξρνη θαη νη πξφεδξνη Θνηλνηήησλ, κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο  ηεο 

πεξίπησζεο δ΄ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, θαζψο θαη νη αληηδήκαξρνη, νη πξφεδξνη  δεκνηηθψλ 
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ζπκβνπιίσλ θαη νη αληηπξφεδξνη Θνηλνηήησλ δηθαηνχληαη εμφδσλ παξάζηαζεο, ηα  νπνία θαηαβάιινληαη απφ 

ην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα. 

2. α. Ρα έμνδα παξάζηαζεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο 

θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, αλάινγα κε ηα ηαθηηθά έζνδα,  πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη 

αληίζηνηρνη Γήκνη θαη Θνηλφηεηεο. Ζ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ, ε νπνία  δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Θπβεξλήζεσο εθδίδεηαη ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε  θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, χζηεξα απφ γλψκε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο  Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ηεο Διιάδνο (Θ.Δ.Γ.Θ.Δ.). Δάλ 

ε γλψκε ηεο δελ παξαζρεζεί εληφο ελφο  (1) κελφο, αθφηνπ δεηήζεθε, ε αλσηέξσ απφθαζε εθδίδεηαη θαη 

ρσξίο απηή. Αλ δελ εθδνζεί  απφθαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή, ηζρχεη ε απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο. 

 β. Γηα ηνπο Γήκνπο, πνπ ε έδξα ηνπο είλαη έδξα Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ή Λνκαξρηαθνχ  

Γηακεξίζκαηνο θαη γηα ηνπο Γήκνπο κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000)  θαηνίθνπο, 

κπνξεί ν δήκαξρνο λα ιακβάλεη έμνδα παξάζηαζεο απμεκέλα έσο είθνζη ηνηο εθαηφ  (20%), εθφζνλ 

δηαπηζηψλεηαη ε θαλνληθή βεβαίσζε ησλ εζφδσλ. 

3. Αληηδήκαξρνη Γήκσλ κε πιεζπζκφ κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10.000) θαηνίθνπο ιακβάλνπλ ην  ζαξάληα ηνηο 

εθαηφ (40%) ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ παξάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δεκάξρνπ θαη κε  πιεζπζκφ άλσ ησλ δέθα 

ρηιηάδσλ (10.000) ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%). Αληηπξφεδξνη  Θνηλνηήησλ κε πιεζπζκφ άλσ ησλ δχν 

ρηιηάδσλ (2.000) θαηνίθσλ ιακβάλνπλ ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο ηνπ νηθείνπ  

πξνέδξνπ. 

4. Ξξφεδξνη ζπκβνπιίσλ Γήκσλ κε πιεζπζκφ κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10.000) θαηνίθνπο ιακβάλνπλ  ην 

ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ παξάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δεκάξρνπ, κε  πιεζπζκφ άλσ 

ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) θαη κέρξη εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) ην ζαξάληα  ηνηο εθαηφ (40%) θαη κε 

πιεζπζκφ άλσ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (10.000) θαηνίθσλ ην πελήληα ηνηο  εθαηφ (50%). 

5. Αλ νη δήκαξρνη, πξφεδξνη Θνηλνηήησλ, αληηδήκαξρνη θαη πξφεδξνη δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ  έρνπλ ηεζεί 

ζε αξγία, ηα έμνδα παξάζηαζήο ηνπο ιακβάλνπλ νη αλαπιεξσηέο ηνπο. Αλ ν  αλαπιεξσηήο είλαη 

αληηδήκαξρνο ή αληηπξφεδξνο Θνηλφηεηαο ιακβάλεη έμνδα παξάζηαζεο απφ  έλα κφλν αμίσκα. 

6. Γήκαξρνη θαη πξφεδξνη Θνηλνηήησλ, πνπ απνπζηάδνπλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 91 παξ. 2 θαη  106 παξ. 7, 

ιακβάλνπλ ην ήκηζπ ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο. Ρν ππφινηπν ήκηζπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ  αληίζηνηρν 

αλαπιεξσηή. Αλ απνπζηάδεη αληηδήκαξρνο ή αληηπξφεδξνο Θνηλφηεηαο, γηα ην ίδην  ρξνληθφ δηάζηεκα, 

ιακβάλεη ην ήκηζπ ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο πνπ δηθαηνχηαη. 

7. Νη δήκαξρνη, νη αληηδήκαξρνη, νη πξφεδξνη θαη αληηπξφεδξνη Θνηλνηήησλ, θαζψο θαη νη  πξφεδξνη 

δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη νη ζχκβνπινη πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα αμηψκαηα  ζηελ Ρνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, ππνρξενχληαη λα εηζπξάηηνπλ φια ηα έμνδα παξάζηαζεο κφλν απφ  έλα αμίσκα θαη ην ήκηζπ 

(1/2) ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο απφ έλα αθφκε αμίσκα. Νη αλσηέξσ  επηιέγνπλ ηα έμνδα παξάζηαζεο πνπ 

ιακβάλνπλ απφ θάζε αμίσκα κε ηαπηφζεκε ππεχζπλε δήισζε  πνπ ππνβάιιεηαη θαη ζηνπο δχν θνξείο. 

8. α. Ρα αηξεηά φξγαλα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, ζηα νπνία ρνξεγείηαη εηδηθή άδεηα, ζχκθσλα κε  ηελ παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 139, γηα φιν ην δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπο, ππνρξενχληαη λα  επηιέμνπλ είηε ηηο απνδνρέο ηεο 

νξγαληθήο ηνπο ζέζεο είηε ηα έμνδα παξάζηαζεο πνπ  δηθαηνχληαη. 

 β. Κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Νηθνλνκίαο  θαη 

Νηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαζνξίδεηαη, ζε πεξίπησζε  επηινγήο ησλ 

εμφδσλ παξάζηαζεο, ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ, επί ησλ απνδνρψλ ηεο  νξγαληθήο ζέζεο, 

ζηνπο νηθείνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, θαζψο θαη ν θνξέαο πνπ ππέρεη  ηελ αληίζηνηρε ππνρξέσζε. 
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Άξζξν 137 

ΔθηΩιεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ ησλ ΓεκΨξρσλ θαη ΞξνΩδξσλ ΘνηλνηΪησλ 

1. Νη δήκαξρνη θαη νη πξφεδξνη Θνηλνηήησλ νθείινπλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα νξγάλνπ ηνπ  θξάηνπο ή 

άιινπ δεκφζηνπ θνξέα, πνπ επηβάιινληαη ξεηά κε εηδηθφ λφκν. Αλ αξλείηαη ή ακειεί, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο 

ηεο Ξεξηθέξεηαο κπνξεί λα αλαζέζεη ηελ  εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ απηψλ ζε δεκφζην ππάιιειν. 

2. Νη δαπάλεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ  θαζεθφλησλ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επηβαξχλνπλ ην θξάηνο ή ηνλ νηθείν δεκφζην θνξέα. 

 

Άξζξν 138 

ΠπκκεηνρΪ εθπξνζώπσλ ησλ ΓΪκσλ θαη ΘνηλνηΪησλ ζηα ζπιινγηθΨ όξγαλα 

1. Νη εθπξφζσπνη ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα πνπ πξνβιέπνληαη είηε ζηηο  δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο είηε ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία, νξίδνληαη εληφο κελφο ην αξγφηεξν,  αθφηνπ εγθαηαζηαζνχλ νη 

λέεο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ή εθιεγνχλ ηα κέιε ησλ  δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ ηνπηθψλ 

ελψζεσλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ  ζπκβνπιίνπ ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη 

Θνηλνηήησλ Διιάδαο. 

2. Ζ ζεηεία ησλ εθπξνζψπσλ απηψλ αθνινπζεί ηε δεκνηηθή ή θνηλνηηθή πεξίνδν θαη ιήγεη, ζε  θάζε 

πεξίπησζε, κφιηο νξηζζνχλ νη λένη εθπξφζσπνη. Αλ ε ζέζε ησλ εθπξνζψπσλ απηψλ κείλεη  θελή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα  νξηζηνχλ λένη εθπξφζσπνη, ή 

δελ νξηζηνχλ κέζα ζε έλα κήλα αθφηνπ ηα φξγαλα πνπ είλαη  αξκφδηα λα ηνπο νξίζνπλ έιαβαλ ην ζρεηηθφ 

εξψηεκα, ηφηε ηα ζπιινγηθά φξγαλα πνπ  πξνβιέπνπλ νη πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 

θαη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή  εθπξνζψπσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ. 

 

Άξζξν 139 

ΔηδηθΪ Ψδεηα θαη ξπζκΫζεηο θαηΨ ηελ Ψζθεζε ησλ θαζεθόλησλ αηξεηώλ νξγΨλσλ, πνπ Ωρνπλ ηελ  

ππαιιειηθΪ ηδηόηεηα 

1. Πηνπο δεκάξρνπο φισλ ησλ Γήκσλ, ζηνπο πξνέδξνπο ησλ Θνηλνηήησλ άλσ ησλ δχν ρηιηάδσλ  (2.000) 

θαηνίθσλ, ζηνπο αληηδεκάξρνπο θαη πξνέδξνπο δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ Γήκσλ πνπ είλαη  πξσηεχνπζεο 

λνκψλ ή έρνπλ πιεζπζκφ άλσ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) θαηνίθσλ, ζηνπο  πξνέδξνπο δεκνηηθψλ 

δηακεξηζκάησλ, θαζψο θαη ζηνπο Ξξνέδξνπο Ππλδέζκσλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηα κέιε ησλ 

νπνίσλ είλαη άλσ  ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) θαηνίθσλ, πνπ είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη, 

πεξηιακβαλνκέλσλ  θαη φζσλ ππεξεηνχλ ζηα ζψκαηα αζθαιείαο ή είλαη ππάιιεινη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, φπσο  απηφο έρεη νξηνζεηεζεί θαηά ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ, ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία 

ηεο  νξγαληθήο ηνπο ζέζεο εηδηθή άδεηα γηα φιν ην δηάζηεκα πνπ αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Νη  δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο δεκάξρνπο πνπ είλαη αλαπιεξσηέο  θαζεγεηέο κέζεο 

εθπαίδεπζεο. 

2. Πηνπο πξνέδξνπο Θνηλνηήησλ θάησ ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) θαηνίθσλ, πνπ είλαη δεκφζηνη  ππάιιεινη, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ ππεξεηνχλ ζηα ζψκαηα αζθαιείαο, ή είλαη ππάιιεινη  θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, φπσο απηφο έρεη νξηνζεηεζεί θαηά ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ,  ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία 

ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο εηδηθή άδεηα εμήληα (60) εξγάζηκσλ  εκεξψλ θαη' έηνο, επηπιένλ ηεο θαλνληθήο. 

Ζ εηδηθή άδεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  ρνξεγείηαη θαη ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο Θ.Δ.Γ.Θ.Δ.. 
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3. Πηνπο αληηδεκάξρνπο θαη πξνέδξνπο δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ Γήκσλ πνπ έρνπλ πιεζπζκφ θάησ  ησλ 

πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) θαηνίθσλ θαη είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ 

ππεξεηνχλ ζηα ζψκαηα αζθαιείαο, ή είλαη ππάιιεινη  θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο έρεη 

νξηνζεηεζεί θαηά ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ, ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο 

εηδηθή  άδεηα εμήληα (60) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη' έηνο, επηπιένλ ηεο θαλνληθήο. 

4. Πηνπο Ξξνέδξνπο θαη ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ Ρνπηθψλ Δλψζεσλ Γήκσλ θαη  

Θνηλνηήησλ, θαζψο θαη ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππλδέζκσλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, εθφζνλ έρνπλ ηηο 

ηδηφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη κε ηελ πξφζζεηε πξνυπφζεζε  φηη δελ είλαη δήκαξρνη, αληηδήκαξρνη ή 

πξφεδξνη Θνηλνηήησλ, ρνξεγείηαη εηδηθή άδεηα  κέρξη ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο θαη' έηνο, επηπιένλ ηεο 

θαλνληθήο ηνπο άδεηαο. 

5. Ζ εηδηθή άδεηα ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία,  

αλεμαξηήησο ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο. Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα ρξήζεο ηεο ζεσξείηαη ρξφλνο  πξαγκαηηθήο 

ππεξεζίαο γηα φια ηα ππαιιειηθά, εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα πνπ  απνξξένπλ. Ζ εηδηθή άδεηα 

ησλ εμήληα (60) ή ηξηάληα (30) εκεξψλ, αληηζηνίρσο, κπνξεί λα  ρνξεγείηαη θαη ηκεκαηηθά ζε εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο. 

6. Δάλ ζην πξφζσπν ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο εηδηθήο άδεηαο ζπληξέρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα  αμηψκαηα ζηελ 

Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, ε εηδηθή άδεηα παξέρεηαη θαη' επηινγή ηνπ, γηα έλα  κφλν εμ απηψλ. 

7. Νη ξπζκίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη θαη γηα φζνπο είλαη κέιε Γ.Δ.Ξ.  

Ξαλεπηζηεκίσλ θαη Δ.Ξ. Ρ.Δ.Η. πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εηδηθνχ δηδαθηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ. Γηα ηα κέιε απηά ε ρνξήγεζε ησλ εηδηθψλ αδεηψλ  πξνυπνζέηεη ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο. 

8. Γεκφζηνη ππάιιεινη θαη ππάιιεινη ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο απηφο είλαη  νξηνζεηεκέλνο θαηά ην 

ρξφλν αλαθήξπμεο ησλ ππνςεθίσλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη αλ  ππεξεηνχλ, εθιεγφκελνη δήκαξρνη, 

πξφεδξνη Θνηλνηήησλ, δεκνηηθνί θαη θνηλνηηθνί ζχκβνπινη,  θαζψο θαη ζχκβνπινη δεκνηηθψλ θαη ηνπηθψλ 

δηακεξηζκάησλ, δηαξθνχζεο ηεο ζεηείαο ηνπο, δελ  κεηαηίζεληαη νχηε απνζπψληαη εθηφο ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξίσλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο ζηελ  νπνία έρνπλ εθιεγεί. 

Νη ππάιιεινη απηνί, εθφζνλ ππεξεηνχλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα άιινπ Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο, κεηά  απφ αίηεζή 

ηνπο, κεηαηίζεληαη ή απνζπψληαη εθεί φπνπ έρνπλ εθιεγεί. 

Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αληίζηνηρε ππεξεζία ή ζέζε, κεηαηίζεληαη ή απνζπψληαη ζηελ  πιεζηέζηεξε 

ππεξεζία πξνο ην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα φπνπ εμειέγεζαλ. Κε απφθαζε ησλ  πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο  Αιιειεγγχεο, νη ξπζκίζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ κπνξεί λα επεθηείλνληαη θαη ζε θιάδνπο  γηαηξψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο. 

 

Άξζξν 140 

ΓαπΨλεο κεηαθΫλεζεο - Απνδεκηώζεηο - ΙνηπΨ Ωμνδα 

1. Νη δήκαξρνη, νη αληηδήκαξρνη, νη πξφεδξνη Θνηλνηήησλ θαη νη δεκνηηθνί ή θνηλνηηθνί  ζχκβνπινη κπνξνχλ 

λα κεηαθηλνχληαη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο γηα  εθηέιεζε ππεξεζίαο, χζηεξα απφ 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Πε  θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη λα 

κεηαθηλεζεί εθηφο έδξαο ν δήκαξρνο, ν  αληηδήκαξρνο ή ν πξφεδξνο Θνηλφηεηαο, ρσξίο πξνεγνχκελε 

απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην ζπκβνχιην απνθαζίδεη ρσξίο θαζπζηέξεζε αλ ε  

κεηαθίλεζε ήηαλ επηβεβιεκέλε ή φρη. 
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2. Πε φζνπο κεηαθηλνχληαη γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο θαηαβάιινληαη, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ  νηθείνπ 

δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, νη δαπάλεο κεηαθίλεζεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ 

ππαιιήισλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ. 

3. Ρα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ  αληηδεκάξρνπ, ηα 

νπνία κεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαη ηα κέιε ηεο δεκαξρηαθήο  επηηξνπήο, εθηφο απφ ηνλ δήκαξρν, 

δηθαηνχληαη απνδεκίσζε γηα θάζε ζπλεδξίαζε θαη κέρξη  ηξεηο (3) ην πνιχ ζπλεδξηάζεηο ην κήλα. 

Ζ απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο απηέο είλαη γηα ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ ίζε 

κε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) θαη γηα ηα κέιε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο,  εθηφο απφ ηνλ δήκαξρν, έλα 

ηνηο εθαηφ (1%) επί ησλ κεληαίσλ εμφδσλ παξάζηαζεο ηνπ  δεκάξρνπ, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 136. 

4. Ζ θεδεία δεκάξρσλ θαη πξνέδξσλ Θνηλνηήησλ θαη φζσλ θαηείραλ ηα αληίζηνηρα αμηψκαηα,  θαζψο θαη 

ησλ ελ ελεξγεία δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ κπνξεί λα γίλεηαη κε δαπάλε  ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή 

Θνηλφηεηαο. Ρν αλψηαην φξην ηεο δαπάλεο απηήο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε  ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ζηελ αξρή θάζε έηνπο θαη εγγξάθεηαη ζηνλ αληίζηνηρν  πξνυπνινγηζκφ. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ζ΄ 

ΔΘΛΖ ΡΥΛ ΑΗΟΔΡΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ ΡΖΠ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 

 

Άξζξν 141 

ΑζηηθΪ επζύλε 

1. Νη δήκαξρνη, νη αληηδήκαξρνη, ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηα κέιε ηεο  δεκαξρηαθήο επηηξνπήο, 

νη πξφεδξνη Θνηλνηήησλ, ηα κέιε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαζψο  θαη νη ζχκβνπινη δεκνηηθνχ 

δηακεξίζκαηνο, νη ηνπηθνί ζχκβνπινη θαη νη πάξεδξνη νθείινπλ  λα απνδεκηψζνπλ ην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα 

γηα θάζε ζεηηθή δεκία, πνπ πξνμέλεζαλ εηο βάξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα. Νη 

αλσηέξσ  δελ ππέρνπλ επζχλε απνδεκίσζεο έλαληη ηξίησλ. 

2. Ζ δεκία θαηαινγίδεηαη ζηα πξφζσπα απηά κε αηηηνινγεκέλε πξάμε ηξηκεινχο ειεγθηηθήο  επηηξνπήο, πνπ 

ζπγθξνηείηαη ζηελ έδξα θάζε λνκνχ ή λνκαξρίαο κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ  Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη 

απνηειείηαη απφ: 

α) Ρνλ Ξξφεδξν Ξξσηνδηθψλ ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ ή ηεο λνκαξρίαο ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ πνπ  νξίδεη ν 

ίδηνο. 

β) Ρνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ, ή φπνπ δελ ππεξεηεί Δπίηξνπνο, απφ έλαλ αλψηεξν  

ππάιιειν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ, πνπ νξίδεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ  Ξξφεδξν ηνπ 

Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ θαη 

γ) Ρνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Ρνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ηνπ  λνκνχ 

αλαπιεξνχκελν ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο απφ ηνλ αληηπξφεδξν απηήο. Θαζήθνληα γξακκαηέα  εθηειεί 

ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΞΔ δηνηθεηηθνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ  Γξακκαηέα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο. Ζ επηηξνπή εμεηάδεη ηηο ππνζέζεηο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γήκνπ  ή ηεο Θνηλφηεηαο ή κε 

εληνιή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, πνπ ελεξγεί  απηεπαγγέιησο ή χζηεξα απφ αίηεζε 

νπνηνπδήπνηε δεκφηε, θαη απνθαζίδεη, αθνχ θάλεη έξεπλα  θαη θαιέζεη ηα πξφζσπα πνπ ζεσξνχληαη 

ππεχζπλα γηα ηελ πξφθιεζε ηεο δεκίαο, λα δψζνπλ  εμεγήζεηο, κέζα ζε εχινγν δηάζηεκα. 

Θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο επηηξνπήο επηηξέπεηαη πξνζθπγή ζην ηξηκειέο δηνηθεηηθφ πξσηνδηθείν,  ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα. Θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ  δηθαζηεξίνπ 

επηηξέπεηαη λα αζθεζεί έθεζε ζην δηνηθεηηθφ εθεηείν. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ  άζθεζε ηεο πξνζθπγήο θαη 

ε άζθεζή ηεο αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεσο ηεο επηηξνπήο. 
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Άξζξν 142 

ΞεηζαξρηθΪ επζύλε 

1. Πηνπο δεκάξρνπο, αληηδεκάξρνπο, πξνέδξνπο Θνηλνηήησλ θαη παξέδξνπο, ζηα κέιε ησλ  δεκνηηθψλ θαη 

θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, θαζψο θαη ζηα κέιε ησλ δεκνηηθψλ θαη ηνπηθψλ  δηακεξηζκάησλ επηβάιιεηαη ε 

πεηζαξρηθή πνηλή ηεο αξγίαο. 

2. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο κπνξεί λα επηβάιεη ζηα πξφζσπα απηά ηελ πνηλή ηεο  αξγίαο έσο 

έμη (6) κελψλ, αλ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξή παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή  ππέξβαζε ηεο αξκνδηφηεηάο 

ηνπο απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα. 

3. Ζ αλσηέξσ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο αξγίαο επηβάιιεηαη κεηά πξνεγνχκελε ηήξεζε ηεο  δηαδηθαζίαο ηνπ 

επφκελνπ άξζξνπ. 

4. Ρα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ησλ αηξεηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ππφθεηληαη ζε ηξηεηή παξαγξαθή,  ε νπνία 

αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο πνπ δηαπξάρζεθαλ. 

 

Άξζξν 143 

ΞεηζαξρηθΪ δηαδηθαζΫα 

1. Ζ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο αξγίαο επηβάιιεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε, αθνχ πξνεγεζεί  απνινγία ηνπ 

εγθαινπκέλνπ ή πεξάζεη ε πξνζεζκία πνπ έρεη ηάμεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο  Ξεξηθέξεηαο κε γξαπηή 

θιήζε ζηνλ εγθαινχκελν, ρσξίο απηφο λα έρεη απνινγεζεί. 

Ζ πξνζεζκία απηή δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ δέθα (10) εκέξεο. 

2. Γηα ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο ηεο αξγίαο θαη ηε δηάξθεηά ηεο, απαηηείηαη ζχκθσλε γλψκε  πεηζαξρηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη θαηά ηελ πξφβιεςε ηεο παξαγξάθνπ 7 θαη  ζπληίζεηαη απφ ηνλ 

πξφεδξν ηνπ Ξξσηνδηθείνπ ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, σο πξφεδξν, δχν  (2) πξσηνδίθεο, έλαλ (1) 

ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ηεο  Ξεξηθέξεηαο ή ηεο Γηεχζπλζεο Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο ζηνλ νηθείν λνκφ θαη  έλαλ (1) αηξεηφ εθπξφζσπν ηεο Ρνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ 

θαη Θνηλνηήησλ, πνπ νξίδεηαη καδί κε  ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιηφ ηεο. 

3. Ν εγθαινχκελνο κπνξεί λα εκθαλίδεηαη απηνπξνζψπσο, θαζψο θαη κε πιεξεμνχζην δηθεγφξν ή  λα 

εθπξνζσπείηαη απφ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ζην ζπκβνχιην θαη λα ππεξαζπίδεηαη ηνλ εαπηφ  ηνπ. Ρν 

ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε γηα ηελ νπνία ζπληάζζνληαη πξαθηηθά,  κπνξεί λα εμεηάδεη 

κάξηπξεο θαη λα εθηηκά νπνηνδήπνηε πξφζθνξν απνδεηθηηθφ κέζν. Ζ  απφθαζε εθδίδεηαη, χζηεξα απφ 

κπζηηθή δηάζθεςε, δχν (2) κήλεο ην αξγφηεξν, αθφηνπ ην  ζπκβνχιην έιαβε ην ζρεηηθφ παξαπεκπηηθφ 

έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

4. Δθείλνο πνπ ηηκσξείηαη έρεη δηθαίσκα λα αζθήζεη πξνζθπγή ζηνλ πνπξγφ Δζσηεξηθψλ,  Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, θαηά ηεο απνθάζεσο πνπ επηβάιιεη νπνηαδήπνηε  πεηζαξρηθή πνηλή, κέζα ζε 

δεθαπέληε (15) εκέξεο, αθφηνπ ε απφθαζε ηνπ θνηλνπνηήζεθε. Ν  πνπξγφο κπνξεί είηε λα απνξξίςεη ηελ 

πξνζθπγή είηε λα ηε δερηεί θαη λα εμαθαλίζεη ή λα  κεηψζεη ηελ πνηλή πνπ έρεη επηβιεζεί. 

5. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο  

απφθαζεο πνπ έρεη επηβάιεη ηελ πνηλή. 

6.  α. Ρα δηθαζηηθά κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ νξγάλνπ  πνπ 

δηεπζχλεη ην δηθαζηήξην, χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. Κε  ηελ ίδηα απφθαζε 

νξίδνληαη θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, εθφζνλ ν αξηζκφο απηψλ πνπ  ππεξεηνχλ είλαη επαξθήο. 

 β. Ν ππάιιεινο ηεο Ξεξηθέξεηαο, καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νξίδνληαη απφ ηνλ Γεληθφ  Γξακκαηέα 

ηεο Ξεξηθέξεηαο. 
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7. Ρν ζπκβνχιην ηεο παξαγξάθνπ 2 ζπγθξνηείηαη θάζε δχν (2) ρξφληα κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ  Γξακκαηέα 

ηεο Ξεξηθέξεηαο, θαη ηα θαζήθνληα ηνπ γξακκαηέα εθηειεί έλαο (1) ππάιιεινο ηεο  Ξεξηθέξεηαο, ηνλ νπνίν 

νξίδεη, καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο  Ξεξηθέξεηαο. 

8. Ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο, αθφηνπ ε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ  Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ηνπ θνηλνπνηήζεθε, λα πξνζθχγεη θαηά ηεο  απνθάζεσο απηήο ζην 

Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ην νπνίν θξίλεη ηελ ππφζεζε θαη θαη'  νπζία. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο πνπ  επηβάιιεη ηελ πνηλή. Αλ αζθεζεί ε πξνζθπγή ζην 

Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ε επηηξνπή  αλαζηνιψλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

πξνζθεχγνληνο, θξίλεη γηα ηε ρνξήγεζε  αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ζηαζκίδνληαο θαη ηε ζπλδξνκή 

ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Πε  πεξίπησζε θαηάζεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο, ε πνηλή πνπ έρεη επηβιεζεί δελ 

εθηειείηαη, κέρξη  λα εθδνζεί ε απφθαζε ηεο επηηξνπήο αλαζηνιψλ. 

 

Άξζξν 144 

ΑπνθιεηζηηθΪ Ψζθεζε ηεο πεηζαξρηθΪο δηθαηνδνζΫαο από ηνλ Γεληθό ΓξακκαηΩα ηεο ΞεξηθΩξεηαο 

Ρελ πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία σο πξνο ηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ή ηα κέιε ηνπο, ε  νπνία αθνξά 

παξαβάζεηο ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί, ζχκθσλα κε εηδηθέο  λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, αζθεί 

κφλνλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, χζηεξα απφ  αλαθνξά ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. Νη δηαηάμεηο 

ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη  ζηελ πεξίπησζε απηή. 

 

Άξζξν 145 

ΗδηΨδνπζα δσζηδηθΫα - ΔμαΫξεζε από ηε ζπλνπηηθΪ δηαδηθαζΫα 

1. Νη δήκαξρνη, νη πξφεδξνη Θνηλνηήησλ, θαζψο θαη νη πξφεδξνη Ππλδέζκσλ Γήκσλ θαη  Θνηλνηήησλ 

ππάγνληαη ζηελ ηδηάδνπζα δσζηδηθία ησλ άξζξσλ 111 παξ. 7 θαη 112 παξ. 2 ηνπ  Θψδηθα Ξνηληθήο 

Γηθνλνκίαο, φπσο, θάζε θνξά, ηζρχεη. 

2. Γηα πηαίζκαηα ή πιεκκειήκαηα ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ πνπ  δηαπξάηηνληαη 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη εμαηηίαο απηψλ, δελ έρνπλ εθαξκνγή  νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

409-413 θαη 417-427 ηνπ Θψδηθα Ξνηληθήο Γηθνλνκίαο. 

Άξζξν 146 

Έθπησζε εμαηηΫαο θαηαδΫθεο 

1. Νη δήκαξρνη, νη αληηδήκαξρνη, νη πξφεδξνη Θνηλνηήησλ, νη δεκνηηθνί θαη θνηλνηηθνί  ζχκβνπινη, θαζψο 

θαη νη ζχκβνπινη δεκνηηθψλ θαη ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ θαη νη πάξεδξνη  εθπίπηνπλ απηνδηθαίσο απφ ην 

αμίσκά ηνπο: 

α) Αλ ζηεξεζνχλ ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε. 

β) Αλ ζηεξεζνχλ ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε. 

γ) Αλ θαηαδηθαζηνχλ κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, σο απηνπξγνί ή ζπκκέηνρνη ζε  θαθνχξγεκα ή 

ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα παξαράξαμε, θηβδειεία, πιαζηνγξαθία, ςεπδή  βεβαίσζε, δσξνδνθία, 

εθβίαζε, θινπή, ππεμαίξεζε, απηζηία, απάηε, θαηαπίεζε, αηκνκημία,  καζηξνπεία, ζσκαηεκπνξία, 

παξάλνκε δηαθίλεζε αιινδαπψλ, παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ  θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ, 

ηε ιαζξεκπνξία, θαζψο θαη γηα παξάβαζε θαζήθνληνο, εθφζνλ  απφ ηε δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο απηνχ 

πξνμελείηαη νηθνλνκηθή βιάβε ζην Γήκν, ζηελ  Θνηλφηεηα ή ζηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα. 

Γηα ηελ έθπησζε εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. 
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2. α. Όηαλ γίλεηαη παξαπνκπή γηα θαθνχξγεκα κε ακεηάθιεην βνχιεπκα ή κε απεπζείαο θιήζε,  θαηά ηεο 

νπνίαο έρεη εμαληιεζεί ην δηθαίσκα πξνζθπγήο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο  Ξεξηθέξεηαο νθείιεη λα ζέζεη 

ηνλ εγθαινχκελν ζε θαηάζηαζε αξγίαο, ε νπνία δηαηεξείηαη ζε  πεξίπησζε έθδνζεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ. Δάλ εθδνζεί αζσσηηθή  απφθαζε, ε αξγία αίξεηαη απηνδηθαίσο θαη ε 

δηνηθεηηθή πνηλή ζεσξείηαη σο κεδέπνηε  επηβιεζείζα. 

 β.α. Δάλ εθδνζεί θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ Ξνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ, ζε πξψην βαζκφ, γηα ηα  

πιεκκειήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο νθείιεη λα  ζέζεη 

ηνλ θαηαδηθαζζέληα ζε θαηάζηαζε αξγίαο, ψζπνπ λα εθδνζεί ηειεζίδηθε αζσσηηθή  απφθαζε, νπφηε θαη 

αίξεηαη απηνδηθαίσο ε αξγία, ην δε δηνηθεηηθφ κέηξν ζεσξείηαη σο  νπδέπνηε επηβιεζέλ. 

 β.β. Υο θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, ζε πξψην βαζκφ, γηα ηνπο δεκάξρνπο θαη ηνπο πξνέδξνπο ησλ  

Θνηλνηήησλ, ζεσξείηαη απηή πνπ εθδίδεηαη απφ ην Ρξηκειέο Ξνηληθφ Δθεηείν, ζχκθσλα κε ην  άξζξν 111 

παξ. 7 ηνπ Θψδηθα Ξνηληθήο Γηθνλνκίαο. 

 

Άξζξν 147 

Ξαύζε 

1. Γήκαξρνη, πξφεδξνη Θνηλνηήησλ, δεκνηηθνί θαη θνηλνηηθνί ζχκβνπινη επηηξέπεηαη λα  παπζνχλ γηα 

ζνβαξνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,  Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη Απνθέληξσζεο χζηεξα απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηνπ Γεληθνχ  Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, θαη 

ζχκθσλε γλψκε ζπκβνπιίνπ, πεηζαξρηθνχ ραξαθηήξα, πνπ  ζπληίζεηαη απφ έλαλ (1) πξφεδξν Δθεηψλ 

Αζελψλ, σο πξφεδξν, δχν (2) εθέηεο, πνπ έρνπλ  ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία, ηνλ Γηεπζπληή ηεο 

Γηεχζπλζεο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο  Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη  Απνθέληξσζεο θαη ηνλ πξφεδξν ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ 

Διιάδαο, ν νπνίνο  αλαπιεξψλεηαη απφ έλαλ (1) απφ ηνπο αληηπξνέδξνπο, πνπ ππνδεηθλχεη ην Γηνηθεηηθφ  

Ππκβνχιηφ ηεο. Ρα δηθαζηηθά κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ πνπξγφ Γηθαηνζχλεο,  χζηεξα 

απφ γλψκε ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ. Ρν αλσηέξσ ζπκβνχιην ζπγθξνηείηαη  κε απφθαζε 

ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. 

2. Γηα ηνλ ίδην ιφγν θαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, κπνξεί λα δηαιπζεί έλα δεκνηηθφ ή  θνηλνηηθφ ζπκβνχιην. Ζ 

δηάιπζε απηή ζπλεπηθέξεη θαη ηε δηάιπζε ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ  δεκνηηθψλ θαη ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ, 

θαζψο θαη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ παξέδξσλ. Πηελ  πεξίπησζε απηή γίλεηαη λέα εθινγή ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 74 ηνπ παξφληνο. 

3. Θαηά ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο, πνπ δηαηάζζεη ηελ παχζε, επηηξέπεηαη πξνζθπγή ζην  πνπξγηθφ 

Ππκβνχιην, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο  ζρεηηθήο απφθαζεο. Ρν 

πνπξγηθφ Ππκβνχιην κπνξεί είηε λα απνξξίςεη είηε λα δερζεί ηελ  πξνζθπγή θαη λα εμαθαλίζεη ηελ 

απφθαζε, γηα ηελ παχζε ή λα επηβάιεη πνηλή αξγίαο έσο έμη  (6) κελψλ. 

4. α. Ρα θαζήθνληα ηνπ γξακκαηέα ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 1 εθηειεί έλαο  (1) 

ππάιιεινο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη  Απνθέληξσζεο 

ηνπ Θιάδνπ ΞΔ Γηνηθεηηθνχ, βαζκνχ Α΄, πνπ νξίδεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή  ηνπ απφ ηνλ πνπξγφ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. 

 β. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 3, 5, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 143 εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη  ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Θ΄ 

ΔΞΝΞΡΔΗΑ ΡΥΛ ΞΟΑΜΔΥΛ ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΗΘΥΛ ΠΚΒΝΙΗΥΛ ΘΑΗ ΡΖΠ 

ΓΖΚΑΟΣΗΑΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ   

 

Άξζξν 148 

ΔπνπηεΫα ησλ νξγΨλσλ ησλ ΓΪκσλ θαη ΘνηλνηΪησλ - Δθηειεζηόηεηα πξΨμεσλ 

1. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο αζθεί επνπηεία ζηνπο Γήκνπο θαη ζηηο Θνηλφηεηεο  πνπ 

ζπλίζηαηαη, απνθιεηζηηθψο, ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη δελ επηηξέπεηαη λα εκπνδίδεη ηελ πξσηνβνπιία θαη 

ηελ ειεχζεξε δξάζε ηνπο. 

2. Νη απνθάζεηο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ ινηπψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ  ησλ 

Γήκσλ, ησλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ είλαη εθηειεζηέο αθφηνπ 

εθδνζνχλ.   

 

Άξζξν 149 

Έιεγρνο λνκηκόηεηαο από ηνλ Γεληθό ΓξακκαηΩα ηεο ΞεξηθΩξεηαο 

1. Νη απνθάζεηο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο θαη  ησλ νξγάλσλ 

δηνίθεζεο ησλ ηδξπκάησλ, ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ  δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ 

ζπλδέζκσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ:  

α) ξπζκίζεηο θαλνληζηηθνχ  πεξηερνκέλνπ,  

β) αλάζεζε έξγσλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ,  

γ) αγνξά θαη εθπνίεζε  αθηλήησλ,  

δ) θήξπμε αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ,  

ε) επηβνιή θφξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ,   

ζη) ηε ζχλαςε θάζε κνξθήο ζπκβάζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνγξακκαηηθψλ,  

δ) ηε  ζχλαςε ζπκβάζεσλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 222 θαη 223,  

ε) ηε ζχλαςε δαλείσλ θαη  

ζ)  ηε δηελέξγεηα ηνπηθνχ δεκνςεθίζκαηνο, απνζηέιινληαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο  Ξεξηθέξεηαο, 

καδί κε αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ δεκνζίεπζεο θαη κε ηα έγγξαθα ζηνηρεία  πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε 

λφκηκε έθδνζή ηνπο, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε  ζπλεδξίαζε. 

Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο ειέγρεη ηε λνκηκφηεηά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο  πξνζεζκίαο είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζή ηνπο θαη εθδίδεη ζρεηηθή πξάμε. Πε  πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη φηη ε 

απφθαζε είλαη παξάλνκε ηελ αθπξψλεη. 

2. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο κπνξεί, επίζεο, απηεπάγγειηα, λα αθπξψζεη νπνηαδήπνηε απφθαζε ησλ  

ζπιινγηθψλ ή κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ, ησλ Θνηλνηήησλ, ησλ ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ, ησλ  

λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ Ππλδέζκσλ, κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1)  κελφο 

αθφηνπ ε απφθαζε έρεη δεκνζηεπζεί ή εθδνζεί. 

 

Άξζξν 150 

Άζθεζε θαη εμΩηαζε πξνζθπγώλ 

1. α. Νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο  Ξεξηθέξεηαο 

θαη λα πξνζβάιεη ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ ή κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ,  ησλ Θνηλνηήησλ, ησλ 

ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ, ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη  ησλ Ππλδέζκσλ, γηα ιφγνπο 
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λνκηκφηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε  δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ 

θνηλνπνίεζή ηεο ή αθφηνπ έιαβε γλψζε απηήο. 

 β. Ζ πξνζθπγή κπνξεί λα ζηξέθεηαη θαη θαηά παξαιείςεσο νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο ησλ  

αλσηέξσ νξγάλσλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζθπγή αζθείηαη εληφο δεθαεκέξνπ κεηά ηελ  παξέιεπζε 

άπξαθηεο ηεο εηδηθήο πξνζεζκίαο πνπ, ηπρφλ, ηάζζεη ν λφκνο πξνο έθδνζε ηεο  νηθείαο πξάμεσο. Πε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηεο  ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ. 

2. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο απνθαίλεηαη επί ηεο πξνζθπγήο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο  ελφο (1) κελφο 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Αλ παξέιζεη ε αλσηέξσ πξνζεζκία ρσξίο λα εθδνζεί  απφθαζε ζεσξείηαη φηη ε 

πξνζθπγή έρεη απνξξηθζεί. 

 

Άξζξν 151 

ΞξνζθπγΪ θαηΨ ησλ απνθΨζεσλ ηνπ Γεληθνύ ΓξακκαηΩα 

Νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζβάιεη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα  πνπ 

εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 149 θαη 150, ελψπηνλ ηεο Δηδηθήο  Δπηηξνπήο ηνπ 

επφκελνπ άξζξνπ, εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηελ έθδνζε ηεο  απφθαζεο ή ηελ θνηλνπνίεζή ηεο 

ή αθφηνπ έιαβε γλψζε απηήο. 
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Άξζξν 152 

ΔηδηθΪ ΔπηηξνπΪ 

1. Πηελ έδξα θάζε Ξεξηθέξεηαο ζπληζηάηαη ηνπιάρηζηνλ κία (1) ηξηκειήο Δηδηθή Δπηηξνπή πνπ  απνηειείηαη 

απφ: 

α) Έλαλ (1) δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ ησλ δηνηθεηηθψλ ή πνιηηηθψλ Δθεηείσλ, σο πξφεδξν, πνπ  νξίδεηαη κε 

ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ νηθείνπ Δθεηείνπ. Πε πεξίπησζε πνπ  ζηελ έδξα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο δελ έρεη ηδξπζεί δηνηθεηηθφ ή πνιηηηθφ Δθεηείν, νη δηθαζηηθνί  ιεηηνπξγνί πξνέξρνληαη απφ 

ηα αληίζηνηρα δηνηθεηηθά ή πνιηηηθά Ξξσηνδηθεία θαη  ππνδεηθλχνληαη απφ ηνπο πξνέδξνπο απηψλ. 

β) Έλα (1) κέινο ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,  απφ ηνλ 

πξφεδξφ ηνπ. 

γ) Έλαλ (1) αηξεηφ εθπξφζσπν ηεο Ρνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Ρ.Δ.Γ.Θ.) ηνπ  

πνιππιεζέζηεξνπ λνκνχ, κε αλαπιεξσηή, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Ρ.Δ.Γ.Θ. ηνπ επφκελνπ ζε  

πιεζπζκφ λνκνχ, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε ησλ νηθείσλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ. 

Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. Πε πεξίπησζε  πνπ ζηελ 

ίδηα Ξεξηθέξεηα ζπληζηψληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία Δηδηθέο Δπηηξνπέο, κε ηελ ίδηα  απφθαζε, θαζνξίδεηαη ε 

ηνπηθή αξκνδηφηεηα θαζεκηάο θαη ε έδξα ηεο. Πηελ πεξίπησζε απηή νη  εθπξφζσπνη ησλ Ρ.Δ.Γ.Θ. νξίδνληαη 

θαηά ζεηξά απφ ην κεγαιχηεξν ζε πιεζπζκφ λνκφ, πξψηα ηα  ηαθηηθά θαη χζηεξα ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε. 

Όηαλ θξίλεηαη απφθαζε ηνπ Ν.Ρ.Α., απφ ηνλ  νπνίν πξνέξρεηαη ν αηξεηφο εθπξφζσπνο ηεο Ρ.Δ.Γ.Θ., 

αληηθαζίζηαηαη ππνρξεσηηθψο απφ ηνλ  αλαπιεξσηή ηνπ. 

Θαζήθνληα γξακκαηέα ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο αζθεί ππάιιεινο ηεο Ξεξηθέξεηαο, πνπ νξίδεηαη  κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζήο ηεο. 

2. Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή αζθεί έιεγρν λνκηκφηεηαο, θαη εθδίδεη απφθαζε επί ηεο πξνζθπγήο κέζα  ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Ππλεδξηάδεη,  ηνπιάρηζηνλ, δχν (2) 

θνξέο ην κήλα. 

3. Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή ζεσξείηαη φηη έρεη απαξηία κε ηελ παξνπζία δχν (2) εθ ησλ κειψλ ηεο.  Πε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ. 

4. Νη απνθάζεηο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο πξνζβάιινληαη κφλν ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα. 

5. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη  Νηθνλνκίαο 

θαη Νηθνλνκηθψλ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε ησλ 

κειψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γξακκαηέα απηήο,  ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο, θάζε θνξά, δηαηάμεηο. Θέκαηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη  Απνθέληξσζεο. 

 

Άξζξν 153 

ΘνηλνπνΫεζε απνθΨζεσλ ηεο ΔηδηθΪο ΔπηηξνπΪο 

Νη απνθάζεηο ηεο εηδηθήο επηηξνπήο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  πξνεγνχκελνπ 

άξζξνπ, θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ζην Γήκν ή  ζηελ Θνηλφηεηα ή ζην 

λνκηθφ πξφζσπν απηψλ, θαζψο θαη ζε απηφλ πνπ έρεη αζθήζεη ηελ  πξνζθπγή. 

Νη απνθάζεηο απηέο δεκνζηεχνληαη ππνρξεσηηθά κε θξνληίδα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο κε  αλάξηεζε 

ζην θαηάζηεκα ηνπ νηθείνπ νξγαληζκνχ. Γηα ηηο δεκνζηεχζεηο απηέο ζπληάζζεηαη  απνδεηθηηθφ ελψπηνλ δχν 

(2) καξηχξσλ. 
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Άξζξν 154 

πνρξΩσζε Ππκκόξθσζεο 

Ρα αηξεηά φξγαλα ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, νη δηνηθήζεηο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ  Ππλδέζκσλ, 

έρνπλ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο, ρσξίο θαζπζηέξεζε, πξνο ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ  Γξακκαηέα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο θαζψο θαη ηεο εηδηθήο επηηξνπήο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ έιεγρν  λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ 

ησλ ζπιινγηθψλ θαη κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ,  θαηά ηα άξζξα 149 θαη 150. Πε 

αληίζεηε πεξίπησζε δηαπξάηηνπλ ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο,  ε νπνία ειέγρεηαη πεηζαξρηθά, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 142 θαη 143 ηνπ παξφληνο. 

 

 

ΚΔΟΝΠ ΞΔΚΞΡΝ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ Ν.Ρ.Α. - ΞΔΟΗΝΠΗΑ Ν.Ρ.Α. - ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ - ΔΟΓΑ 

ΘΑΗ ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ - ΑΞΑΙΙΝΡΟΗΥΠΔΗΠ 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α΄ 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΗ ΓΖΚΥΛ ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ 

 

Άξζξν 155 

Ξεξηερόκελν θαη ηύπνο πξνϋπνινγηζκνύ 

1. Πηνλ πξνυπνινγηζκφ γξάθνληαη φια ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ.   

2. Ν ηχπνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ  πνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ. 

 

Άξζξν 156 

Νηθνλνκηθό Ωηνο 

Ρν νηθνλνκηθφ έηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ  θαη ιήγεη 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

 

Άξζξν 157 

Έζνδα 

1. Ρα έζνδα είλαη ηαθηηθά θαη έθηαθηα.  

Ραθηηθά έζνδα είλαη απηά πνπ πξνέξρνληαη: 

α) Απφ ζεζκνζεηεκέλνπο ππέξ απηψλ πφξνπο. 

β) Απφ ηα εηζνδήκαηα ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

γ) Απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα. 

δ) Απφ θφξνπο, ηέιε, δηθαηψκαηα θαη εηζθνξέο θαη 

ε) απφ ηνπηθά δπλεηηθά ηέιε, δηθαηψκαηα θαη εηζθνξέο. 

Έθηαθηα έζνδα είλαη απηά πνπ πξνέξρνληαη: 

α) Απφ δάλεηα, δσξεέο, θιεξνδνηήκαηα θαη θιεξνλνκηέο. 

β) Απφ δηάζεζε, εθπνίεζε θαη ελ γέλεη εθκεηάιιεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

γ) Απφ ζπκκεηνρή ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ  παξφληνο. 

δ) Απφ ηα θάζε είδνπο πξφζηηκα ή άιιεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη 
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 ε) Απφ θάζε άιιε πεγή. 

2. Κε ηελ απφθαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 155 πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ηα έζνδα πνπ  αλήθνπλ ζε θάζε 

θαηεγνξία. Κε ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα δηαθξίλνληαη ηα έζνδα πνπ  πξννξίδνληαη γηα επελδχζεηο απφ ηα 

ινηπά έζνδα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο. 

 

Άξζξν 158 

ΓαπΨλεο 

1. Νη δαπάλεο είλαη ππνρξεσηηθέο θαη πξναηξεηηθέο.  

πνρξεσηηθέο δαπάλεο είλαη: 

α) Ρα έμνδα παξάζηαζεο, ε απνδεκίσζε ησλ ζπκβνχισλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο  ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο, θαζψο  θαη ηα έμνδα θίλεζεο ησλ 

πξνέδξσλ ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ. 

β) Νη θάζε είδνπο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαη' απνθνπή εμφδσλ  

θίλεζεο. 

γ) Νη παξνρέο ζε είδνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

δ) Ζ γξαθηθή χιε, ηα έληππα θαη ηα βηβιία ησλ ππεξεζηψλ, ε δαπάλε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο  

ελέξγεηαο ή θπζηθνχ αεξίνπ θαη χδξεπζεο, θαζψο θαη ηα ηέιε ηαρπδξνκηθψλ θαη  ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη θάζε είδνπο θαχζηκν θαη ειαηνιηπαληηθά. 

ε) Ρα κηζζψκαηα ησλ αθηλήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο  ππεξεζίεο. 

ζη) Ρα έμνδα βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο. 

δ) Ρα ηνθνρξενιχζηα ησλ δαλείσλ. 

ε) Ρα έμνδα ππνρξεσηηθήο απφ ην λφκν αζθάιηζεο νρεκάησλ. 

ζ) Νη εηήζηεο εηζθνξέο ππέξ ησλ ζπλδέζκσλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ. 

η) Νη δαπάλεο πινπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ πξνγξακκαηηθψλ  

ζπκβάζεσλ. 

ηα) Νη επηρνξεγήζεηο ησλ ηδξπκάησλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηδξχεη θάζε Γήκνο ή  Θνηλφηεηα, σο 

πξνο ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζπζηαηηθή πξάμε. 

ηβ) Νη δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη γηα ηελ εμφθιεζε  ησλ 

εθθαζαξηζκέλσλ, ζχκθσλα κε ην δηαηαθηηθφ ηνπο, νθεηιψλ. 

ηγ) Νη εηζθνξέο πνπ επηβάιινληαη κε εηδηθνχο λφκνπο. 

2. Νη εηζθνξέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα ηαθηηθά έζνδα πνπ  

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην πξνηειεπηαίν έηνο πνπ αθνξά ν πξνυπνινγηζκφο. 

3. Ξηζηψζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζηνπο νηθείνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  Γήκνπ ή 

ηεο Θνηλφηεηαο κπνξεί λα δηαηεζνχλ, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ 

πιεξσκή δαπαλψλ, πνπ αθνξνχλ: 

α) Δζληθέο ή ηνπηθέο γηνξηέο ή άιιεο ηδίσο πνιηηηζηηθέο, κνξθσηηθέο, ςπραγσγηθέο,  αζιεηηθέο 

εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλψλεη ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα,  εθφζνλ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εδαθηθή ηνπ πεξηθέξεηα θαη ζπλδένληαη κε ηελ πξναγσγή ησλ  θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ή ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ  ησλ θαηνίθσλ ηνπ. 

β) Όκνηεο εθδειψζεηο πνπ νξγαλψλνπλ άιινη θνξείο θαη ζπκκεηέρεη ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα. 
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γ) Ρηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα θαη θηινμελία αληηπξνζσπεηψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ  ηα 

νπνία ζπλέβαιαλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή  αλάπηπμε ή 

πξνβνιή ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, θαζψο θαη νη ζπλεπαγφκελεο δαπάλεο  δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

δ) Ρελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο. 

ε) Έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο. 

4. Ξηζηψζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο νηθείνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  Γήκνπ ή 

ηεο Θνηλφηεηαο κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ ή ηνπ πξνέδξνπ ηεο  Θνηλφηεηαο γηα ηελ 

πιεξσκή δαπαλψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ: 

α) Δπηθνηλσλίεο θάζε κνξθήο. 

β) Ρελ άκεζε απνθαηάζηαζε απξφβιεπησλ δεκηψλ ζε δίθηπα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, άξδεπζεο,  

θσηηζκνχ θαη ζε δξφκνπο. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, εάλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζρεηηθνχ έξγνπ  δελ 

ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά, βάζεη ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ  άξζξνπ 4 ηνπ 

λ. 1418/1984 (ΦΔΘ 23 Α΄), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, κπνξεί λα γίλεηαη απεπζείαο  αλάζεζε κε απφθαζε 

ηνπ δεκάξρνπ ή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο. 

5. Ξηζηψζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο νηθείνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  Γήκνπ ή 

ηεο Θνηλφηεηαο είηε αξρηθά είηε χζηεξα απφ αλακφξθσζε, δηαηίζεληαη, ρσξίο λα  απαηηείηαη απφθαζε 

νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ, γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ: 

α) Απνδνρέο θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ,  

β) Έμνδα παξάζηαζεο. 

γ) Κηζζψκαηα αθηλήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο. 

δ) Δηζθνξέο γηα ηε κηζζνδνζία ησλ ειεγθηψλ εζφδσλ - εμφδσλ θαη ησλ εηζπξαθηφξσλ  Νξγαληζκψλ 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

ε) Έμνδα θίλεζεο εηζπξαθηφξσλ. 

ζη) Δηζθνξέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξ. 1 πεξ. ηγ΄. 

6. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, δελ επηηξέπεηαη ε έλαξμε ηεο  δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο κειεηψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγνπ θαη ησλ πάζεο  θχζεσο ππεξεζηψλ, αλ 

δελ ππάξρεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζρεηηθή πίζησζε, ίζεο ηνπιάρηζηνλ  αμίαο κε ην ηκήκα ηνπ έξγνπ, ηεο 

παξνρήο ππεξεζίαο ή ηεο πξνκήζεηαο πνπ, βάζεη ηεο  κειέηεο, πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 

έηνπο. 

Πηελ απαγφξεπζε απηή δελ πεξηιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία εθπφλεζεο κειέηεο απφ ηηο αξκφδηεο  ππεξεζίεο 

θαηά ην άξζξν 209 παξ. 3, θαζψο θαη ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 28/1980 (ΦΔΘ 11 Α΄),  ρσξίο θαηαβνιή 

ακνηβήο. 

7. Πηηο πεξηπηψζεηο ηνπ ζηνηρείνπ β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο  απεπζείαο 

αλάζεζεο πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ φηαλ ζπληξέρεη 

θαηεπείγνπζα αλάγθε, εάλ δελ ππάξρεη ζηνλ  πξνυπνινγηζκφ πίζησζε ή απηή πνπ ππάξρεη είλαη 

αλεπαξθήο, ε αλαγθαία ηξνπνπνίεζε ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ γίλεηαη ζηελ πξψηε, κεηά ηελ αλάζεζε, 

ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή  θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

Άξζξν 159 

ΘαηΨξηηζε, ςΪθηζε θαη δεκνζΫεπζε πξνϋπνινγηζκνύ 

1. Ζ δεκαξρηαθή επηηξνπή ή ν πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο ζπληάζζεη ην ζρέδην ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο θαη ην ππνβάιιεη,  αηηηνινγψληαο θάζε εγγξαθή, ζην 
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δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην, γηα ζπδήηεζε θαη απφθαζε,  ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο Νθησβξίνπ θάζε 

έηνπο. Ρν ζπκβνχιην έσο ην ηέινο Λνεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο ςεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζε εηδηθή γηα  

απηφλ ην ζθνπφ ζπλεδξίαζε θαη ηνλ ππνβάιιεη ηζνζθειηζκέλν ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο  Ξεξηθέξεηαο. 

Ρν αξγφηεξν ζε είθνζη (20) εκέξεο θαη φρη πέξαλ ηεο ηξηαθνζηήο πξψηεο Γεθεκβξίνπ απφ ηελ  ςήθηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, ην δεκνηηθφ ή  θνηλνηηθφ ζπκβνχιην 

γλσκνδνηεί θαη γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ηδξπκάησλ θαη λνκηθψλ  πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ 

Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο. 

Ζ πξνζεζκία ςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί απηφ ηεο δηελέξγεηαο  δεκνηηθψλ θαη 

θνηλνηηθψλ εθινγψλ κπνξεί λα παξεθηαζεί κέρξη ηελ 28ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο  ην νπνίν αθνξά ν 

πξνυπνινγηζκφο. 

Θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηίζεληαη ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη  άιινη 

δείθηεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην  άξζξν 165. 

2. Αλ ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ θαηαξηηζηεί θαη δελ ππνβιεζεί, φπσο πξνβιέπεηαη  ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ή αλ ν πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ν πξφεδξνο ηεο  Θνηλφηεηαο δελ 

κεξηκλήζνπλ γηα λα ζπγθιεζεί ην ζπκβνχιην έσο ην ηέινο Λνεκβξίνπ, ην  ζπκβνχιην ζπλέξρεηαη 

απηνδίθαηα ηελ πξψηε Θπξηαθή κεηά ηελ εκεξνκελία απηή θαη πξνρσξεί  ζηε ζχληαμε θαη ςήθηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

3. Πε πεξίπησζε πνπ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην δελ ζπληάμεη θαη ςεθίζεη ηνλ  πξνυπνινγηζκφ 

θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, ζπλέξρεηαη απηνδίθαηα εθ λένπ, ηε δεχηεξε Θπξηαθή  ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ 

έηνπο θαη πξνρσξεί ζηε ζχληαμε θαη ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε  νπνία ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί 

έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

4. Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηα αλσηέξσ, νη ππαίηηνη ππέρνπλ αζηηθή θαη πεηζαξρηθή  επζχλε, 

γηα ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  141,142 θαη 143.  

5. Ππλνπηηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο ηειηθψο ςεθίζζεθε απφ ην ζπκβνχιην,  δεκνζηεχεηαη 

θαη ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα ή, εάλ ηέηνηα δελ ππάξρεη, ζε 

εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηα φξηα ηνπ λνκνχ πνπ  εδξεχεη ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα. 

Ζ παξάιεηςε δεκνζίεπζεο απηήο δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηεο απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ή  θνηλνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο. 

 

Άξζξν 160 

ΓηΨξθεηα ηεο ηζρύνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

1. Ώζπνπ λα αξρίζεη λα ηζρχεη ν λένο πξνυπνινγηζκφο, θαη πάλησο φρη αξγφηεξα απφ ην ηέινο  Καξηίνπ 

ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηζρχεη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο πνπ έρεη ιήμεη,  κφλνλ σο πξνο ηελ 

πιεξσκή: 

α) Ρσλ ππνρξεσηηθψλ δαπαλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 158. 

β) Ρσλ δαπαλψλ πνπ γίλνληαη γηα εηδηθνχο ζθνπνχο, βάζεη δηάηαμεο λφκνπ, θαηφπηλ απνθάζεσλ  

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Θξαηηθή Γηνίθεζε, θαζψο θαη απηψλ πνπ γίλνληαη ζην πιαίζην ηεο  πινπνίεζεο 

εγθεθξηκέλσλ έξγσλ ή δξάζεσλ, ηα νπνία ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

2. Κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ηξηκήλνπ απαγνξεχεηαη λα γίλεη νπνηαδήπνηε δαπάλε κε βάζε ηνλ  πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο, πιελ απηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο απνδνρέο πξνζσπηθνχ θαη  ηελ θαηαβνιή ησλ 

αληίζηνηρσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 
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Άξζξν 161 

ΚεηαθνξΨ πηζηώζεσλ γηα ηελ εθηΩιεζε Ωξγνπ Απνζεκαηηθό 

1. Ξίζησζε, πνπ έρεη εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε νξηζκέλνπ έξγνπ,  επηηξέπεηαη, ζε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αδπλακία λα εθηειεζηεί απηφ ην έξγν, λα δηαηεζεί κφλνλ γηα ηελ εθηέιεζε άιινπ 

έξγνπ. Γηα ηε δηάζεζε απηή απαηηείηαη  αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

2. Θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο επηηξέπεηαη λα δηαηεζεί πνζνζηφ κέρξη  πελήληα ηνηο 

εθαηφ (50%) απφ ηηο πηζηψζεηο, πνπ έρνπλ εγγξαθεί γηα έξγα πνπ δελ έρνπλ εθηειεζηεί θαη δελ κπνξνχλ 

πηα λα εθηειεζηνχλ ζην δηάζηεκα πνπ  απνκέλεη, γηα ηελ πιεξσκή ππνρξεσηηθψλ δαπαλψλ. Γηα ηε δηάζεζε 

απηή απαηηείηαη αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

3. Ρν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δελ κπνξεί λα  ππεξβαίλεη ην 

πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ πνπ είλαη γξακκέλα  ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

 

Άξζξν 162 

Έιεγρνο πξνϋπνινγηζκνύ 

1. Ν πξνυπνινγηζκφο θαη ε εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο ή ηνπ πξνέδξνπ ηεο  Θνηλφηεηαο 

ππνβάιινληαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο καδί κε ηηο απνθάζεηο ησλ  ζπκβνπιίσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ επηβνιή ησλ θφξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ πνπ είλαη  γξακκέλεο ζε απηφλ. 

2. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, αλ δηαπηζηψζεη φηη δελ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ  πξνυπνινγηζκφ νη 

ππνρξεσηηθέο δαπάλεο ή έζνδα πνπ επηβάιινληαη ππνρξεσηηθά απφ ην λφκν ή  φηη έρνπλ εγγξαθεί έζνδα ή 

έμνδα, ηα νπνία δελ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν θαιεί ην  ζπκβνχιην λα αλακνξθψζεη θαηάιιεια ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30)  εκεξψλ. 

3. Ρα αξκφδηα φξγαλα πνπ ελεξγνχλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  ππέρνπλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ πνηληθή επζχλε, πεηζαξρηθή θαη αζηηθή επζχλε θαηά ηηο  δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 141, 

142 θαη 143. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β΄ 

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΗ ΘΑΗ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΗ ΓΖΚΥΛ ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ 

 

Άξζξν 163 

Απνινγηζκόο - Ηζνινγηζκόο ΓΪκσλ 

1. Έσο ην ηέινο Καΐνπ, εθείλνο πνπ ελεξγεί ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ππνβάιιεη δηα  κέζνπ ηνπ 

δεκάξρνπ ζηε δεκαξρηαθή επηηξνπή ινγαξηαζκφ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ  έηνπο πνπ έιεμε. Ρα 

ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη ν ινγαξηαζκφο ηεο δηαρείξηζεο νξίδνληαη κε  ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 175. Ν ινγαξηαζκφο ππνβάιιεηαη εληαίνο,  αλεμάξηεηα απφ ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ηπρφλ 

γίλεη, σο πξνο ηα πξφζσπα εθείλσλ πνπ  ελεξγνχλ ηελ ηακεηαθή ππεξεζία. 

2. Κέζα ζε δχν (2) κήλεο αθφηνπ παξέιαβε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ε δεκαξρηαθή επηηξνπή ηα  πξνειέγρεη 

θαη, ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ δηκήλνπ, ππνβάιιεη ηνλ  απνινγηζκφ θαη, πξνθεηκέλνπ 

γηα Γήκνπο πνπ εθαξκφδνπλ ην θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην Γήκσλ  θαη Θνηλνηήησλ, ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο, καδί κε έθζεζή ηεο ζην  δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 

3. Ν ηζνινγηζκφο θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο ζην δεκνηηθφ  ζπκβνχιην, 

ειέγρνληαη απφ έλαλ νξθσηφ ειεγθηή - ινγηζηή. 
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Νη Γήκνη πνπ εθαξκφδνπλ ην θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην ππνρξενχληαη, γηα ηνλ έιεγρν ησλ  νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, λα νξίδνπλ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή - ινγηζηή  θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

κέρξη ην ηέινο Νθησβξίνπ ηνπ έηνπο απηνχ. 

Ν νξθσηφο ειεγθηήο - ινγηζηήο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  (ηζνινγηζκνχ, 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη  πξνζαξηήκαηνο) ηνπ Γήκνπ, 

εθαξκφδεη ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ειεγθηηθήο πνπ αθνινπζεί  ην Πψκα Νξθσηψλ Διεγθηψλ - Ινγηζηψλ, 

νη νπνίεο ζπκθσλνχλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ δηεζλψλ  ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. Πην ρνξεγνχκελν 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ, ν νξθσηφο ειεγθηήο -  ινγηζηήο αλαθέξεη εάλ ν Γήκνο εθάξκνζε νξζά ην 

θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην Γήκσλ θαη  Θνηλνηήησλ θαη εάλ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη 

Θνηλνηηθνχ Θψδηθα θαη ησλ  αληίζηνηρσλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ νη νπνίεο αθνξνχλ ην νηθνλνκηθφ, 

ινγηζηηθφ θαη  δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα ησλ Γήκσλ. Ξεξηιακβάλεη επίζεο θαη φιεο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ  

αθνξνχλ ζε ζεκαληηθέο αλεπάξθεηεο πνπ έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηελ αθξίβεηα ή νξζφηεηα  θνλδπιίσλ 

ηνπ ηζνινγηζκνχ ή ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

Δθηφο απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ν νξθσηφο ειεγθηήο - ινγηζηήο ππνρξενχηαη λα  θαηαξηίδεη θαη έθζεζε 

ειέγρνπ, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα φζα πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρφ  ηνπ, παξαζέηνληαο, 

επηπξνζζέησο θαη ηηο αλαγθαίεο ππνδείμεηο ηνπ γηα θάζε ζέκα. Ζ έθζεζε  ειέγρνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

νξθσηφ ειεγθηή - ινγηζηή ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ζηνλ  Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. 

4. Ρν ζπκβνχιην κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ αθφηνπ παξέιαβε ηνλ απνινγηζκφ ή θαη ηνλ  

ηζνινγηζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ηελ έθζεζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο  απνθαζίδεη κε πξάμε 

ηνπ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ ή θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη  δηαηππψλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά 

κε απηφλ, ζε εηδηθή γηα απηφλ ην ζθνπφ  ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία παξίζηαηαη θαη ν δηεπζπληήο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

Πηνπο Γήκνπο πνπ εθαξκφδνπλ θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην, ζηελ αλσηέξσ εηδηθή ζπλεδξίαζε  θαιείηαη θαη 

παξίζηαηαη θαη ν νξθσηφο ειεγθηήο - ινγηζηήο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ, ν νπνίνο  ζπλέηαμε ην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ. Ζ απνπζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή - ινγηζηή ή ηνπ  αλαπιεξσηή ηνπ δελ επεξεάδεη ηε ιήςε 

απφθαζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ, ππφ ηνλ φξν φηη  απνδεηθλχεηαη ε εκπξφζεζκε πξφζθιεζή ηνπ ζηελ εηδηθή 

ζπλεδξίαζε. 

Ν δήκαξρνο κε έγγξαθφ ηνπ θνηλνπνηεί ηελ απνπζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή - ινγηζηή απφ ηε  ζπλεδξίαζε 

ζην Πψκα Νξθσηψλ Διεγθηψλ, ην ζπκβνχιην δε, έρεη δηθαίσκα λα απνθιείζεη ηνλ  νξθσηφ ειεγθηή - 

ινγηζηή πνπ δελ πξνζήιζε, απφ επφκελν έιεγρν ζην Γήκν. 

5. Ν απνινγηζκφο ή θαη ν ηζνινγηζκφο κε ην πηζηνπνηεηηθφ θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ  νξθσηνχ ειεγθηή - 

ινγηζηή, καδί κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ λ. 3202/2003 (ΦΔΘ 284 Α΄), φπσο 

ηζρχεη, ππνβάιινληαη γηα έιεγρν ζην  Διεγθηηθφ Ππλέδξην, κέζα ζε έλαλ (1) κήλα αθφηνπ εθδφζεθε ε 

πξάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ πξνβιέπεη ε πξνεγνχκελε παξάγξαθνο θαη ε ππνβνιή ηνπ  

αλαθνηλψλεηαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπ απνινγηζκνχ ή θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ ζην Διεγθηηθφ Ππλέδξην,  επηβάιινληαη 

ζε βάξνο ησλ ππαηηίσλ νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ π.δ. 774/1980 θαη  παξάιιεια δηελεξγείηαη 

έθηαθηνο γεληθεπκέλνο έιεγρνο ζηε δηαρείξηζε ηνπ Γήκνπ, κεηά απφ  απφθαζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ 

Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ, πνπ εθδίδεηαη είηε απηεπάγγειηα είηε κεηά  απφ αίηεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο. 

6. Ππλνπηηθή θαηάζηαζε ηνπ απνινγηζκνχ ή θαη ν ηζνινγηζκφο κεηά ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο  θαη ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή - ινγηζηή δεκνζηεχνληαη, κεηά ηελ  έγθξηζή ηνπο απφ ην 
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δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία  ηνπηθή εθεκεξίδα ή, εάλ ηέηνηα δελ 

ππάξρεη, ζε εθεκεξίδα ε νπνία εθδίδεηαη ζηα φξηα ηνπ  λνκνχ πνπ εδξεχεη ν Γήκνο. 

Κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 175, θαζνξίδνληαη ηα πξνο δεκνζίεπζε  ζηνηρεία ηνπ 

απνινγηζκνχ. 

7. Νη Γήκνη, νη νπνίνη δελ ππνρξενχληαη θαηά ην λφκν ζηελ εθαξκνγή ηνπ θιαδηθνχ  ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ, 

ζπληάζζνπλ ζηε ιήμε θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηελ  νπνία εκθαλίδνληαη νη 

απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπο. Κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξ.  2 ηνπ άξζξνπ 175, θαζνξίδνληαη ηα 

ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο απηήο. 

Πχλνςε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο δεκνζηεχεηαη καδί κε ηνλ απνινγηζκφ, ζχκθσλα κε ηε  δηαδηθαζία ηεο 

παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

Νη Γήκνη πνπ εθαξκφδνπλ πξναηξεηηθά ην θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ  ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 315/1999 (ΦΔΘ 302 Α΄) δελ ππνρξενχληαη ζηε ζχληαμε ηεο  νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

 

Άξζξν 164 

Απνινγηζκόο - ηζνινγηζκόο ΘνηλνηΪησλ 

1. Έσο ην ηέινο Καΐνπ, εθείλνο πνπ ελεξγεί ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηεο Θνηλφηεηαο,  ππνβάιιεη ζην 

θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πεξαζκέλνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο καδί κε ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Ρν θνηλνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη  γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ θαη, 

πξνθεηκέλνπ γηα Θνηλφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ ην θιαδηθφ  ινγηζηηθφ ζρέδην Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, ηνπ 

ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη  δηαηππψλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ, κε πξάμε πνπ εθδίδεη 

κέζα ζε έλα δίκελν απφ ηελ παξαιαβή  ησλ ινγαξηαζκψλ. 

2. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 εθαξκφδνληαη θαηά ηα ινηπά αλαιφγσο θαη γηα ηηο  Θνηλφηεηεο. 

 

Άξζξν 165 

πνβνιΪ ζηνηρεΫσλ 

1. Νη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ππνβάιινπλ ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο ζηνηρεία γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο, ηαθηηθφ θαη έθηαθην θαη γηα  ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

θαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε, θαζψο θαη φκνηα ζηνηρεία γηα ηα λνκηθά  πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηηο θάζε 

είδνπο επηρεηξήζεηο ηνπο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία  Βάζεο Γεδνκέλσλ γηα ην ζχλνιν ηεο Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ. 

Ρα αλσηέξσ ζηνηρεία ππνβάιινληαη, κέζσ ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο θαη κεηά απφ ζρεηηθφ  έιεγρφ ηνπο απφ 

απηή, ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη  θνηλνπνηνχληαη ζηελ νηθεία 

Ρνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη ζηελ Θεληξηθή Έλσζε  Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ Διιάδαο. 

Ζ κε παξνρή ή ε θαζπζηέξεζε παξνρήο ησλ ζηνηρείσλ ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη  κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ζε βάξνο ηνπ  Νξγαληζκνχ 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ην νπνίν αλέξρεηαη απφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) έσο  δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) 

ησλ Θ.Α.Ξ., ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1828/1989 αλάινγα κε ηε  ζπρλφηεηα θαη ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο 

θαη ην νπνίν παξαθξαηείηαη θαηά ηελ θαηαλνκή ησλ  Θ.Α.Ξ. ηνπ επφκελνπ έηνπο, ζηνλ νηθείν Ν.Ρ.Α.. 

Ν ηχπνο, ην πεξηερφκελν ησλ ζηνηρείσλ, ν ρξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηνπο, θαζψο θαη θάζε  άιιε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο. 
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2. Κε φκνηα απφθαζε θαζνξίδνληαη δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ  αλσηέξσ 

θνξέσλ, νη νπνίνη ζπλνδεχνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη ηνλ απνινγηζκφ ή θαη  ηνλ ηζνινγηζκφ 

απηψλ. 

Πηελ ίδηα απφθαζε, ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο  αμηνιφγεζεο, νη 

ζηφρνη, ε ζπρλφηεηα, νη δείθηεο θαη ε δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο ηεο  απνδνηηθφηεηαο ηεο δξάζεο ησλ 

Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε  αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ 

ΡΑΚΔΗΑΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 

 

Άξζξν 166 

ΓηεμαγσγΪ 

1. Ζ ηακεηαθή ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ κε πιεζπζκφ άλσ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) θαηνίθσλ  δηεμάγεηαη 

ππνρξεσηηθά απφ ίδηα ηακεηαθή ππεξεζία πνπ ζπληζηάηαη κε ηνλ Νξγαληζκφ  Δζσηεξηθήο πεξεζίαο 

(Ν.Δ..).  

2. Πηνπο ινηπνχο Γήκνπο, είλαη δπλαηή ε ζχζηαζε ίδηαο ηακεηαθήο ππεξεζίαο κε ζρεηηθή  πξφβιεςε ζηνλ 

Νξγαληζκφ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο απηψλ (Ν.Δ..). 

3. Πηηο Θνηλφηεηεο ηεο Σψξαο, ζηνπο Ππλδέζκνπο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, θαζψο θαη ζηα  ηδξχκαηα θαη 

λνκηθά πξφζσπα ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, είλαη δπλαηή ε ζχζηαζε ίδηαο ηακεηαθήο 

ππεξεζίαο κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηνλ Νξγαληζκφ Δζσηεξηθήο  πεξεζίαο απηψλ (Ν.Δ..). 

4. Ζ ηακεηαθή ππεξεζία ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ δελ ππνρξενχληαη θαη δελ  έρνπλ 

ζπζηήζεη ίδηα ηακεηαθή ππεξεζία δηεμάγεηαη απφ ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ,  δηα ησλ δεκνζίσλ 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, κε ππαιιήινπο πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνπο νηθείνπο  Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 

Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη  Νηθνλνκίαο θαη 

Νηθνλνκηθψλ κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα, ζρεηηθά κε ηελ  εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο.  

5. Γήκνη θαη Θνηλφηεηεο εληφο ηνπ ηδίνπ λνκνχ είλαη δπλαηφ λα ζπζηήζνπλ θνηλή ηακεηαθή  ππεξεζία, 

ζπλάπηνληαο ζρεηηθή ζχκβαζε δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο. 

6. Ζ ηακεηαθή ππεξεζία ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ Γήκσλ θαη ησλ  Θνηλνηήησλ, ηα 

νπνία δελ έρνπλ δηθή ηνπο ηακεηαθή ππεξεζία, δηεμάγεηαη απφ απηφλ πνπ ηελ  αζθεί ζην Γήκν ή ηελ 

Θνηλφηεηα πνπ ηα έρεη ζπζηήζεη. 

Πε πεξίπησζε πνπ ε ηακεηαθή ππεξεζία δηεμάγεηαη κέζσ ησλ Γεκφζησλ Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ,  απηή 

δηεμάγεηαη απφ ππαιιήινπο ηνπ νηθείνπ Νξγαληζκνχ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ν νπνίνο  έρεη ζπζηήζεη ην 

λνκηθφ πξφζσπν. 
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Άξζξν 167 

ΔΫζπξαμε εζόδσλ 

1. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ησλ  Γήκσλ θαη 

ησλ Θνηλνηήησλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Eηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ,  φπσο απηέο θάζε 

θνξά ηζρχνπλ. 

Ρα ηακεηαθά φξγαλα ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο αζθνχλ αληηζηνίρσο φιεο ηηο  αξκνδηφηεηεο 

πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο απηέο. 

2. Νη δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 1819/1951 (ΦΔΘ 149 Α΄) "Ξεξί ηξφπνπ δηεμαγσγήο ησλ πάζεο θχζεσο  

ζπλαιιαγψλ ηνπ Γεκνζίνπ", φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ, εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα ρξέε  πξνο ηνπο 

Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ έρνπλ ίδηα ηακεηαθή ππεξεζία. 

Γήκνη πνπ έρνπλ δηθή ηνπο ηακεηαθή ππεξεζία θαη ππεξεζία χδξεπζεο ή επηρείξεζε χδξεπζεο  κπνξνχλ λα 

ζπλεηζπξάηηνπλ κε ηνπο ινγαξηαζκνχο χδξεπζεο, κε ζρεηηθή εηδηθή κλεία θαη άιια  βεβαησκέλα ρξέε απφ 

ηέιε, δηθαηψκαηα θαη εηζθνξέο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, χζηεξα απφ  αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

3. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη  Νηθνλνκίαο 

θαη Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ηα φξηα ησλ νθεηιψλ πξνο ηνπο Ν.Ρ.Α., κέρξη ηα  νπνία ακειείηαη ε ηακεηαθή 

βεβαίσζή ηνπο θαη ε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ είζπξαμεο. 

 

Άξζξν 168 

Νηθνλνκηθόο θαη δηαρεηξηζηηθόο Ωιεγρνο 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ κπνξεί λα δηελεξγεί  νηθνλνκηθνχο 

θαη δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο ζηηο δηαρεηξίζεηο ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη  ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,  Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο 

ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο. 

 

Άξζξν 169 

Έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ Ν.Ρ.Α. πξώηνπ βαζκνύ 

1. Νη δαπάλεο ησλ Γήκσλ κε πιεζπζκφ άλσ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) θαηνίθσλ ππάγνληαη  ζηνλ 

πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ, ν νπνίνο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ην 

δηέπεη θαη αλαθέξεηαη ζηελ εμέηαζε: 

α) Αλ ε ζρεηηθή πίζησζε είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ. 

β) Αλ ηεξήζεθε ε πξνβιεπφκελε λφκηκε δηαδηθαζία ηνπ ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ  θαη 

γ) Αλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο δαπάλεο είλαη πιήξε. 

2. Απφ ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν εμαηξνχληαη νη εμήο θαηεγνξίεο δαπαλψλ: 

α) Γαπάλεο πιεξσκήο θάζε είδνπο απνδνρψλ θαζψο θαη ησλ θαη' απνθνπή εμφδσλ θίλεζεο ησλ  

ηαθηηθψλ ππαιιήισλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έκκηζζσλ δηθεγφξσλ, θαη ησλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ  

ρξφλνπ, πιελ ησλ πξνζζέησλ ακνηβψλ απηψλ θαη ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξψηνπ κήλα εθείλσλ πνπ  

δηνξίδνληαη ή κνληκνπνηνχληαη. 

β) Γαπάλεο απφδνζεο ησλ ππέξ ηξίησλ ελεξγνχκελσλ θξαηήζεσλ (αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, θφξσλ  

θ.ιπ.). 
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γ) Ξεξηνδηθέο δαπάλεο κηζζσκάησλ αθηλήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ  

θαηαβάιινληαη γηα πξψηε θνξά, κεηά ηελ θαηάξηηζε, παξάηαζε, αλαλέσζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο  

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

δ) Γαπάλεο θαηαλαιψζεσο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ θαη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. 

ε) πνρξεσηηθέο δαπάλεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζη΄, δ΄, ε΄, ηβ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 158, θαζψο  θαη 

δαπάλεο απνκαγλεηνθψλεζεο ησλ πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ  δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ θαη ησλ δεκαξρηαθψλ επηηξνπψλ. 

ζη) Γαπάλεο θαη' είδνο κηθξφηεξεο ησλ ρηιίσλ επξψ (1.000 Δ) εηεζίσο. 

3. Αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ είλαη νη πεξεζίεο Δπηηξφπσλ ηνπ  Διεγθηηθνχ 

Ππλεδξίνπ πνπ εδξεχνπλ ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ, πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε  ηεο Νινκέιεηαο ηνπ 

Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. 

4. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,  Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Γηθαηνζχλεο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ νηθείνπ πξσηνβάζκηνπ Ν.Ρ.Α., 

επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ ην  Διεγθηηθφ Ππλέδξην, επί ησλ δαπαλψλ Γήκσλ ή 

Θνηλνηήησλ, θάησ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000)  θαηνίθσλ, θαζψο θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ απηψλ. 

5. Ν θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ησλ Ν.Ρ.Α. πξψηνπ βαζκνχ είλαη δεηγκαηνιεπηηθφο  θαη 

δηελεξγείηαη απφ ηελ πεξεζία Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ, ε νπνία νξίδεηαη κε  απφθαζε ηεο 

Νινκέιεηαο απηνχ. 

6. Πηελ αξκφδηα πεξεζία Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ ππνβάιινληαη, θαη' έηνο,  αληίγξαθα ησλ 

απνινγηζκψλ ή θαη ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ πξσηνβάζκησλ Ν.Ρ.Α. ζπλνδεπφκελα:  

α)  απφ ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο θαη πξάμεηο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπο θαη  

β) απφ θάζε ζρεηηθφ  κε ηνλ έιεγρν ζηνηρείν πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Νινκέιεηαο ηνπ 

Διεγθηηθνχ  Ππλεδξίνπ, πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 4 ηνπ Νξγαληζκνχ ηνπ (π.δ. 

774/1980,  ΦΔΘ 189 Α΄). 

Ρα απνινγηζηηθά ζηνηρεία (δηθαηνινγεηηθά) θπιάζζνληαη, κε επζχλε ησλ πξντζηακέλσλ ησλ  αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζε αζθαιέο κέξνο. Ν  θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο 

νινθιεξψλεηαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο  ηνπ αληηγξάθνπ ηνπ απνινγηζκνχ ή 

θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

7. Νη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απνδίδνπλ ζην Διεγθηηθφ Ππλέδξην εηήζην ινγαξηαζκφ  

δηαρείξηζεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, φπσο επίζεο θαη  ζηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ β.δ. ηεο 17.5/15.6.1959, ζηηο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 163 θαη 2  ηνπ άξζξνπ 164 ηνπ 

παξφληνο, θαζψο θαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2539/1997. 

8. Πε θάζε πεξίπησζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ κπνξεί λα δηαηάμεη έθηαθην  δηαρεηξηζηηθφ 

έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο ελφο Νξγαληζκνχ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή λνκηθνχ  πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ 

απηνχ. 

 

Άξζξν 170 

Γηεπθνιύλζεηο νθεηιεηώλ 

1. Πηνπο νθεηιέηεο ησλ Γήκσλ, ησλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ δεκνζίνπ  δηθαίνπ 

παξέρνληαη νη δηεπθνιχλζεηο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ ηνπο, νη νπνίεο  πξνβιέπνληαη απφ ηε 

λνκνζεζία πνπ ηζρχεη γηα ηνπο νθεηιέηεο ηνπ Γεκνζίνπ. 
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2. Νπνχ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2648/1998 (ΦΔΘ 238 Α΄) αλαθέξεηαη  "πξντζηάκελνο ηεο 

δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο", "επηηξνπή" θαη "πνπξγφο Νηθνλνκηθψλ",  λννχληαη αληίζηνηρα ν 

πξντζηάκελνο ηεο ηακεηαθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, ε  δεκαξρηαθή επηηξνπή θαη ην 

δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην. Γηα ηελ άζθεζε ηεο  αξκνδηφηεηαο ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ δελ απαηηείηαη γλσκνδφηεζε επηηξνπήο. 

3. Πηνπο νθεηιέηεο ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ νπνίσλ ε ηακεηαθή ππεξεζία  δηεμάγεηαη 

δηα ησλ Γεκφζησλ Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ (Γ.Ν..), αξκφδηα φξγαλα γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αλσηέξσ 

δηεπθνιχλζεσλ είλαη εθείλα ηεο πξνεγνχκελεο  παξαγξάθνπ. 

4. Ρν παξάβνιν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.  2648/1998 (ΦΔΘ 238 

Α΄), φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη θάζε θνξά, θαηαηίζεηαη ππέξ ηνπ Γήκνπ ή  ηεο Θνηλφηεηαο ζηελ ηακεηαθή 

ηνπο ππεξεζία θαη, ειιείςεη απηήο, ζηελ αξκφδηα Γ.Ν... 

5. Απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εμαηξνχληαη νη νθεηιέο απφ ζπκβάζεηο. 
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Άξζξν 171 

Έληνθε θαηΨζεζε εζόδσλ ησλ ΓΪκσλ θαη ΘνηλνηΪησλ 

1. Δθφζνλ ε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ελφο Γήκνπ ή κηαο Θνηλφηεηαο έρεη αλαηεζεί ζην Ρακείν  

Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν πνπ απνκέλεη ζηα δεκφζηα ηακεία ζην  ηέινο θάζε 

έηνπο θαηαηίζεηαη εληφθσο ζην ηακείν απηφ. Ρν επηηφθην κπνξεί λα είλαη  θαηψηεξν απφ ην επηηφθην ησλ 

δαλείσλ πνπ ρνξεγεί ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαηά  κία κνλάδα ην πνιχ. Ρν πξντφλ ηνπ 

ηφθνπ εκθαλίδεηαη ζε ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ ηνπ Ρακείνπ  Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

2. Ρν πνζφ πνπ κπνξεί λα δηαηεξεί ζε κεηξεηά ζην ηακείν ν δεκνηηθφο ή θνηλνηηθφο ηακίαο  νξίδεηαη κε 

θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο  θαη Νηθνλνκίαο θαη 

Νηθνλνκηθψλ. Ρα ππφινηπα θαηαηίζεληαη εληφθσο, ζε ινγαξηαζκφ φςεσο ή  πξνζεζκηαθφ, ζε πηζησηηθφ 

ίδξπκα πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ. Ρνπνζέηεζε ησλ ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ ζε άιινπ είδνπο ηξαπεδηθά θαη  ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα δελ επηηξέπεηαη εθηφο απφ ηίηινπο 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

3. Ύζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο  κπνξνχλ λα 

θαηαζέηνπλ εληφθσο ηα έζνδά ηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ή απφ 

δσξεέο θαη θιεξνδνηήκαηα πνπ πξννξίδνληαη  απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε θνηλσθειψλ έξγσλ, ζε 

ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ, ζην φλνκά ηνπο,  ζε Ξηζησηηθφ Ίδξπκα ή ζε Ρξάπεδα, πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα 

απφθαζε. 

 

Άξζξν 172 

ΔληΨικαηα πξνπιεξσκΪο 

1. Κε απφθαζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο ή ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα εγθξίλεηαη  ε έθδνζε 

εληαικάησλ πξνπιεξσκήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δαπαλψλ, γεληθά, εθφζνλ ε πιεξσκή κε  ηαθηηθφ έληαικα 

ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ είλαη αδχλαηε ή απξφζθνξε. 

2. Ρα εληάικαηα πξνπιεξσκήο εθδίδνληαη ζην φλνκα δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ. 

 

Άξζξν 173 

ΞΨγηα πξνθαηαβνιΪ 

1. Κε απφθαζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο ή ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ παξέρεηαη πάγηα  πξνθαηαβνιή ζε 

βάξνο ηνπ ζρεηηθνχ θσδηθνχ αξηζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Κε ηελ απφθαζε απηήλ νξίδνληαη: 

α) Νη δαπάλεο πνπ ζα αληηκεησπηζζνχλ απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή θαη ην χςνο ηνπο, ζηα φξηα  ησλ 

πηζηψζεσλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο νηθείνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

β) Ρν πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη γηα ηηο Θνηλφηεηεο πιεζπζκνχ  κέρξη δχν 

ρηιηάδεο (2.000) θαηνίθνπο ην πνζφ ησλ ρηιίσλ επξψ (1.000 Δ), ελψ γηα ηηο  ππφινηπεο Θνηλφηεηεο θαη 

ηνπο Γήκνπο κε πιεζπζκφ κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10.000) θαηνίθνπο  ην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ επξψ 

(2.000 Δ). 

Γηα Γήκνπο κε πιεζπζκφ απφ δέθα ρηιηάδεο έλαλ (10.001) κέρξη ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000)  θαηνίθνπο 

ην πνζφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξψ (4.000 Δ) θαη  γηα Γήκνπο άλσ ησλ 

ηξηάληα ρηιηάδσλ θαη ελφο (30.001) θαηνίθσλ ην πνζφ ησλ έμη ρηιηάδσλ  επξψ (6.000 Δ). 

γ) Ν δεκνηηθφο ή θνηλνηηθφο ππάιιεινο, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδνζεί ην έληαικα θαη ν  νπνίνο ζα 

ελεξγεί ηηο πιεξσκέο ζχκθσλα κε έγγξαθεο εληνιέο ηνπ δεκάξρνπ ή ηνπ πξνέδξνπ  ηεο Θνηλφηεηαο. 
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2. Ν δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο, κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ  αξκφδηα 

ινγηζηηθή ππεξεζία, εθδίδεη ηζφπνζα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

γηα θάζε δαπάλε. Ρα ρξεκαηηθά εληάικαηα εθδίδνληαη ζην φλνκα ηνπ  δηθαηνχρνπ θαη ζεκεηψλεηαη ζε απηά 

φηη ε πιεξσκή έγηλε απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή. 

3. Γηα ηηο πξνκήζεηεο, ηηο εξγαζίεο θαη ηηο κεηαθνξέο, πνπ πιεξψλνληαη απφ ηελ πάγηα  πξνθαηαβνιή, αμίαο 

κέρξη ηεηξαθνζίσλ επξψ (400 Δ), δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο πνπ πξνβιέπεη ε 

ηζρχνπζα θαηά πεξίπησζε λνκνζεζία νχηε  ε ζχληαμε κειέηεο ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

4. Πηα δεκνηηθά θαη ηνπηθά δηακεξίζκαηα ζπληζηάηαη πάγηα πξνθαηαβνιή ζε βάξνο ηνπ  ζρεηηθνχ θσδηθνχ 

αξηζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθείνπ Ν.Ρ.Α.. Ρν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο  πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φια ηα 

δεκνηηθά δηακεξίζκαηα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην αλψηαην  φξην, πνπ νξίδεηαη, θάζε θνξά γηα ην Γήκν 

θαη θαηαλέκεηαη ζε θάζε δεκνηηθφ δηακέξηζκα κε  απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο. Δηδηθά ην χςνο ηεο 

πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα θάζε ηνπηθφ  δηακέξηζκα κε πιεζπζκφ κέρξη ρηιίνπο (1.000) θαηνίθνπο αλέξρεηαη 

ζε ρίιηα επξψ (1.000 €)  θαη κε κεγαιχηεξν πιεζπζκφ δχν ρηιηάδεο επξψ (2.000 €). 

 

Άξζξν 174 

ΓηαγξαθΪ ρξεώλ 

1. Θάζε είδνπο ρξέε πξνο ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Θνηλφηεηεο δηαγξάθνληαη νιφθιεξα ή ελ κέξεη: 

α) Όηαλ νη νθεηιέηεο απεβίσζαλ ρσξίο λα αθήζνπλ πεξηνπζία ή νη θιεξνλφκνη ηνπο  απνπνηήζεθαλ ηελ 

θιεξνλνκηά. 

β) Όηαλ νη νθεηιέηεο δελ έρνπλ θαζφινπ πεξηνπζία θαη ε επηδίσμε ηεο είζπξαμεο δελ έθεξε  θαλέλα 

απνηέιεζκα επί ηξία ρξφληα, αθφηνπ έιεμε ε ρξήζε θαηά ηελ νπνία βεβαηψζεθαλ. 

γ) Όηαλ νη νθεηιέηεο δελ έρνπλ πεξηνπζία θαη είλαη αγλψζηνπ δηακνλήο, εθφζνλ νη  πξνζπάζεηεο, πνπ 

έγηλαλ επί κία ηξηεηία γηα ηελ αλεχξεζε ηεο δηακνλήο ηνπο, δελ έθεξαλ  απνηέιεζκα, θαη 

δ) Όηαλ ε εγγξαθή ζηνπο νξηζηηθνχο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ θφξσλ,  

ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ έγηλε θαηά ηξφπν πξνθαλψο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε  θνξνινγεηέα 

χιε ή ην πξφζσπν ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ή φηαλ έγηλε ιαλζαζκέλε πνιιαπιή εγγξαθή  γηα ην ίδην είδνο 

εζφδνπ θαη γηα ην ίδην πξφζσπν. 

2. Ζ δηαγξαθή ησλ ρξεψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

3. Πηνπο Γήκνπο θαη ζηηο Θνηλφηεηεο πνπ έρνπλ δηθή ηνπο ηακεηαθή ππεξεζία, ην δεκνηηθφ ή  θνηλνηηθφ 

ζπκβνχιην κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, κπνξεί λα απαιιάζζεη ηνπο νθεηιέηεο απφ ηηο πξνζαπμήζεηο 

εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, εθφζνλ ε εθπξφζεζκε  θαηαβνιή νθείιεηαη: 

α) ζηε κε επίδνζε ηεο αηνκηθήο εηδνπνίεζεο, 

β) ζε νηθνλνκηθή αδπλακία πνπ πξνήιζε απφ γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο, 

γ) ζε ππαηηηφηεηα ηεο ππεξεζίαο. 

Ζ απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε. Πηηο πεξηπηψζεηο α΄  θαη γ΄ 

απαηηείηαη θαη ε γλψκε ηεο ηακεηαθήο ππεξεζίαο. 

 

Άξζξν 175 

ΓεληθΩο ξπζκΫζεηο 

1. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,  Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ Ππζηήκαηνο Γεληθήο  θαη Αλαιπηηθήο Ινγηζηηθήο - Θνζηνιφγεζεο. 
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2. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,  Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνλ  ηξφπν δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ, ηελ αλάιεςε 

ππνρξεψζεσλ, ηελ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ, ηελ έθδνζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ή άιισλ ηίηισλ 

πιεξσκήο θαη  ηνλ έιεγρν πνπ αζθείηαη ζε απηά, ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλψλ, ηε βεβαίσζε θαη ηελ 

είζπξαμε ησλ εζφδσλ, ηε ιεηηνπξγία ηεο ηακεηαθήο ππεξεζίαο, ηνλ  θαζνξηζκφ ησλ ππνιφγσλ θαη ηελ 

επζχλε απηψλ, θαζψο θαη ησλ άιισλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ  δηαρεηξηζηηθά θαζήθνληα, ηε ινγνδνζία, ηα 

πξνο δεκνζίεπζε ζηνηρεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη  ηνπ απνινγηζκνχ θαη γεληθά ηελ νηθνλνκηθή δηνίθεζε 

θαη ην ινγηζηηθφ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ. 

3. Αλ ν ηακίαο ακθηζβεηεί ηε λνκηκφηεηα εληάικαηνο, γλσζηνπνηεί ζηνλ δήκαξρν ή ηνλ  πξφεδξν ηεο 

Θνηλφηεηαο κε εηδηθή αλαθνξά ηνπο ιφγνπο ακθηζβήηεζεο. Αλ ν δήκαξρνο ή ν  πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο 

απνξξίςεη ηνπο ιφγνπο ακθηζβήηεζεο, ην έληαικα εθηειείηαη. Πηε  ζπλέρεηα, κε θξνληίδα ηνπ ηακία, 

απνζηέιιεηαη καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 

Ππλεδξίνπ ηνπ  Λνκνχ ή ηεο Λνκαξρίαο γηα έιεγρν, θαηά πξνηεξαηφηεηα. 

4. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη  Νηθνλνκίαο 

θαη Νηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδεηαη θάζε έηνο, παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ θαηάξηηζε  θαη εθηέιεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ Ν.Ρ.Α.. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ΄ ΓΑΛΔΗΑ 

 

Άξζξν 176 

ΓηαδηθαζΫα ζπλνκνινγΪζεσο 

1. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα ζπλνκνινγνχλ δάλεηα κε ην Θξάηνο, κε  αλαγλσξηζκέλα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο Διιάδαο ή ηνπ  εμσηεξηθνχ θαη κε θάζε είδνπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ,  απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζθνπψλ ηεο αξκνδηφηεηαο ή ηεο δξάζεο ηνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνπιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ 

ή κε νθεηιψλ. 

2. Κε ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηε ζχλαςε ηνπ δαλείνπ  θαη ε 

νπνία ιακβάλεηαη, ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4, κε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ 

ηνπ, πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ν ζθνπφο, νη φξνη  ηνπ θαη ε ηνθνρξεσιπηηθή δφζε. 

3. Απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δάλεην γηα ζθνπφ άιινλ απφ εθείλν γηα ηνλ νπνίν  ζπλνκνινγήζεθε. 

Δπηηξέπεηαη θαη' εμαίξεζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δάλεην ή έλα κέξνο ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε άιινπ έξγνπ, 

χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ  δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε 

πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ  (2/3) ησλ κειψλ ηνπ. 

Γηα λα ζπλαθζεί δάλεην γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή πξνκεζεηψλ, πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ  

πξνθαηαξθηηθή ηερληθή κειέηε ησλ έξγσλ ή ησλ πξνκεζεηψλ, γηα ηα νπνία ζα ζπλνκνινγεζεί ην  δάλεην, 

πνπ λα έρεη ζπληαρζεί θαη εγθξηζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. Αλ θαη ν ζθνπφο απηφο  καηαησζεί, ιχεηαη ε 

δαλεηαθή ζχκβαζε θαη ην δάλεην ή ην ηκήκα απηνχ επηζηξέθεηαη ζηνλ  δαλεηζηή. 

4. Γηα ηε ζπλνκνιφγεζε δαλείνπ πνζνχ άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ  

(1.500.000 Δ) απφ Νξγαληζκφ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε πιεζπζκφ έσο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) 

θαηνίθνπο ή άλσ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ επξψ (3.000.000 Δ)  κε πιεζπζκφ άλσ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ 
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(50.000) θαηνίθσλ ή άλσ ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ επξψ (5.000.000 Δ) κε πιεζπζκφ άλσ ησλ νγδφληα 

ρηιηάδσλ (80.000)  θαηνίθσλ, ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε 

πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ κειψλ ηνπ. Ρα αλσηέξσ πνζά κπνξεί λα  αλαπξνζαξκφδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη  Απνθέληξσζεο. Ζ αλσηέξσ απμεκέλε 

πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ δελ απαηηείηαη γηα δάλεηα πνπ  ζπλνκνινγνχληαη πξνο θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ 

γηα αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο, θαζψο θαη γηα  εθείλα πνπ αθνξνχλ αλαρξεκαηνδφηεζε ζπλαθζέλησλ 

δαλείσλ κε επλντθφηεξνπο φξνπο. 

5. Ζ εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη ζε πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%)  απφ έζνδα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ εμεηδηθεπκέλεο επηρνξεγήζεηο ή απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε ή  απφ ην ηκήκα ησλ 

Θεληξηθψλ Απηνηειψλ Ξφξσλ (Θ.Α.Ξ.) πνπ πξννξίδνληαη γηα επελδπηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο ησλ Νξγαληζκψλ 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ππιινγηθή Απφθαζε Ρνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο - Π.Α.Ρ.Α.). Δπηηξέπεηαη ε ιήςε 

δαλείνπ κε εθρψξεζε εζφδσλ γηα ηελ αζθάιεηά  ηνπ απφ αληαπνδνηηθά ηέιε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 

δάλεην ζπλάπηεηαη κε ηελ εμππεξέηεζε  ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο ράξηλ ηεο νπνίαο επηβάιινληαη ηα 

αληαπνδνηηθά ηέιε. 

Δπίζεο επηηξέπεηαη ε ιήςε δαλείνπ κε αζθάιεηα ηελ εθρψξεζε εζφδσλ απφ εμεηδηθεπκέλεο  επηρνξεγήζεηο 

ή απφ ην ηκήκα ησλ Θεληξηθψλ Απηνηειψλ Ξφξσλ (Θ.Α.Ξ.) πνπ πξννξίδνληαη γηα  επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ππιινγηθή Απφθαζε  Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - 

Π.Α.Ρ.Α.), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην δάλεην ζπλάπηεηαη γηα ηελ  εμππεξέηεζε ή εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

έξγσλ ή πξνκεζεηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε  Ππιινγηθή Απφθαζε Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Π.Α.Ρ.Α.) ή 

ηελ εμεηδηθεπκέλε επηρνξήγεζε. 

Πηνπο πην πάλσ πεξηνξηζκνχο δελ πεξηιακβάλνληαη ηα θάζε είδνπο έζνδα ησλ Νξγαληζκψλ  Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ζπλδέζκνπο ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ. 

6. Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο, κε εμαίξεζε ηα δάλεηα πνπ  

ζπλνκνινγνχληαη κε ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, απνηειεί ε πξάμε ηνπ Γεληθνχ  Γξακκαηέα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε λνκηκφηεηα ηεο απφθαζεο ηνπ  δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

7. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ βξαρππξφζεζκσλ αλαγθψλ ξεπζηφηεηάο  ηνπο θαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ, κπνξνχλ λα  ζπλνκνινγνχλ κε 

αλαγλσξηζκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο  Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ θαη 

κε θάζε είδνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη λνκηθά πξφζσπα  δεκνζίνπ δηθαίνπ: 

α) Βξαρππξφζεζκεο πηζηψζεηο Αλνηρηψλ Αιιειφρξεσλ Ινγαξηαζκψλ κε φξην έσο ηέζζεξα ηνηο  εθαηφ 

(4%) ηνπ Θπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ ηνπ ηειεπηαίνπ Ηζνινγηζκνχ Σξήζεο ηνπο θαη ζηελ  πεξίπησζε 

κε εθαξκνγήο ηνπ Θιαδηθνχ Ινγηζηηθνχ Πρεδίνπ ησλ Ν.Ρ.Α. πξψηνπ βαζκνχ, πνζνζηφ  πελήληα ηνηο 

εθαηφ (50%) επί ησλ κέζσλ ηακεηαθψλ θαη ηξαπεδηθψλ θαηαζεηηθψλ ππνινίπσλ ηνπ  πξνεγνχκελνπ 

ηξηκήλνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαζεζίκσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα  επελδπηηθνχο ζθνπνχο θαη 

β) Ππκβάζεηο δεκηνπξγίαο ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ζε ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ. Ρν ρξεσζηηθφ  

ππφινηπν απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ κέζνπ εηήζηνπ  πηζησηηθνχ 

ππνινίπνπ ησλ ηεξνχκελσλ θαηαζεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπο. 

Δπί ησλ αλσηέξσ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3, 4, 5, 6 θαη 8 ηνπ  παξφληνο 

άξζξνπ. 

8. α. Νη Γήκνη κπνξνχλ λα εθδίδνπλ νκνινγηαθά δάλεηα, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ  ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 
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 β. Ζ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ιακβάλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία πνπ  πξνβιέπεηαη, 

απφ ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

 γ. Κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο  θαη 

Νηθνλνκηθψλ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη νη  εηδηθφηεξεο 

πξνυπνζέζεηο, νη φξνη θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ έθδνζε θάζε  νκνινγηαθνχ δαλείνπ. 

9. Δγγπήζεηο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ παξέρνληαη κφλν γηα δάλεηα ησλ Ν.Ρ.Α. πνπ  ζπλνκνινγνχληαη κε 

αλαγλσξηζκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο  αιινδαπήο θαη ζχκθσλα κε 

ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 2322/1995 (ΦΔΘ 143 Α΄). 

10. Όπνηνη παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, 4 θαη 6 δηψθνληαη γηα παξάβαζε  ηνπ άξζξνπ 

259 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα θαη παξαιιήισο επζχλνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 141. 

 

Άξζξν 177 

ΓαπΨλεο γηα ηε ζπλνκνιόγεζε δαλεΫσλ 

1. Νη δηαηάμεηο, πνπ επηβάιινπλ ηελ παξάζηαζε δηθεγφξσλ θαηά ηε ζχληαμε δαλεηζηηθψλ  

ζπκβνιαηνγξαθηθψλ εγγξάθσλ, δελ εθαξκφδνληαη γηα ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Θνηλφηεηεο. Νη ζπκβάζεηο γηα ηε 

ζπλνκνιφγεζε δαλείσλ πξνο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο  δελ επηβαξχλνληαη κε ηέιε θαη δηθαηψκαηα ππέξ 

ηξίησλ. 

2. Πηηο ζπκβάζεηο, πνπ γίλνληαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα θαη αθνξνχλ ηε ζπλνκνιφγεζε  δαλείσλ εθ 

κέξνπο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά δηθαηψκαηα κεηψλνληαη ζην έλα  δεχηεξν θαη δελ 

κπνξνχλ πάλησο λα ππεξβνχλ ην πνζφ ησλ ηξηάληα επξψ (30 Δ). 

Ρα θάζε είδνπο δηθαηψκαηα εκκίζζσλ ή ακίζζσλ ππνζεθνθπιάθσλ, γηα ηελ εγγξαθή ππνζήθεο,  

πξνζεκεηψζεσο ή θαηαζρέζεσο, ζε βάξνο ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, κεηψλνληαη ζην έλα  δεχηεξν θαη δελ 

κπνξνχλ πάλησο λα ππεξβνχλ ην πνζφ ησλ είθνζη επξψ (20 Δ). 

3. Νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηα δεκνηηθά θαη  θνηλνηηθά 

ηδξχκαηα θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηνπο ζπλδέζκνπο Γήκσλ,  Θνηλνηήησλ θαη Γήκσλ θαη 

Θνηλνηήησλ θαη ηηο ακηγείο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο  επηρεηξήζεηο. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ΄ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑ 

 

Άξζξν 178 

ΓεληθΩο ππνρξεώζεηο - πξνζηαζΫα 

1. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο νθείινπλ λα δηαηεξνχλ, λα πξνζηαηεχνπλ θαη λα  δηαρεηξίδνληαη ηελ θάζε 

είδνπο πεξηνπζία ηνπο κε ηξφπν επηκειή θαη απνδνηηθφ. 

2. Αθίλεηα θαη θηλεηά πξάγκαηα, αμίεο θαη νηηδήπνηε άιιν αλήθεη ζηελ πεξηνπζία ησλ Γήκσλ  θαη ησλ 

Θνηλνηήησλ θαηαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηα βηβιία ηνπο. 

3. Ζ δηάζεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ Γήκσλ ή ησλ Θνηλνηήησλ επηηξέπεηαη, εθφζνλ  ηεξεζνχλ νη 

εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη εθφζνλ ν ζθνπφο πνπ επηδηψθεηαη κε ηε δηάζεζε απηή εμππεξεηεί ην 

δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκθέξνλ. 

4. Ζ αθίλεηε πεξηνπζία ησλ Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ πξνζηαηεχεηαη, ζχκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο, πεξί πξνζηαζίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Δπί 
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δηνηθεηηθήο απνβνιήο απνθαίλεηαη ην δεκνηηθφ ή  θνηλνηηθφ Ππκβνχιην, ελψ ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν εθδίδεη 

ν Γήκαξρνο ή Ξξφεδξνο Θνηλφηεηαο. 

 

Άξζξν 179 

ΑθΫλεηε πεξηνπζΫα ζε πεξΫπησζε πξνζΨξηεζεο νηθηζκνύ ζε ΓΪκν Ϊ Θνηλόηεηα 

1. Πε πεξίπησζε πνπ έλαο νηθηζκφο απνζπάηαη απφ έλαλ Γήκν ή κία Θνηλφηεηα θαη πξνζαξηάηαη  ζε άιιν 

Γήκν ή Θνηλφηεηα, ε αθίλεηε πεξηνπζία ξπζκίδεηαη, σο αθνινχζσο: 

α) Ρα αθίλεηα ηνπ νηθηζκνχ πνπ είραλ πεξηέιζεη ζην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα απφ φπνπ απηφο  απνζπάηαη, 

πεξηέξρνληαη ζην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα, φπνπ πξνζαξηάηαη. 

β) Ρα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νηθηζκνχ θαη αλήθνπλ ζηελ ηδησηηθή  πεξηνπζία ηνπ 

Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, απφ φπνπ απνζπάηαη ν νηθηζκφο, πεξηέξρνληαη ζηελ  θπξηφηεηα ηνπ Γήκνπ ή 

ηεο Θνηλφηεηαο, φπνπ πξνζαξηάηαη. 

γ) Ρα αθίλεηα ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ νηθηζκνχ, πνπ είλαη πξννξηζκέλα γηα ηελ εθπιήξσζε  δεκνηηθνχ ή 

θνηλνηηθνχ ζθνπνχ, πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο,  φπνπ πξνζαξηάηαη καδί 

κε ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη επάλσ ζε απηά. 

δ) Ρα θνηλφρξεζηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νηθηζκνχ πεξηέξρνληαη ζην  Γήκν ή 

Θνηλφηεηα, φπνπ απηφο πξνζαξηάηαη. 

2. Ρα δηθαηψκαηα γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε αθηλήησλ, πνπ πξνυπήξραλ ππέξ ησλ θαηνίθσλ ηνπ  νηθηζκνχ, 

δηαηεξνχληαη.   

 

Άξζξν 180 

ΞεξηνπζΫα ΓΪκσλ Ϊ ΘνηλνηΪησλ ζε πεξΫπησζε ελώζεσο 

1. Ζ πεξηνπζία Ν.Ρ.Α. πνπ ζπλελψλνληαη πεξηέξρεηαη ζην λέν Γήκν. 

2. Ρα δηθαηψκαηα γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ αθηλήησλ, πνπ πξνυπήξραλ ππέξ ησλ θαηνίθσλ  θάζε Γήκνπ 

ή Θνηλφηεηαο, δηαηεξνχληαη. 

 

Άξζξν 181 

ΘαηαλνκΪ νθεηιώλ ζε πεξΫπησζε πξνζΨξηεζεο 

1. Ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα, ζε πεξίπησζε πξνζάξηεζεο νηθηζκνχ, νθείινπλ λα θαηαβάινπλ ην  κέξνο πνπ 

αλαινγεί ζηνλ νηθηζκφ πνπ πξνζαξηήζεθε απφ ηηο νθεηιέο, πνπ πξνέθπςαλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ εθηέιεζε 

έξγσλ θνηλήο σθέιεηαο, ηα νπνία εμππεξεηνχλ  θαη ηνλ νηθηζκφ. 

Ζ ππνρξέσζε απηή πθίζηαηαη έλαληη ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο απφ φπνπ απνζπάζηεθε ν  νηθηζκφο, θαη ε 

ζρεηηθή δαπάλε εγγξάθεηαη σο ππνρξεσηηθή. 

2. Ζ θαηαλνκή ηεο νθεηιήο γίλεηαη αλάινγα κε ηελ σθέιεηα πνπ πξνέθπςε γηα ηνλ νηθηζκφ απφ  ηα έξγα, 

αθνχ ιεθζεί ππφςε θαη ν πιεζπζκφο, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο  Ξεξηθέξεηαο.  

 

Άξζξν 182 

ΓηΨζεζε - δηαρεΫξηζε βνζθνηόπσλ 

Βνζθφηνπνη πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο δηαηίζεληαη γηα εθκεηάιιεπζε ζηνπο Γήκνπο θαη ζηηο  Θνηλφηεηεο ζηελ 

πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα, απνθιεηζηηθά θαη  κφλν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

θηελνηξνθηθψλ αλαγθψλ, εθηφο αλ ν λφκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά. 
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Άξζξν 183 

ΘαηαγξαθΪ αθΫλεηεο πεξηνπζΫαο 

1. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο νθείινπλ λα θαηαξηίδνπλ θαη λα ηεξνχλ θηεκαηνιφγην ησλ  αθηλήησλ ηνπο. 

2. Πην θηεκαηνιφγην θαηαρσξίδεηαη: 

α) Ζ πεξηγξαθή θαη ην είδνο ηνπ αθηλήηνπ. 

β) Ζ ηνπνζεζία. 

γ) Ζ έθηαζε θαη ηα φξηα ηνπ αθηλήηνπ, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ ηνπνγξαθηθφ ή πξφρεηξν  ζρεδηάγξακκα. 

δ) Ζ ρξνλνινγία ηεο απνθηήζεψο ηνπ θαη νη ηίηινη ηδηνθηεζίαο. 

ε) Αιιά δηθαηψκαηα πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ θαη νη ζρεηηθνί ηίηινη, θαη 

ζη) ε θαηά πξνζέγγηζε αμία ηνπ αθηλήηνπ. 

3. Ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη ην θηεκαηνιφγην, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή  ιεπηνκέξεηα 

θαζνξίδνληαη κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη  Νηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. 

 

Άξζξν 184 

ΓσξεΩο αθηλΪησλ 

1. Γσξεέο δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αθηλήησλ επηηξέπνληαη, χζηεξα απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε  απφθαζε 

ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ δχν  ηξίησλ (2/3) ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, γηα ηελ εθπιήξσζε ζπνπδαίνπ θνηλσθεινχο ζθνπνχ,  πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

πξναγσγή ησλ ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ  ηεο πεξηνρήο. 

Ζ σο άλσ απφθαζε ιακβάλεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ ή παξέδξνπ. Ν  ηειεπηαίνο 

ζπκκεηέρεη ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη έρεη  δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηε 

ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

2. Αλ ε ρξήζε ησλ αθηλήησλ, πνπ έρνπλ δσξεζεί, κεηαβιεζεί ή ν ζθνπφο ηεο δσξεάο δελ  εθπιεξσζεί 

κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ έρεη νξηζηεί, ε ζχκβαζε ηεο δσξεάο ιχεηαη, θαη ε  θπξηφηεηα ησλ αθηλήησλ 

επαλέξρεηαη απηνδηθαίσο ζην Γήκν ή ζηελ Θνηλφηεηα. Ζ ζρεηηθή  απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαηαρσξίδεηαη ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ. 

 

Άξζξν 185 

ΓσξεΨλ παξαρώξεζε θπξηόηεηαο θαη ρξΪζεο δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ αθηλΪησλ 

1. Κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ επηηξέπεηαη λα παξαρσξείηαη δσξεάλ ε  ρξήζε 

δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αθηλήησλ ζην Γεκφζην ή ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ,  γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε έθηαθηεο θαη επείγνπζαο αλάγθεο. Ζ παξαρψξεζε αλαθαιείηαη κε φκνηα  απφθαζε, εθφζνλ νη 

ιφγνη πνπ ηελ είραλ ππαγνξεχζεη έρνπλ εθιείςεη. 

2. Νκνίσο κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη λα παξαρσξείηαη  δσξεάλ ε 

ρξήζε αθηλήησλ ζε άιια λνκηθά πξφζσπα, πνπ αζθνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία είλαη 

θνηλσθειήο ή πξνάγεη ηα ηνπηθά  ζπκθέξνληα. 

3. Κε απφθαζε ηνπ ίδηνπ νξγάλνπ επηηξέπεηαη λα παξαρσξνχληαη δσξεάλ, θαηά πιήξε  θπξηφηεηα, 

δεκνηηθά ή θνηλνηηθά αθίλεηα ζε αζίγγαλνπο θαη νκνγελείο πνπ εγθαζίζηαληαη  ζηελ Διιάδα θαη νη νπνίνη 

έρνπλ εληαρζεί ζε θξαηηθά πξνγξάκκαηα ζηεγαζηηθήο απνθαηάζηαζεο  ή ζε πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη, θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν, απφ ην θξάηνο. 
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Ζ αλσηέξσ παξαρψξεζε ζπληειείηαη ππφ ηε δηαιπηηθή αίξεζε, φηη επί κία εηθνζαεηία, ην  παξαρσξνχκελν 

αθίλεην δελ ζα πσιεζεί ή δελ ζα εθκηζζσζεί, κε εμαίξεζε ηε γνληθή παξνρή. 

Ζ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ απνηειεί ηίηιν γηα ηε κεηαγξαθή  ζηα βηβιία 

ηνπ νηθείνπ ππνζεθνθπιαθείνπ. 

4. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, θαζνξίδνληαη  νη 

πξνυπνζέζεηο θαη ηα εηδηθφηεξα θξηηήξηα παξαρψξεζεο, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία  ιεπηνκέξεηα. 

 

Άξζξν 186 

ΔθπνΫεζε αθηλΪησλ 

1. Ζ εθπνίεζε δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αθηλήησλ επηηξέπεηαη κφλν γηα σθέιεηα ηνπ Γήκνπ ή  ηεο 

Θνηλφηεηαο, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ,  πνπ ιακβάλεηαη κε 

ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ. 

2. Ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα δηαζέηνπλ ην πξντφλ ηεο εθπνίεζεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ  εθπιήξσζε 

ηνπ ζθνπνχ, γηα ηνλ νπνίν έγηλε ε εθπνίεζε. Αλ ηπρφλ απνκέλεη ππφινηπν,  δηαηίζεηαη γηα ηελ εθηέιεζε 

έξγσλ. Απνθιείεηαη ε δηάζεζε ηνπ ππνινίπνπ γηα ηελ θάιπςε  ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ. 

3. Ζ εθπνίεζε γίλεηαη κε δεκνπξαζία. 

4. Κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη  κε ηελ 

απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, επηηξέπεηαη ε απεπζείαο θαη ρσξίο 

δεκνπξαζία εθπνίεζε δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αθηλήησλ ζην  Γεκφζην, ζε άιινπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ζε επηρεηξήζεηο ησλ Νξγαληζκψλ  Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ θαη ζε νξγαληζκνχο θαη  επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηφο 

ηνπο. 

5. Ρν ηίκεκα ησλ αθηλήησλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαζνξίδεηαη απφ επηηξνπή, πνπ  ζπγθξνηείηαη 

κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο θαη απνηειείηαη απφ δχν  δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο 

ζπκβνχινπο, πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ  ζπκβνχιην θαη απφ έλαλ κεραληθφ, πνπ 

νξίδεηαη απφ ην δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο Θνηλφηεηαο θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ  

Νξγαληζκνχ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, εθφζνλ ππάξρεη ή αλ δελ ππάξρεη απφ ηελ Ρερληθή  πεξεζία Γήκσλ 

θαη Θνηλνηήησλ (Ρ..Γ.Θ) ή απφ άιιε δεκφζηα ππεξεζία. Ξξφεδξνο ηεο  επηηξνπήο, νξίδεηαη έλαο απφ ηνπο 

δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο ζπκβνχινπο κε ηελ απφθαζε  ζπγθξφηεζεο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη 

δεκνηηθφο ή θνηλνηηθφο ππάιιεινο γξακκαηέαο ηεο  επηηξνπήο. Πηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ηνπηθά ζπκβνχιηα θαη  πάξεδξνη ζηελ επηηξνπή κεηέρεη αληί ηνπ δεπηέξνπ ζπκβνχινπ, ν 

πξφεδξνο ηνπ νηθείνπ  ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ν νηθείνο πάξεδξνο. 

6. Γηα ηελ θαηάξηηζε ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο αθηλήησλ ή ζχζηαζεο επ' απηψλ  εκπξαγκάησλ 

δηθαησκάησλ, εθφζνλ ζπκβάιιεηαη Γήκνο ή Θνηλφηεηα απαηηείηαη εθηίκεζε ηεο  αγνξαίαο αμίαο, ε νπνία 

γίλεηαη απφ ην Πψκα Νξθσηψλ Δθηηκεηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αμία  απηή ππεξβαίλεη ην ρξεκαηηθφ φξην 

πνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

7. Θάζε άιιε δηάηαμε, πνπ ξπζκίδεη θαηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ εθηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο  ησλ 

αθηλήησλ, παχεη λα ηζρχεη. 

8. Ρα έμνδα κεηαβίβαζεο ηνπ αθηλήηνπ βαξχλνπλ ηνλ αγνξαζηή. 

9. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 εθαξκφδνληαη θαη γηα θαηεγνξίεο ζπλεηαηξηζκψλ πνπ  θαζνξίδνληαη κε 

πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ  Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 
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Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ πνπξγνχ.  Κε ηα ίδηα δηαηάγκαηα κπνξνχλ 

λα πξνζδηνξίδνληαη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο απεπζείαο  εθπνίεζεο. 

10. Ν πιεηνδφηεο ζε δεκνπξαζία πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηελ εθπνίεζε δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ  αθηλήηνπ 

κπνξεί σο ηελ θαηάξηηζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο λα ππνδείμεη εηαηξεία  ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο σο 

αγνξάζηξηα, ππφ ηνλ φξν, φηη ν αλσηέξσ πιεηνδφηεο ζα έρεη,  ήδε, πξνζπκθσλήζεη ηε ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ κε ηελ ππνδεηθλπφκελε  απφ απηφλ εηαηξεία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 

 

Άξζξν 187 

ΔθπνΫεζε νηθνπΩδσλ ζε Ψζηεγνπο δεκόηεο 

1. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο κπνξνχλ κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία  ησλ 

κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπο λα εθπνηνχλ απεπζείαο νηθφπεδά ηνπο ζε άζηεγνπο θαη  νηθνλνκηθά αδχλαηνπο 

δεκφηεο, θαηά πξνηίκεζε εθείλνπο πνπ θαηνηθνχλ ζην Γήκν ή ηελ  Θνηλφηεηα. Κε άιιε απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ή ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη νη  θαηεγνξίεο ησλ δηθαηνχρσλ, ζχκθσλα κε 

θξηηήξηα, φπσο ην χςνο ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο, ν  αξηζκφο ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ, ε θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, νη  θαηαζηξνθέο απφ ζενκελίεο θ.ιπ.. Ζ επηινγή ησλ δηθαηνχρσλ θαη ε 

παξαρψξεζε ησλ νηθνπέδσλ  γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Αλ νη δηθαηνχρνη πνπ πιεξνχλ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο είλαη πεξηζζφηεξνη γίλεηαη δεκφζηα  θιήξσζε κεηαμχ 

απηψλ. 

2. Ρν ηίκεκα ησλ νηθνπέδσλ, πνπ εθπνηνχληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε  ηνπ δεκνηηθνχ 

ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπιάρηζηνλ ηεο ηξέρνπζαο  αμίαο ηνπο, θαηαβάιιεηαη ζε 

πέληε εηήζηεο δφζεηο θαη δηαηίζεηαη γηα λα εθηειεζηνχλ έξγα,  θαηά πξνηίκεζε κέζα ζηνλ παξαρσξνχκελν 

ρψξν. 

Δθφζνλ εθείλνη ζηνπο νπνίνπο παξαρσξνχληαη ηα νηθφπεδα δελ αλεγείξνπλ νηθνδνκή κέζα ζε  πέληε (5) 

ρξφληα απφ ηελ παξαρψξεζε, εθπίπηνπλ απηνδηθαίσο απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, εθηφο  αλ δεηήζνπλ 

παξάηαζε ηεο πεληαεηνχο πξνζεζκίαο κε αίηεζή ηνπο, πνπ πεξηέρεη επαξθή  αηηηνινγία θαη ππνβάιιεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο ηεο πξνζεζκίαο. Ζ  πξνζεζκία δελ κπνξεί πάλησο λα παξαηαζεί 

πεξηζζφηεξν απφ κία αθφκε ηξηεηία. Ρν ζπκβφιαην  γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ζπληάζζεηαη, αθνχ 

ηεξεζνχλ νη πξναλαθεξφκελνη φξνη θαη  πξνυπνζέζεηο. 

3. Δπηηξέπεηαη λα παξαρσξεζεί απφ ην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα δηθαίσκα εγγξαθήο ππνζήθεο,  ψζηε λα 

ιάβεη ζηεγαζηηθφ δάλεην εθείλνο ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε εθπνίεζε. 

4. Αλ εθαξκνζζνχλ νπνηαδήπνηε πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδπλάησλ,  

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία δεκνηψλ, ζε Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο πνπ πξνήιζαλ απφ  ζπλέλσζε 

Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη θάηνηθνη ησλ ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ έρνπλ  δηθαίσκα πξνηίκεζεο 

ζηα πξνγξάκκαηα απηά, εθφζνλ εθαξκφδνληαη ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο. 

 

Άξζξν 188 

ΑλΩγεξζε θαηνηθηώλ 

Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα αλεγείξνπλ θαηνηθίεο θαη λα παξαρσξνχλ ηε ρξήζε  ηνπο, ρσξίο 

δεκνπξαζία, ζε άζηεγνπο θαη νηθνλνκηθά αδχλαηνπο δεκφηεο. Νη δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 187 εθαξκφδνληαη, 

αλαιφγσο, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο. 

 

Άξζξν 189 
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ΓηΨζεζε απνθαιππηόκελσλ θαιιηεξγεηηθώλ εθηΨζεσλ 

1. Δπηηξέπεηαη, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, λα παξαρσξεζεί, ρσξίο  δεκνπξαζία 

θαη ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ζε γεσξγνχο δεκφηεο θαηνίθνπο γηα απηνθαιιηέξγεηα ή  ρξήζε: 

α) ησλ θαιιηεξγήζηκσλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ εθηάζεσλ, πνπ απνθαιχπηνληαη χζηεξα απφ  

απνζηξάγγηζε ή απνμήξαλζε, πνπ έγηλε κε δαπάλεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, 

β) ησλ εθηάζεσλ πνπ πξνζθηάηαη ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα θαη 

γ) ησλ εθηάζεσλ πνπ απνθαιχπηνληαη κε ηελ απνμήξαλζε εζληθψλ ηεικάησλ, ειψλ θαη ιηκλψλ,  πνπ 

παξαρσξνχληαη απφ ην Γεκφζην ζηνπο Γήκνπο ή ζηηο Θνηλφηεηεο. 

Αλ νη παξαπάλσ εθηάζεηο επξίζθνληαη εμ νινθιήξνπ ζε έλα ηνπηθφ δηακέξηζκα, ε αλσηέξσ  απφθαζε 

ιακβάλεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ ή παξέδξνπ, ν νπνίνο  ζηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο έρεη θαη δηθαίσκα ςήθνπ. 

2. Κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη: 

α) νη εθηάζεηο πνπ ζα παξαρσξεζνχλ, 

β) νη δηθαηνχρνη ζχκθσλα κε γεληθά θξηηήξηα, φπσο ε παληειήο έιιεηςε ή ε αλεπάξθεηα  θιήξνπ, ν 

αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ην χςνο ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο, 

γ) ην εηήζην δηθαίσκα ρξήζεσο, πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη, αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ  εθηάζεσλ 

θαη ην νπνίν δελ κπνξεί λα νξίδεηαη θαηψηεξν απφ ην έλα δέθαην (1/10) ηεο  ηξέρνπζαο κηζζσηηθήο 

αμίαο ηνπο, γηα θάζε ρξφλν. 

3. Ζ παξαρψξεζε αλαθαιείηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αλ: 

α) δελ θαιιηεξγείηαη ε έθηαζε απφ απηφλ ηνλ ίδην πξνο ηνλ νπνίν έγηλε ε παξαρψξεζε ή απφ  ηνπο 

θιεξνλφκνπο ηνπ εμ αδηαζέηνπ, γηα κία δηεηία ηνπιάρηζηνλ θαη 

β) αλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαρσξήζεσο έρνπλ εθιείςεη. Κε φκνηα απφθαζε, κπνξεί λα  αλαθιεζεί ε 

παξαρψξεζε, αλ άιιαμε ν γεσξγηθφο ραξαθηήξαο ηεο εθηάζεσο ή ε έθηαζε  βξίζθεηαη ζε πεξηνρή πνπ 

έρεη δηακνξθσζεί ηνπξηζηηθά. 

4. Γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλερφκελεο εθηάζεηο, πνπ ε ρξήζε ηνπο ζα παξαρσξεζεί θαηά ηηο  

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο, επηηξέπεηαη ε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε γηα ιφγνπο  δεκφζηαο 

σθέιεηαο ηδησηηθψλ γαηψλ, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ησλ δεκνηηθψλ θαη  θνηλνηηθψλ εθηάζεσλ, 

πνπ απνμεξαίλνληαη. Δθφζνλ ζπλαηλνχλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, κπνξεί  λα γίλεη θαη αληαιιαγή ησλ 

αλσηέξσ ηδησηηθψλ γαηψλ κε δηαζέζηκεο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο  εθηάζεηο ίζεο αμίαο. 

Ζ απνδεκίσζε ησλ ηδηνθηεηψλ κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ αλάινγν κε ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ γίλεη  γηα ηε 

βειηίσζε νιφθιεξεο ηεο εθηάζεσο. 

 

Άξζξν 190 

ΑληαιιαγΪ αθηλΪησλ 

Ζ αληαιιαγή αθηλήησλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο δεκνπξαζία. Πηε  πεξίπησζε 

απηή, θαζψο θαη ζηε πεξίπησζε ηεο επηβάξπλζήο ηνπο κε εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα,  αθνινπζνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 186. 

 

Άξζξν 191 

ΑγνξΨ αθηλΪησλ 

1. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 εθαξκφδνληαη, αλαιφγσο, γηα ηελ αγνξά ηδησηηθψλ αθηλήησλ  εθ κέξνπο 

Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ. Αλ απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην θξηζεί φηη κφλν  έλα αθίλεην είλαη 
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θαηάιιειν γηα ηελ εθπιήξσζε δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζθνπνχ, ην αθίλεην  κπνξεί λα αγνξαζηεί 

απεπζείαο, κε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία  ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ κειψλ 

ηνπ. 

2. Δπηηξέπεηαη ε αγνξά θηίζκαηνο έηνηκνπ πξνο ρξήζε κε ην ιεηηνπξγηθφ ηνπ εμνπιηζκφ,  ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ θαηαξηίδεηαη πξνζχκθσλν αγνξαπσιεζίαο αθηλήηνπ, ην νπνίν πξνβιέπεη  ηελ 

θαηάξηηζε νξηζηηθήο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο θαη ηελ παξάδνζε ηνπ νηθνδνκήκαηνο εληφο ηεο  

πξνβιεπφκελεο, απφ ηε δηαθήξπμε, πξνζεζκίαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απηήο. 

 

Άξζξν 192 

ΔθκΫζζσζε αθηλΪησλ ησλ ΓΪκσλ θαη ησλ ΘνηλνηΪησλ 

1. Ζ εθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ γίλεηαη κε δεκνπξαζία. Αλ ε  δεκνπξαζία δελ 

θέξεη απνηέιεζκα, επαλαιακβάλεηαη. Αλ θαη ε δεχηεξε δεκνπξαζία δελ θέξεη  απνηέιεζκα, ε εθκίζζσζε 

κπνξεί λα γίλεη κε απεπζείαο ζπκθσλία, ηεο νπνίαο ηνπο φξνπο  θαζνξίδεη ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ 

ζπκβνχιην. 

2. Ρν δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα εθκηζζψλεη, ρσξίο  δεκνπξαζία, γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο, ζέαηξα θαη  θηλεκαηνζέαηξα ή άιινπο ρψξνπο, 

γηα επηζηεκνληθνχο θαη θαιιηηερληθνχο ζθνπνχο, αθνχ ην  ζπκβνχιην εθηηκήζεη ηελ πνηφηεηα ησλ 

εθδειψζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

3. Κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ  ηνπ 

δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ επηηξέπεηαη ε απεπζείαο εθκίζζσζε δεκνηηθψλ θαη  θνηλνηηθψλ 

αθηλήησλ ζην Γεκφζην, ζε άιινπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζε  επηρεηξήζεηο ησλ Νξγαληζκψλ 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη  ζε νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθέιεηαο, θαζψο θαη ζε ζπλεηαηξηζκνχο γηα ηελ  ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

4. Γηα ηελ εθκίζζσζε ζε ζπλεηαηξηζκνχο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9  ηνπ 

άξζξνπ 186. 

5. Ρν κίζζσκα ησλ αθηλήησλ ηεο παξαγξάθνπ 3 θαζνξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 5  ηνπ 

άξζξνπ 186. 

6. Δπηηξέπεηαη, κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ  ησλ 

κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε απεπζείαο εθκίζζσζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηαιιεχζεσο 

ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ ζε ζπλεηαηξηζκνχο  ιαηφκσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, ησλ νπνίσλ φια ηα κέιε 

είλαη θάηνηθνη ηνπ ηδηνθηήηε  Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο, κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 28  ηνπ λ. 669/1977 (ΦΔΘ 241 Α΄) πεξί εθκεηαιιεχζεσο ιαηνκείσλ. Νη δηαηάμεηο απηήο ηεο  

παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη πξνθεηκέλνπ πεξί δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ιαηνκείσλ καξκάξσλ. 

7. Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηαδήπνηε κνξθή παξαρψξεζε απφ ην κηζζσηή ζπλεηαηξηζκφ ηνπ, θαηά  ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, δηθαηψκαηνο εθκεηαιιεχζεσο ζεσξνπκέλεο, απηνδηθαίσο, άθπξεο  ηεο 

παξαρσξήζεσο. Πε πεξίπησζε παξαβάζεσο ηεο δηαηάμεσο απηήο ε άδεηα εθκεηαιιεχζεσο  αλαθαιείηαη 

ππνρξεσηηθά θαη ν ζπλεηαηξηζκφο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πνζνχ ίζνπ κε ην  δηπιάζην ηνπ κηζζψκαηνο, 

πνπ θαζνξίζηεθε κε ηε ζχκβαζε. 

8. Κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε  πιεηνςεθία ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, επηηξέπεηαη ε εθκίζζσζε κε δεκνπξαζία  δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ 

αθηλήησλ κε κεησκέλν κίζζσκα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη είθνζη  πέληε (25) έηε, ππφ ηνλ φξν φηη ν 
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κηζζσηήο ζα αλαιάβεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο δαπάλεο  αλαθαίληζεο ή αλαθαηαζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ θαη ζα 

πξνβεί ζε ηπρφλ πξφζζεηεο παξνρέο,  ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα εηδηθφηεξα ζηνπο φξνπο δηαθήξπμεο 

ηεο δεκνπξαζίαο. Κε απφθαζε  ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, 

θαζνξίδνληαη πξφζζεηνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ  δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

 

Άξζξν 193 

ΣξεκαηνδνηηθΪ κΫζζσζε 

1. Γήκνη, Θνηλφηεηεο, ζχλδεζκνη θαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ απηψλ κπνξνχλ λα  ζπκβάιινληαη 

ζην πιαίζην ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν  πξάγκαηα θηλεηά ή αθίλεηα, 

ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

2. Όηαλ αληηθείκελν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη αθίλεην ηξίηνπ, ηφηε ε κελ επηινγή  ηνπ 

θαηάιιεινπ αθηλήηνπ γίλεηαη κε ηελ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί αγνξάο  αθηλήησλ, ε δε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γίλεηαη κε ηελ αλάινγε  εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

δαλείσλ. 

3. Όηαλ αληηθείκελν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη θηλεηά πξάγκαηα, ηφηε εθαξκφδνληαη  νη δηαηάμεηο 

πεξί πξνκεζεηψλ. 

4. Ζ δπλαηφηεηα ζχλαςεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1  ηνπ 

λ.1665/1986 (ΦΔΘ  194 Α΄), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, δελ θαηαιακβάλεη ηνπο θνξείο ηεο  παξαγξάθνπ 1 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

5. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, κπνξεί λα  

θαζνξίδνληαη πξφζζεηεο εηδηθέο πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη ζέκαηα ηερληθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ  εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

Άξζξν 194 

ΚΫζζσζε αθηλΪησλ από ηνπο ΓΪκνπο θαη ηηο Θνηλόηεηεο 

Γηα αθίλεηα πνπ κηζζψλνπλ νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο γίλεηαη δεκνπξαζία. Αλ ε δεκνπξαζία  πνπ δηεμήρζε 

δελ απέθεξε απνηέιεζκα, κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο κίζζσζε κε εηδηθά  αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηνπο, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία  ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

 

Άξζξν 195 

ΔθκΫζζσζε θαιιηεξγΪζηκεο γεο ησλ ΓΪκσλ θαη ησλ ΘνηλνηΪησλ 

1. Ζ θαιιηεξγήζηκε γε ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε δεκνηηθή ή  θνηλνηηθή 

πεξηθέξεηα, αθνχ βεβαησζεί σο πξνο ηε ζέζε, ηα φξηα θαη ηελ έθηαζε,  εθκηζζψλεηαη νιφθιεξε ή ζε 

ηκήκαηα, κε δεκνπξαζία, πνπ γίλεηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ  δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

αλάκεζα ζε δεκφηεο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ ή ηεο  Θνηλφηεηαο πνπ έρεη ηελ θπξηφηεηα ηεο γεο, εθφζνλ ζηελ 

απφθαζε βεβαηψλεηαη φηη ε έθηαζε  δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θηελνηξνθίαο. Κε 

απφθαζε ηεο δεκαξρηαθήο  επηηξνπήο ή ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ νξίδνληαη ην θαηψηαην φξην ηνπ 

κηζζψκαηνο θαη νη  ινηπνί φξνη ηεο δεκνπξαζίαο, θαη κπνξεί λα απαγνξεπζεί λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

δεκνπξαζία  ηδηνθηήηεο θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ νξηζκέλνπ αξηζκνχ ζηξεκκάησλ. 

2. Αλ ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, επαλαιακβάλεηαη αλάκεζα ζε φινπο ηνπο δεκφηεο,  αλεμάξηεηα 

απφ ηελ έθηαζε ηεο θαιιηεξγήζηκεο ηδηνθηεζίαο ηνπο. 
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Αλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, επαλαιακβάλεηαη θαη κπνξεί  λα 

ζπκκεηάζρεη ζε απηήλ νπνηνζδήπνηε. 

3. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο κπνξνχλ, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ  ηνπο, λα 

εθκηζζψλνπλ κε δεκνπξαζία, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηξηάληα (30) εηψλ, δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο 

εθηάζεηο πνπ επηδέρνληαη θαιιηέξγεηα θαη  δελδξνθνκία θαη δελ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 1, 

ψζηε νη εθηάζεηο απηέο λα  αμηνπνηεζνχλ. Κε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη φξνη ηεο εθκίζζσζεο. 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη επίζεο κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

Άξζξν 196 

ΚεηαγξαθΪ ζπκβΨζεσλ 

Ρν πιήξεο θείκελν ησλ ζπκβάζεσλ, κε ηηο νπνίεο γίλεηαη εθκίζζσζε δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ  αθηλήησλ γηα 

ρξνληθή δηάξθεηα κεγαιχηεξε απφ ελλέα (9) έηε, κεηαγξάθεηαη αηειψο, ζηα  βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ Γήκνπ 

ή ηεο Θνηλφηεηαο. 
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Άξζξν 197 

ΔθκεηΨιιεπζε δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ δαζώλ 

1. Ζ δηαρείξηζε, ε θαιιηέξγεηα θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ δαζψλ θαη  ησλ δαζηθψλ 

γεληθά εθηάζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δαζηθή λνκνζεζία. Ζ εθκίζζσζε ηεο  εθκεηαιιεχζεσο γίλεηαη κε 

δεκνπξαζία. 

2. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο πνπ έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο δάζε κπνξνχλ, κε απφθαζε ηνπ  δεκνηηθνχ 

ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, λα εθκηζζψλνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ δάζνπο ζε δαζηθνχο  ζπλεηαηξηζκνχο 

εξγαζίαο, ησλ νπνίσλ φια ηα κέιε είλαη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ ή ηεο  Θνηλφηεηαο, απεπζείαο θαη ρσξίο 

δεκνπξαζία θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηξηψλ (3) εηψλ. 

3. Απαγνξεχεηαη ζην ζπλεηαηξηζκφ πνπ έρεη κηζζψζεη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν  ην 

δηθαίσκα εθκεηαιιεχζεσο, λα παξαρσξήζεη, κε νπνηαδήπνηε κνξθή, ην δηθαίσκα απηφ, θαη  ζεσξείηαη 

απηνδηθαίσο άθπξε ε ζρεηηθή ζχκβαζε, θαζψο θαη ε παξαρψξεζε. 

Πηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή πνπ είλαη ίζε ηνπιάρηζηνλ κε ην δεθαπιάζην  ηεο αμίαο ηνπ 

αληαιιάγκαηνο. 

 

Άξζξν 198 

ΓηαρεΫξηζε - ΔθκεηΨιιεπζε ηεο αθΫλεηεο πεξηνπζΫαο πνπ αλΪθεη ζε πεξηζζόηεξνπο ΓΪκνπο Ϊ  

Θνηλόηεηεο 

1. Ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αζθείηαη ε δηαρείξηζε θαη ε εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ εμ  αδηαηξέηνπ 

ζε πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο ή Θνηλφηεηεο θαζνξίδεηαη κε νκφθσλε απφθαζε φισλ ησλ  ελδηαθεξφκελσλ 

νξγαληζκψλ. Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο, επηθξαηεί ε πιεηνςεθία πνπ  ππνινγίδεηαη, ζχκθσλα κε ην κέγεζνο 

ηνπ εμ αδηαηξέηνπ πνζνζηνχ. 

2. Νη δεκνπξαζίεο γηα ηελ εθπνίεζε ή ηελ εθκίζζσζε ησλ αθηλήησλ απηψλ γίλνληαη ζηελ έδξα  ηνπ Γήκνπ 

ή ηεο Θνηλφηεηαο, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ηα αθίλεηα νιφθιεξα ή  θαηά ην κεγαιχηεξν 

ηκήκα ηνπο, ελψπηνλ ησλ δεκάξρσλ ή ησλ πξνέδξσλ Θνηλνηήησλ ή ησλ  λφκηκσλ αλαπιεξσηψλ ηνπο πνπ 

έρνπλ ηε ζπγθπξηφηεηα. Κε απφθαζε ησλ ζπκβνπιίσλ ηνπο,  κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλαλ απφ ηνπο 

ζπγθχξηνπο νξγαληζκνχο ε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο  απφ αξκφδην φξγαλφ ηνπ. 

Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηα  ζπκβνχιηα ησλ 

Γήκσλ ή ησλ Θνηλνηήησλ πνπ έρνπλ ζπγθπξηφηεηα. 
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Άξζξν 199 

ΘηλεηΨ πξΨγκαηα ησλ ΓΪκσλ θαη ΘνηλνηΪησλ 

1. Ζ εθπνίεζε θηλεηψλ πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ επηηξέπεηαη, χζηεξα απφ  απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ελεξγείηαη κε δεκνπξαζία. Όηαλ  πξφθεηηαη γηα πξάγκαηα πνπ 

έρνπλ αμία έσο ρίιηα επξψ (1.000 €) κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε  απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή ηνπ θνηλνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ λα γίλεηαη πξφρεηξε δεκνπξαζία. 

Δπηηξέπεηαη ε απεπζείαο θαη ρσξίο δεκνπξαζία εθπνίεζε θηλεηψλ πξαγκάησλ πξνο ην Γεκφζην,  άιινπο 

Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, επηρεηξήζεηο Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,  λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ, νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, γηα ηελ  θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο κε 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη  κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ. Ρν ηίκεκα ησλ θηλεηψλ  θαζνξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 

5 ηνπ άξζξνπ 186. 

2. H εθκίζζσζε θηλεηψλ πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ γίλεηαη κε δεκνπξαζία. Αλ ε  

δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, ε εθκίζζσζε κπνξεί λα γίλεη κε απεπζείαο ζπκθσλία,  χζηεξα απφ 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Ζ εθκίζζσζε θηλεηψλ πξαγκάησλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηξηψλ (3) ην πνιχ κελψλ, γίλεηαη  κε 

απεπζείαο ζπκθσλία, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ ή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο. 

3. Νη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηε κίζζσζε θηλεηψλ  

πξαγκάησλ εθ κέξνπο ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ. 

4. Γσξεέο δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θηλεηψλ πξαγκάησλ, πιελ ρξεκαηηθψλ παξνρψλ,  επηηξέπνληαη 

χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε  ηελ απφιπηε πιεηνςεθία 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, πξνο ην Γεκφζην, Νξγαληζκνχο  Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

επηρεηξήζεηο Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, λνκηθά πξφζσπα  δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη νξγαληζκνχο θαη 

επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, γηα ηελ εθπιήξσζε  ζθνπνχ, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξναγσγή ησλ ηνπηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ή ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ  θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.  

5. Πε πεξηπηψζεηο πνπ ζπγθχξηνη θηλεηψλ πξαγκάησλ είλαη πεξηζζφηεξνη Γήκνη ή Θνηλφηεηεο,  γηα ηε 

δηνίθεζε, ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ εθπνίεζή ηνπο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

άξζξνπ. 

6. Αληηθείκελα πνπ δελ έρνπλ θακία αμία θαηαζηξέθνληαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή  θνηλνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε επηηξνπήο, ε νπνία απνηειείηαη απφ  ηξεηο ζπκβνχινπο πνπ 

νξίδνληαη απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην θαη απφ ηνπο νπνίνπο  ν έλαο πξνέξρεηαη απφ ηε 

κεηνςεθία. Αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ γηα ηε δηαηχπσζε ηεο γλψκεο ηεο 

επηηξνπήο απαηηνχληαη ηερληθέο γλψζεηο, ηηο  νπνίεο δελ δηαζέηεη, ε επηηξνπή ζπγθξνηείηαη απφ δχν 

ζπκβνχινπο θαη έλαλ ηερληθφ ππάιιειν  ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο. Αλ δελ ππάξρεη δεκνηηθφο ή 

θνηλνηηθφο ηερληθφο ππάιιεινο, ην  δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην νξίδεη σο ηξίην κέινο ηεο επηηξνπήο 

ηερληθφ ππάιιειν απφ  ηελ Ρερληθή πεξεζία Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Ρ..Γ.Θ.) ή αλ δελ ππάξρεη απφ άιιε 

δεκφζηα  ππεξεζία.  

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ΄ 

ΔΗΓΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 
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Άξζξν 200 

Ξαξαρώξεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρεΫσλ ζε ΓΪκνπο θαη Θνηλόηεηεο 

1. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη ηνπ θαζ' χιελ αξκφδηνπ πνπξγνχ, επηηξέπεηαη λα παξαρσξεζνχλ ή λα δηαηεζνχλ 

δσξεάλ ζηνπο Γήκνπο ή ζηηο Θνηλφηεηεο  πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νπνηαζδήπνηε θχζεσο, πνπ αλήθνπλ ζην 

Γεκφζην θαη ζε δεκφζηα λνκηθά  πξφζσπα, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ πνπ δηνηθεί ην 

θνξέα απηφλ. 

2. Κε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξαρψξεζε ή ηε  δηάζεζε, θαζψο 

θαη νη ζπλέπεηεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε κε ηήξεζή ηνπο. 

 

Άξζξν 201 

ΓεκνπξαζΫεο 

Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηε δηεμαγσγή ησλ θάζε είδνπο  δεκνπξαζηψλ, πνπ αθνξνχλ 

ηελ εθπνίεζε ή ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ ή θηλεηψλ πξαγκάησλ ησλ  Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη ηελ αγνξά 

ή κίζζσζε εθ κέξνπο ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ αθηλήησλ  πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο, νη φξνη γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηηο δεκνπξαζίεο απηέο, ηα ζρεηηθά κε ηε  δηαθήξπμε, ηε δεκνζίεπζε θαη ηελ επηθχξσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δεκνπξαζηψλ απηψλ, θαζψο  θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 
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Άξζξν 202 

ΔπηρνξεγΪζεηο θαη βνεζΪκαηα 

1. Κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη δπλαηή ε παξνρή ρξεκαηηθψλ  

επηρνξεγήζεσλ ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ  εθθιεζηαζηηθψλ, ζε 

αζιεηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληφο  ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ 

Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, ζε ηνπηθά παξαξηήκαηα νξγαλψζεσλ  παλειιήληαο δξάζεο, πνπ αλαπηχζζνπλ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ζε  πξσηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο 

εξγαδνκέλσλ ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο ή Θνηλφηεηεο  γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ. Ζ απφθαζε ιακβάλεηαη  εθφζνλ έρεη εγγξαθεί ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ νηθείν πξνυπνινγηζκφ 

γηα ην ζθνπφ απηφλ, πνπ ζε  θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα θαη κηζφ εθαηνζηφ (1,5%) 

ησλ ηαθηηθψλ  εζφδσλ ηνπ. Ζ δηάηαμε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ δελ έρεη εθαξκνγή, εθφζνλ ηα πνζά ησλ  

ρνξεγνχκελσλ εληζρχζεσλ απφ ηνπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο πξνο ηνπο παξαπάλσ θνξείο  πξνέξρνληαη απφ 

έθηαθηεο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο. Δίλαη επίζεο δπλαηή, ππφ ηηο αλσηέξσ  πξνυπνζέζεηο, ε επηρνξήγεζε 

ζπιιφγσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε παλειιήληα δξάζε, νη  νπνίνη έρνπλ σο ζθνπφ ηελ παξνρή 

βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο, θάζε κνξθήο, ζε παηδηά πνπ  είλαη, ηδίσο, ζχκαηα εμάξηεζεο, θαθνπνίεζεο, 

παξακέιεζεο, νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη  παξάλνκεο δηαθίλεζεο, αλεμαξηήησο ππεθνφηεηαο. 

Ξξφζζεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηρνξήγεζε  απηή απνηειεί ε θαηάξηηζε ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεσο 

ηνπ ζπιιφγνπ, γηα ηνλ αληίζηνηρν  Γήκν ή Θνηλφηεηα θαη ε έγθξηζή ηνπ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο. 

2. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο θαη ζνβαξήο  αλάγθεο επηηξέπεηαη 

λα ρνξεγνχληαη ζηνπο νηθνλνκηθά αδχλαηνπο θαηνίθνπο θαη πνιχηεθλνπο  είδε δηαβηψζεσο ή πεξηζάιςεσο, 

θπξίσο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο, κε απφθαζε  ηνπ δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Κε ηνπο ίδηνπο φξνπο επηηξέπεηαη λα ρνξεγνχληαη ρξεκαηηθά βνεζήκαηα. 

3. Κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε  πιεηνςεθία ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, είλαη δπλαηή ε κείσζε δεκνηηθψλ θφξσλ ή ηειψλ κέρξη  ην πελήληα ηνηο εθαηφ 

(50%), ή ε απαιιαγή απφ απηνχο γηα ηνπο απφξνπο, ηα άηνκα κε  αλαπεξίεο θαη πνιχηεθλνπο, φπσο ε 

ηδηφηεηά ηνπο νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ε΄ 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ 

 

Άξζξν 203 

Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα 

Πην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, νη Γήκνη, νη  Θνηλφηεηεο 

θαη νη Πχλδεζκνη εθπνλνχλ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα. 

Ρν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πεξηέρεη έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο γηα  δξάζεηο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο θαη απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ  Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 

 

Άξζξν 204 

Δθπόλεζε επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκΨησλ - πόρξενη 

πνρξέσζε εθπφλεζεο επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ έρνπλ: 

α) Νη Γήκνη κε πιεζπζκφ άλσ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) θαηνίθσλ θαη Γήκνη πξσηεπνπζψλ  λνκψλ. 

β) Νη Γήκνη πνπ πξνέξρνληαη απφ εζεινχζηα ζπλέλσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο. 

γ) Νη Γήκνη, νη Θνηλφηεηεο θαη νη Πχλδεζκνη πνπ θαιχπηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο  θαζνξίδνληαη 

κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη  κεηά απφ γλψκε 

ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ Διιάδαο. 

δ) Κπνξνχλ επίζεο λα εθπνλνχλ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα θαη άιινη Γήκνη ή Θνηλφηεηεο, γηα  ηα 

νπνία αθνινπζνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

Ρν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη θαιχπηεη ην ζχλνιν  ησλ 

δξάζεσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο  

Απηνδηνίθεζεο. Ππκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξάζεηο ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ θνηλσθειψλ  

επηρεηξήζεσλ, ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ  δεκνζίνπ 

δηθαίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπο, εθφζνλ νη ζρεηηθέο  απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ 

δηνίθεζήο ηνπο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

 

Άξζξν 205 

Σξόλνο θαηΨξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκΨησλ 

Ζ εθπφλεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζην πξψην εμάκελν ηεο  δεκνηηθήο 

πεξηφδνπ θαη κπνξεί λα αλαζεσξείηαη θάζε δηεηία. 

 

Άξζξν 206 

Ξεξηερόκελν θαη δνκΪ ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκΨησλ 

1. Πην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαζνξίδνληαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο  ηνπηθήο 

αλάπηπμεο, θαζψο θαη ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ 

επηρεηξήζεψλ ηνπο, κε παξάιιειε εμεηδίθεπζε ησλ  δξάζεσλ ηεο ηεηξαεηίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

απηψλ. 

2. Ζ πξφβιεςε ρξεκαηνδφηεζεο φισλ ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επηρεηξεζηαθφ  πξφγξακκα 

αλαθέξεηαη ζε πθηζηάκελεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 
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3. Ρν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, κεηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο γηα ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο  θαηάξηηζήο 

ηνπ απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, εμεηδηθεχεηαη ζε Δηήζην Ξξφγξακκα Γξάζεο ησλ  Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη δηαθεθξηκέλα Δηήζηα Ξξνγξάκκαηα Γξάζεο ησλ δεκνηηθψλ  ή θνηλνηηθψλ θνηλσθειψλ 

επηρεηξήζεσλ, δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ησλ  λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ 

θαη ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπο.  Αληίζηνηρε εηήζηα εμεηδίθεπζε απαηηείηαη θαη γηα ην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ησλ  Ππλδέζκσλ. 

4. Κέξνο ηνπ Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο είλαη ην εηήζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ άξζξνπ  208. Γξάζεηο 

πινπνηνχληαη κφλνλ εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη ζην Δηήζην Ξξφγξακκα Γξάζεο θαη  θαιχπηνληαη απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ.   

5. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, κεηά απφ  γλψκε ηεο 

Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ Διιάδαο, θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ην  πεξηερφκελν, ε δνκή θαη ν 

ηξφπνο ππνβνιήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο  Ξεξηθέξεηεο. 

 

Άξζξν 207 

ΘαηΨξηηζε θαη εθηΩιεζε ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκΨησλ 

Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη  αμηνιφγεζεο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ηα φξγαλα ζχληαμεο, ειέγρνπ θαη  αμηνιφγεζήο ηνπο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ζ΄ 

ΔΟΓΑ ΘΑΗ ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ - ΑΞΑΙΙΝΡΟΗΥΠΔΗΠ 

 

ΡΚΖΚΑ Α΄ 

ΔΟΓΑ - ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ - ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

 

Άξζξν 208 

Ρερληθό πξόγξακκα 

1. Ρα Γεκνηηθά θαη Θνηλνηηθά Ππκβνχιηα, θαζψο θαη ηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ησλ Ππλδέζκσλ  νθείινπλ, 

δχν (2)  ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, λα  απνθαζίδνπλ γηα ην εηήζην 

ηερληθφ πξφγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηα  έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ θαη πνπ 

ε δαπάλε ηνπο πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε ηα θάζε  είδνπο έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ δαπάλε γηα θάζε 

έξγν ππνινγίδεηαη θαηά πξνζέγγηζε,  ζχκθσλα κε πξνθαηαξθηηθέο εθζέζεηο, πξνκειέηεο, κειέηεο ή άιια 

ζηνηρεία. 

2.  α. Αλ ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα απαξηίδεηαη απφ πεξηζζφηεξα δεκνηηθά ή ηνπηθά δηακεξίζκαηα  ή 

νηθηζκνχο, ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην νθείιεη λα πεξηιάβεη ζην εηήζην ηερληθφ  πξφγξακκα ηα έξγα 

πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ γηα θάζε δεκνηηθφ ή ηνπηθφ δηακέξηζκα ή  νηθηζκφ θαη λα θάλεη θαηαλνκή ησλ 

πηζηψζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ  ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλάινγα κε ηνλ επείγνληα 

ραξαθηήξα ησλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ή θαη κε  ηα εηζθεξφκελα έζνδα. 

Γελ απαηηείηαη θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ, φηαλ ην έξγν εμππεξεηεί φια ηα δεκνηηθά ή ηνπηθά  δηακεξίζκαηα 

ή φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο. 

 β. Απφ ην ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο δαπάλεο ησλ έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη  ζην 

εηήζην ηερληθφ πξφγξακκα θαη δελ εμππεξεηνχλ φια ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα, δηαηίζεηαη,  απνθιεηζηηθψο, γηα 

έξγα πνπ εθηεινχληαη ζηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ  ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ 

πηζηψζεσλ εθείλσλ πνπ ζα δηεηίζελην, αλ ε θαηαλνκή απηψλ  γηλφηαλ κε πιεζπζκηαθά θξηηήξηα. 

Ρα Γεκνηηθά θαη Θνηλνηηθά Ππκβνχιηα δχλαληαη κε απφθαζή ηνπο λα κεηαζέηνπλ ηελ εθαξκνγή  ηνπ 

αλσηέξσ νξίνπ πηζηψζεσλ γηα ην εηήζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ επφκελνπ έηνπο. Πηελ  πεξίπησζε απηή ε 

απαίηεζε ηνπ ειάρηζηνπ, σο άλσ, πνζνζηνχ, ζα θαιχπηεηαη ζηε βάζε ηεο  δηεηίαο. 

3. Γελ επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε έξγνπ πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην εηήζην ηερληθφ πξφγξακκα. 

4. Ρξνπνπνίεζε ηνπ εηήζηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο επηηξέπεηαη κφλν χζηεξα απφ  αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

Άξζξν 209 

ΞξνκΪζεηεο - πεξεζΫεο - ΚειΩηεο 

1. Νη πξνκήζεηεο ησλ Γήκσλ, ησλ Θνηλνηήησλ, ησλ πάζεο θχζεσο Ππλδέζκσλ ηνπο, ησλ λνκηθψλ  ηνπο 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ ηδξπκάησλ ηνπο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο ηνπ Δληαίνπ 

Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ ησλ Ν.Ρ.Α. (Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α), φπσο ηζρχεη, κε ηελ  επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ 

ηνπ π.δ. 370/1995 (ΦΔΘ 199 Α΄), φπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί απφ ην π.δ. 105/2000 (ΦΔΘ 100 Α΄)  

θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ π.δ. 57/2000 (ΦΔΘ 45 Α΄). 

2. Ζ παξνρή ησλ θάζε είδνπο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θνξείο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πιελ  απηψλ 

πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 3316/2005 (ΦΔΘ 42 Α΄), ξπζκίδεηαη κε  πξνεδξηθφ δηάηαγκα, 
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πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη 

Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ. 

3. Κε απφθαζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο ή ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ επηηξέπεηαη, θαηά  παξέθθιηζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί εθπφλεζεο κειεηψλ, ε  απεπζείαο αλάζεζε ηεο 

εθπφλεζεο κειέηεο ηνπ Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο ζε πηπρηνχρν κειεηεηή ή  κειεηεηηθφ γξαθείν Α ή Β΄ ηάμεο 

πηπρίνπ, εθφζνλ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή φισλ ησλ ζηαδίσλ  ηεο κειέηεο δελ ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην 

ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ  ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ ηάμεο πνπ θάζε θνξά ηζρχεη γηα ηελ 

αληίζηνηρε θαηεγνξία κειέηεο. Πε  πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξνθχςεη κεγαιχηεξε ακνηβή 

απφ απηή πνπ  πξνεθηηκήζεθε θαη πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο  

ζχκβαζεο, ε επηπιένλ δηαθνξά ζεσξείηαη πνηληθή ξήηξα, ζε βάξνο ηνπ, γηα εζθαικέλε πξνεθηίκεζε. Νη 

δηαηάμεηο  ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη θαη απφ ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ηδξχκαηα, ηα δεκνηηθά 

θαη θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηνπο θάζε είδνπο  ζπλδέζκνπο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ. 

4. Ρα ηεχρε δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ αλάζεζεο κειέηεο ή ππεξεζίαο ζεσξνχληαη απφ ηελ Ρερληθή  πεξεζία 

ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο θαη, αλ δελ ππάξρεη ή αδπλαηεί, απφ ηελ Ρερληθή  πεξεζία Γήκσλ θαη 

Θνηλνηήησλ (Ρ..Γ.Θ.). Νη κειέηεο ησλ έξγσλ θαη ππεξεζηψλ, θαη πέξαλ  εθείλσλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 3316/2005, ζεσξνχληαη απφ  ηελ  Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ ή 

ηεο Θνηλφηεηαο θαη, αλ δελ ππάξρεη ή αδπλαηεί, απφ ηελ  Ρερληθή πεξεζία Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ 

(Ρ..Γ.Θ.). 

Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαζνξίδνληαη ηα  φξηα 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ κειεηψλ έξγσλ θαη ππεξεζηψλ, πέξαλ ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ζεψξεζε,  χζηεξα απφ 

γλψκε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ δεκνζίσλ έξγσλ ή απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία  ηνπ πνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ  Ππκβνπιίνπ Γεκνηηθψλ θαη 

Θνηλνηηθψλ Έξγσλ θαη Θεψξεζε Κειεηψλ ηνπ ίδηνπ πνπξγείνπ. 

Ζ εγθξηηηθή απφθαζε ησλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ  λ. 

3316/2005 εθδίδεηαη απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο θαη, αλ δελ  ππάξρεη ή 

αδπλαηεί, απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Ρ..Γ.Θ.). 

5. Δπηηξέπεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ε δηελέξγεηα πξνκεζεηψλ απφ ηνπο Γήκνπο θαη  Θνηλφηεηεο, κε 

βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ  παξφληνο γηα ινγαξηαζκφ 

ηδξχκαηνο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ έρνπλ ζπζηήζεη, κεηά απφ  ζρεηηθή απφθαζε ηνπ νηθείνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε κεηαθνξά θαη ηεο αληίζηνηρεο  πίζησζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ θνξέσλ 

απηψλ. 

6. Θαηά παξέθθιηζε ησλ πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ, ηερληθά έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ  εμππεξεηνχλ ηελ 

χδξεπζε θαη απνρέηεπζε Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ, ηελ άξδεπζε πεξηνρψλ ηνπο,  θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία ρψξσλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ (Σ..Ρ.Α.),  ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ηερληθέο 

κειέηεο, δελ ππφθεηληαη ζηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο  ησλ δηαηάμεσλ απηψλ θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο 

δελ απαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο απφ ηηο  αξκφδηεο αξρέο. Όζα απφ ηα ηερληθά έξγα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο 

απηέο έρνπλ κεγάιν φγθν ή χςνο εθηεινχληαη χζηεξα  απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο αξρηηεθηνληθήο 

επηηξνπήο. 

7. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαζνξίδεηαη ην  φξην 

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ησλ θαιιηηερληθψλ έξγσλ, πνπ εθηεινχληαη κε απεπζείαο αλάζεζε απφ ηνλ 

δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο Θνηλφηεηαο ή ηνλ  πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ θνξέσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1. 
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Άξζξν 210 

Έιεγρνο ΑζθΨιεηαο θαη ΙεηηνπξγΫαο ησλ Έξγσλ 

1. Ν έιεγρνο θαη ε επνπηεία γηα ηελ αζθάιεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δεκνηηθψλ θαη  θνηλνηηθψλ έξγσλ 

αζθείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ηερληθέο ππεξεζίεο ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο θαη εθφζνλ δελ 

ππάξρνπλ απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ  (Ρ..Γ.Θ.) ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. 

2. Νη παξαπάλσ ππεξεζίεο πξνηείλνπλ ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ηα αλαγθαία κέηξα, πνπ πξέπεη λα  ιεθζνχλ, 

γηα ηελ απνηξνπή θηλδχλσλ θαη ζε πεξίπησζε βιαβψλ ζηα έξγα, ηηο αλαγθαίεο  εξγαζίεο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζή ηνπο. 

ΡΚΖΚΑ Β΄ 

ΑΞΑΙΙΝΡΟΗΥΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ ΠΡΖΛ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑ 

 

Άξζξν 211 

ΑπαιινηξΫσζε, δνπιεΫα, εμαγνξΨ επηρεηξΪζεσλ 

1. Δπηηξέπεηαη λα απαιινηξησζνχλ αλαγθαζηηθά ππέξ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, γηα ιφγνπο  δεκφζηαο 

σθέιεηαο, αζηηθά ή αγξνηηθά αθίλεηα ή λα ζπζηαζεί δνπιεία εηο βάξνο ηνπο: 

α) γηα ηε δηάλνημε, ηε δηεχξπλζε, ηε δηακφξθσζε θαη ηελ θαηαζθεπή δεκνηηθψλ θαη  θνηλνηηθψλ νδψλ, 

θαζψο θαη νδψλ πνπ ζπλδένπλ έλαλ Γήκν ή κία Θνηλφηεηα κε εζληθή ή  επαξρηαθή νδφ θαη ζπλαθψλ 

ηερληθψλ έξγσλ, 

β) γηα ηελ χδξεπζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθέληξσζε, ηε κεηαθνξά,  ηε 

δηαλνκή θαη ηελ εμπγίαλζε ηνπ λεξνχ θαη είλαη αλαγθαία γηα ηελ χδξεπζε, 

γ) γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζρεηηθψλ κε ηελ άξδεπζε, ηελ απνμήξαλζε, ηελ απνζηξάγγηζε, ηε  

δηεπζέηεζε ξεπκάησλ, πνπ έρνπλ ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο ή ηε δηαλνκή ηεο  

εθηάζεσο πνπ βειηηψλεηαη ζε δεκφηεο, πνπ είλαη αθηήκνλεο ή δελ έρνπλ επαξθή θιήξν, 

δ) γηα ηε δεκηνπξγία ή ηελ επέθηαζε πιαηεηψλ, θήπσλ, αιζψλ, δελδξνζηνηρηψλ, αζιεηηθψλ  γεπέδσλ 

θαη άιισλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, κε επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ θήξπμε  

απαιινηξηψζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσο, 

ε) γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζρεηηθψλ κε ηελ απνζηξάγγηζε, ηε δηεπζέηεζε ξεπκάησλ, ηελ  απνρέηεπζε 

φκβξησλ ή αθάζαξησλ πδάησλ θαη θάζε είδνπο ηερληθψλ έξγσλ, πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ  εμπγίαλζε ή ηνλ 

εμσξατζκφ, 

ζη) γηα ηε ιήςε θαη κεηαθνξά άκκνπ, ιίζσλ θαη άιινπ παξεκθεξνχο πιηθνχ πνπ ρξεζηκεχεη γηα  ηελ 

εθηέιεζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ έξγσλ, 

δ) γηα ηελ ίδξπζε ή ηελ επέθηαζε θνηκεηεξίνπ θαη θέληξνπ απνηέθξσζεο λεθξψλ,  

ε) γηα ηε  ζπληήξεζε ή ηε δηαθχιαμε αθηλήησλ πνπ έρνπλ ηζηνξηθή ή παξαδνζηαθή αμία, 

ζ) γηα ηελ ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ, 

η) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

ηα) γηα ηελ θαηαζθεπή θάζε δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ θηηξηαθνχ έξγνπ θαη θάζε άιινπ έξγνπ  πνπ ν 

ζθνπφο ηνπ βξίζθεηαη κέζα ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Νξγαληζκψλ ηεο Ρνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο. 

2. Αλαγλσξίδεηαη δηθαίσκα πξνηηκήζεσο ππέξ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ απέλαληη ζε άιινπο  δεκφζηνπο 

θνξείο, ζε πεξίπησζε εμαγνξάο επηρεηξήζεσλ ή αλαγθαζηηθήο ζπκκεηνρήο ζε απηέο,  ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106 παξ. 3 έσο 5 ηνπ Ππληάγκαηνο. 
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Άξζξν 212 

ΘΪξπμε ηεο απαιινηξΫσζεο θαη ζύζηαζε δνπιεΫαο 

1. Ζ θήξπμε ηεο απαιινηξίσζεο ή ε ζχζηαζε δνπιείαο αθηλήηνπ, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηε  δηνηθεηηθή 

πεξηθέξεηα Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία 

ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ  κειψλ ηνπ. 

2. Ζ απφθαζε απηή ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα πεξηέρεη επί πνηλή  αθπξφηεηαο 

ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηνπ αθηλήηνπ πνπ απαιινηξηψλεηαη ή ηνπ δηθαηψκαηνο δνπιείαο πνπ ζπληζηάηαη θαη ηεο 

δεκφζηαο σθέιεηαο, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε  απαιινηξίσζε ή ε ζχζηαζε δνπιείαο. 

3. Γηα ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο αγξνηηθήο έθηαζεο απαηηείηαη επηπιένλ θαη  γλψκε ηεο 

αξκφδηαο πεξεζίαο Γεσξγίαο ηεο νηθείαο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε 

έθηαζε ή ην κεγαιχηεξν ηκήκα απηήο. Ζ  αξλεηηθή γλψκε δελ παξαθσιχεη ηελ θήξπμε ηεο απαιινηξίσζεο. 

Γηα ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο δαζηθήο έθηαζεο απαηηείηαη επηπιένλ θαη γλψκε ηεο  αξκφδηαο 

δαζηθήο ππεξεζίαο. Γηα ηε δηαηχπσζε γλψκεο ηάζζεηαη πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ  ηελ πεξηέιεπζε ηνπ 

ζρεηηθνχ εγγξάθνπ. Δάλ εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, ε θήξπμε  ηεο απαιινηξίσζεο ρσξεί 

λνκίκσο. Ζ ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ απηήο ηεο παξαγξάθνπ  παξαιείπεηαη, αλ ηα ζρεηηθά δεηήκαηα έρνπλ 

ήδε αξκνδίσο εμεηαζζεί ζην πιαίζην ηήξεζεο ησλ  δηαδηθαζηψλ ηνπ εδαθίνπ δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 

παξφληνο. 

4. Γηα ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο απαηηείηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, αλαθνίλσζε  ηεο 

ππεξεζίαο πνπ πξνηείλεη ηελ απαιινηξίσζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ζθνπφο ηεο  απαιινηξίσζεο θαη 

λα πξνζδηνξίδεηαη ε απαιινηξησηέα έθηαζε ή ε επξχηεξε πεξηνρή ζηελ  νπνία βξίζθεηαη απηή. Κε ηελ 

αλαθνίλσζε θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα πξνβνχλ ζε  πξνζθνξά ή ππφδεημε θαηάιιεισλ γηα ην ζθνπφ 

ηεο απαιινηξίσζεο αθηλήησλ. Ξαξάιιεια γίλεηαη  ηνηρνθφιιεζε ηεο αλαθνίλσζεο ζην θαηάζηεκα ηνπ 

Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο ζηελ πεξηθέξεηα ησλ  νπνίσλ βξίζθνληαη ηα απαιινηξησηέα αθίλεηα. Γηα ηελ 

ηνηρνθφιιεζε ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ απφ  φξγαλν ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζηελ 

ππεξεζία πνπ εμέδσζε ηελ  αλαθνίλσζε. Ζ δεκνζηνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο θαη ε ηνηρνθφιιεζε γίλνληαη 

έλαλ ηνπιάρηζηνλ  κήλα πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηεο απαιινηξίσζεο θαη ε ζρεηηθή 

δαπάλε  βαξχλεη ηνλ ππφρξεν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο. 

5. Γηα λα εθδνζεί ε απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ απαιινηξίσζε ή ζπληζηά ηε δνπιεία,  απαηηνχληαη: 

α) θηεκαηνινγηθφ δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηελ απαιινηξησηέα έθηαζε ή ηελ έθηαζε πνπ  

επηβαξχλεηαη κε ηε δνπιεία, θαζψο θαη ηηο επί κέξνπο ηδηνθηεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε  απηήλ, 

β) θηεκαηνινγηθφο πίλαθαο, ζηνλ νπνίν εκθαίλνληαη νη εηθαδφκελνη ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ,  ην 

εκβαδφλ θάζε αθηλήηνπ θαη ηα θχξηα πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ησλ θαηαζθεπψλ πνπ  βξίζθνληαη ζε απηφ 

θαη ησλ ινηπψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, θαζψο θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο έθηαζεο, 

γ) κειέηε ή πξνκειέηε ή πξνθαηαξθηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ πνπ ηπρφλ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί, 

δ) ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ, πνπ πξνβιέπνληαη ζε θάζε  ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε απφ ηνπο λφκνπο 1650/1986 (ΦΔΘ 160 Α΄) θαη 3010/2002 (ΦΔΘ 91 Α΄)  θαη ηηο ππ' αξηζκ. 

69269/5387/25.10.1990 (ΦΔΘ 678 Β΄) θαη Ζ.Ξ. 15393/2332/5.8.2002 (ΦΔΘ  1022 Β΄) θνηλέο 

απνθάζεηο, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ, εθφζνλ ην έξγν γηα ην νπνίν ζα  θεξπρζεί απαιινηξίσζε 

πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο απηέο, 

ε) βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο, ην χςνο ηεο δαπάλεο θαη ηνλ  ηξφπν 

θάιπςήο ηεο, κε κλεία ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα θαη θσδηθνχ αξηζκνχ εμφδνπ ηνπ νηθείνπ  

πξνυπνινγηζκνχ, απφ ηελ εγγεγξακκέλε πίζησζε ησλ νπνίσλ πξφθεηηαη λα θαιπθζεί ε ελ ιφγσ  
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δαπάλε. Πε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εγγξαθεί ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ  

Νξγαληζκνχ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή ε εγγεγξακκέλε έρεη εμαληιεζεί ή είλαη αλεπαξθήο,  αλαγξάθεηαη 

ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πεξί κεηαθνξάο  πηζηψζεσο ή ε πεγή απφ 

ηελ νπνία ζα θαιπθζεί ε ζρεηηθή δαπάλε. Ζ βεβαίσζε απηή  κλεκνλεχεηαη ππνρξεσηηθά ζην πξννίκην 

ηεο πξάμεο θήξπμεο ηεο απαιινηξίσζεο, 

 ζη) εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δζληθφ Θηεκαηνιφγην. 

6. Ν λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ αθηλήηνπ πνπ πξφθεηηαη λα απαιινηξησζεί ή λα επηβαξπλζεί κε  δνπιεία 

ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηελ  θαηακέηξεζε θαη 

ζχληαμε ησλ πην πάλσ δηαγξακκάησλ θαη κειεηψλ. Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ  απηψλ πξέπεη λα κελ 

εκπνδίδεη ηε ρξήζε θαη θάξπσζε ηνπ αθηλήηνπ. Ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα  ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ηηο 

βιάβεο ή θζνξέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ  παξαπάλσ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ. 

7. Ζ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία θεξχζζεηαη ε  απαιινηξίσζε ή 

ζπληζηάηαη ε δνπιεία, δεκνζηεχεηαη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα  (10) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή 

ηεο, ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ λνκνχ θαη θνηλνπνηείηαη  ζηνλ θαζ' νπ ε απαιινηξίσζε ή ζχζηαζε 

δνπιείαο, εθφζνλ είλαη γλσζηφο, κε δεκνηηθφ, θνηλνηηθφ ή δεκφζην φξγαλν, πνπ ζπληάζζεη απνδεηθηηθφ  

θνηλνπνίεζεο. 

Αλ ν θαζ' νπ είλαη άγλσζηνο, ε θνηλνπνίεζε γίλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα  Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. 

8. Ν θαζ' νπ έρεη δηθαίσκα πξνζθπγήο ζηελ επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 186 εληφο  

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ. 

9. Αλ ε επηηξνπή απνθαλζεί φηη λφκηκα εθδφζεθε ε απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 1, απηή  δεκνζηεχεηαη 

απηνχζηα, κε θξνληίδα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο κία θνξά ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζην 

λνκφ. Αλ δελ εθδίδεηαη ηέηνηα εθεκεξίδα, ε  δεκνζίεπζε γίλεηαη ζε δχν εβδνκαδηαίεο ή δεθαπελζήκεξεο. Κε 

ηε δεκνζίεπζε ή ηηο  δεκνζηεχζεηο απηέο νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηεο απαιινηξίσζεο ή 

ζχζηαζεο  δνπιείαο. 

10. Αλ ε επηηξνπή αθπξψζεη ηελ απφθαζε απαιινηξίσζεο ή ζχζηαζεο δνπιείαο, νη δεκνζηεχζεηο  ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γίλνληαη κφλν αλ αθπξσζεί ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο απφ ηελ  αξκφδηα πξνο 

ηνχην αξρή. 

11. Αλ θεξπρζεί απαιινηξίσζε ή γίλεη ζχζηαζε δνπιείαο ζε αθίλεην πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ηε  δηνηθεηηθή 

πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, ε ζρεηηθή απφθαζε επηδίδεηαη ζχκθσλα κε  ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηεο Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο ζην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα, ζηε δηνηθεηηθή  πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην 

αθίλεην. 

Ρν δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Γήκνπ απηνχ ή ηεο Θνηλφηεηαο ππνρξενχηαη λα  γλσκνδνηήζεη 

αηηηνινγεκέλα κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ελφο κελφο, ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο επίδνζεο 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Αλ παξέιζεη άπξαθηε  ε πξνζεζκία απηή, ε δηαδηθαζία ηεο απαιινηξίσζεο ή 

ηεο ζχζηαζεο δνπιείαο ζπλερίδεηαη θαη  ρσξίο ηε γλσκνδφηεζε απηή θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 5, 6,  7 θαη 8. 

12. Νη δηαηάμεηο πνπ θάζε θνξά ηζρχνπλ γηα ηηο αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ  εθαξκφδνληαη 

θαη ζηηο απαιινηξηψζεηο ή ηηο ζπζηάζεηο δνπιεηψλ, ππέξ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ,  εθφζνλ δελ είλαη 

αληίζεηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

 

Άξζξν 213 
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ΙνηπΩο επεκβΨζεηο ζηελ ηδηνθηεζΫα 

1. Νη θχξηνη ή θάηνρνη θηεκάησλ θαη νηθνπέδσλ ππνρξενχληαη λα αλέρνληαη ηε δηελέξγεηα  δνθηκαζηηθψλ 

γεσηξήζεσλ θαη εθζθαθψλ κέζα ζε απηά απφ ην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα ή ηηο  δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο 

επηρεηξήζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, φηαλ πξνβιέπεηαη ηνχην  απφ ηερληθή ή γεσινγηθή κειέηε ή 

έθζεζε γηα ηελ αλεχξεζε πδάησλ, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε  πθηζηάκελσλ πεγψλ ή ηελ ηνπνζέηεζε 

ζσιήλσλ χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Ζ  κεηαηφπηζε ησλ ζσιήλσλ χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο, πνπ ηνπνζεηνχληαη, γίλεηαη  χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ θαηφρνπ ηνπ αθηλήηνπ, κε 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή  θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ε ζρεηηθή δαπάλε επηβαξχλεη ην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα. Δπίζεο, νη  θχξηνη ή θάηνρνη 

αθηλήησλ ππνρξενχληαη λα αλέρνληαη ηελ ηνπνζέηεζε ελδεηθηηθψλ πηλαθίδσλ,  γηα ηελ θπθινθνξία θαη ηελ 

νλνκαηνζεζία νδψλ θαη πιαηεηψλ, θαζψο θαη ηε ζηήξημε  θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

2. Αλ πξνθιεζεί δεκηά απφ ηηο ελέξγεηεο απηέο, ε νθεηιφκελε απνδεκίσζε νξίδεηαη κε  πξσηφθνιιν πνπ 

ζπληάζζεη ε επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 186. 

3. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα αζθήζεη ζην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν ηεο  πεξηθέξεηαο ηνπ 

αθηλήηνπ αίηεζε γηα αχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο νθεηιφκελεο απνδεκηψζεσο. Ζ αίηεζε απηή πξέπεη λα αζθεζεί 

κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε  (15) εκεξψλ, αθφηνπ ην πξσηφθνιιν θνηλνπνηήζεθε ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν κε θξνληίδα ηεο  Θνηλφηεηαο θαη εθδηθάδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. 

 

 

ΚΔΟΝΠ ΔΘΡΝ 

ΡΝΞΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

 

Άξζξν 214 

ΠπκκεηνρΪ ζηηο ηνπηθΩο ππνζΩζεηο 

1. Νη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο πξνσζνχλ ηε ιατθή ζπκκεηνρή ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο,  ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη νξγάλσζε ησλ δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ γηα ηελ έξεπλα, ηνλ εληνπηζκφ,  ηελ θαηαγξαθή 

θαη ηελ επίιπζε ησλ ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ησλ  ηνπηθψλ ή δεκνηηθψλ 

δηακεξηζκάησλ θαη κεκνλσκέλσλ ζπλνηθηψλ θάζε Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο. 

2. Νη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο δηαζθαιίδνπλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο φισλ ησλ δεκνηψλ  θαη 

θαηνίθσλ, ρσξίο δηάθξηζε, ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ, αλεμαξηήησο  εζληθφηεηαο, 

ζξεζθείαο, θχινπ, γιψζζαο, θπιεηηθήο ή θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ.  Γηαζθαιίδνπλ επίζεο 

ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ησλ δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ ζηελ  πιεξνθφξεζε θαη κεξηκλνχλ γηα 

ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο ηεο δξάζεο ηνπο θαη ηελ  ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

Γηαβνπιεχνληαη κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ ηνπο, ηνπο ζπιινγηθνχο θνηλσληθνχο θνξείο  θαη ηηο 

ελδηαθεξφκελεο νκάδεο πιεζπζκνχ ηφζν θαηά ηελ πξνεξγαζία εθπφλεζεο ησλ  πξνγξακκάησλ δξάζεο θαη 

ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, φζν θαη θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ γεληθνχ  ελδηαθέξνληνο. 

3. Δηδηθφηεξα, κε επζχλε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ζε θάζε Γήκν θαη Θνηλφηεηα κπνξεί λα: 

α. θαηαξηίδεηαη Σάξηα, ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ην πιαίζην ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ  ππνρξεψζεσλ 

ησλ δεκνηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ κε εηδηθέο πξνβιέςεηο γηα ηνπο λένπο θαη ηνπο  πνιίηεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ εηδηθά πξνβιήκαηα. 

β. θαηαξηίδεηαη νδεγφο ηνπ δεκφηε, ζηνλ νπνίν πεξηγξάθνληαη ε δηαδηθαζία, νη φξνη θαη νη  

πξνυπνζέζεηο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη 
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γ. αμηνπνηείηαη ε Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο, ν ζεζκφο ηεο Θνηλσληθήο Δξγαζίαο θαη νη αξρέο  ηνπ 

εζεινληηζκνχ. 

 

Άξζξν 215 

ΑλαθνξΩο θαη πξνηΨζεηο Ξιεξνθόξεζε δεκνηώλ θαη θαηνΫθσλ 

1. Νη δεκφηεο θαη νη θάηνηθνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πξναγσγή ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη  ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο. 

2. Νη δεκφηεο θαη νη θάηνηθνη κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ αηνκηθά ή ζπιινγηθά ζην Γήκν ή ηελ  Θνηλφηεηα, ζηα 

ηνπηθά ή δεκνηηθά δηακεξίζκαηα θαη ζηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα δεκνζίνπ  δηθαίνπ αλαθνξέο θαη εξσηήζεηο, 

γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο επί απνθάζεσλ πνπ ηνπο  ελδηαθέξνπλ. Ρελ ίδηα δπλαηφηεηα έρνπλ θαη ελψζεηο 

πξνζψπσλ θάζε κνξθήο γηα δεηήκαηα  γεληθφηεξνπ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Ρν αξκφδην φξγαλν νθείιεη λα απαληά ζηηο αλσηέξσ αλαθνξέο θαη εξσηήζεηο, εληφο πξνζεζκίαο  ηξηάληα 

(30) εκεξψλ. 

3. Νη δεκφηεο θαη νη θάηνηθνη κπνξνχλ επίζεο λα θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε  δηαθφξσλ 

δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ ζπκβνπιίνπ  ηνπ ηνπηθνχ ή 

δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο. Νη πξνηάζεηο ζπδεηνχληαη ππνρξεσηηθά ζην νηθείν  ζπκβνχιην, εθφζνλ έρνπλ 

θαηαηεζεί απφ ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε (25) άηνκα θαη  ελεκεξψλνληαη νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηε ζρεηηθή 

απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη. 

4. Ρν δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ή ην ζπκβνχιην ηνπ δεκνηηθνχ ή ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο  κπνξεί κε 

απφθαζή ηνπ λα θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν θαη ηηο δηαδηθαζίεο, κε ηηο νπνίεο ζα  εμαζθαιίδεηαη ζηνπο δεκφηεο 

πιήξεο πιεξνθφξεζε γηα ηα θάζε είδνπο πξνβιήκαηα ηεο  πεξηθέξεηάο ηνπ, θαζψο θαη γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ αξκφδησλ  νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, 

αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε θαη ιχζε ησλ  πξνβιεκάησλ απηψλ. 

 

Άξζξν 216 

ΡνπηθΨ δεκνςεθΫζκαηα 

1. Νη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ απφθαζε γηα ζνβαξά ζέκαηα πνπ  αλήθνπλ 

ζηε ζθαίξα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, κπνξνχλ λα δηεμάγνπλ ηνπηθφ δεκνςήθηζκα,  ζχκθσλα κε ηηο 

εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο. Πε θάζε πεξίπησζε αληηθείκελα ηνπηθψλ  δεκνςεθηζκάησλ δελ 

κπνξνχλ λα απνηεινχλ ηα ζέκαηα εζληθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη εθείλα πνπ  ζπληζηνχλ πεξηθεξεηαθέο θαη 

λνκαξρηαθέο αξκνδηφηεηεο. 

2. Ρν ηνπηθφ δεκνςήθηζκα δηεμάγεηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ, πνπ  ιακβάλεηαη κε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ κε ηελ νπνία  δηαπηζηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα 

δηεμαγσγήο απηνχ θαη πξνζδηνξίδεηαη ην εξψηεκα πνπ πξφθεηηαη  λα ηεζεί ζε ςεθνθνξία, ε εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ηνπ θαη ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ ζα  πξνθιεζεί. Κε ηελ ίδηα απφθαζε ην ζπκβνχιην νξίδεη 

εηδηθή επηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη  απφ αηξεηνχο θαη ππαιιήινπο, αξκφδηα γηα ηελ νξγάλσζε δηεμαγσγήο 

ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. 

3. Ρνπηθφ δεκνςήθηζκα δηεμάγεηαη, επίζεο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) ησλ  δεκνηψλ γηα ηελ 

έλσζε Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, θαζψο θαη κεηά απφ  αίηεζε ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) 

ησλ εθινγέσλ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο γηα ηελ πξνζάξηεζή ηνπ ζε  άιιν Γήκν ή Θνηλφηεηα. Πηελ αίηεζε 

αλαγξάθεηαη ην ππφ ςεθνθνξία ζέκα θαη ηίζεληαη νη  ππνγξαθέο ησλ δεκνηψλ. 
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Πηελ πεξίπησζε απηή ην ζπκβνχιην ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο κέζα ζε έλαλ (1) κήλα απφ ηελ  ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. 

4. Ρα ζέκαηα πνπ ηίζεληαη ζε δεκνςήθηζκα θαηά ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο ζα πξέπεη λα  δηαηππψλνληαη 

κε εξψηεκα, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζχληνκν θαη ζαθέο. Ζ  πξνηίκεζε ηνπ εθινγηθνχ 

ζψκαηνο εθθξάδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ φξσλ "ΛΑΗ" ή "ΝΣΗ". 

5. Γεκνςήθηζκα δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ  ή ηεο 

Θνηλφηεηαο ή ηελ επηβνιή ηειψλ. Γελ επηηξέπεηαη λα δηεμαρζεί δεκνςήθηζκα ην  ηειεπηαίν έηνο ηεο 

δεκνηηθήο πεξηφδνπ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4.  Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη ε δηεμαγσγή 

δεκνςεθίζκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο  πεξηφδνπ, γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ εζληθνχ ή 

ηνπ επξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ. 

Γεκνςήθηζκα γηα ην ίδην ζέκα δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί, πξηλ πεξάζεη έλαο ρξφλνο απφ ηε  δηεμαγσγή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ δεκνςεθίζκαηνο. 

6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην ηνπηθφ δεκνςήθηζκα έρνπλ νη έρνληεο δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο  εθινγέο γηα ηελ 

αλάδεημε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ. 

Έγθπξν ζεσξείηαη ην απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, εθφζνλ ζπκκεηείρε ην πελήληα ηνηο  εθαηφ (50%) 

ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. 

Ρν απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, πνπ δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο,  δεζκεχεη ην 

νηθείν ζπκβνχιην ζην πιαίζην ηεο απφθαζεο, πνπ ζα ιάβεη γηα ην ζέκα πνπ  δηεμήρζε. 

7. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,  Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ηνπηθνχ  δεκνςεθίζκαηνο απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, θαηά ην άξζξν 149, ηελ πξνθήξπμε  θαη ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο, ηελ 

εμαγσγή θαη δεκνζίεπζε ηνπ  απνηειέζκαηνο, ηνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εκπιεθφκελσλ πιεπξψλ 

θαη πξνβνιήο ησλ  πξνβαιιφκελσλ ζέζεσλ, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα. 

 

Άξζξν 217 

Απνινγηζκόο πεπξαγκΩλσλ ΓεκνηηθΪο ΑξρΪο 

1. Θάζε ρξφλν γίλεηαη ν απνινγηζκφο πεπξαγκέλσλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο, ζε εηδηθή δεκφζηα  ζπλεδξίαζε 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηε δηνίθεζε  ηνπ Γήκνπ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνηηθήο δξάζεο. 

2. Ζ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γίλεηαη κέρξη ηέινο Ηνπλίνπ θαη  αλαθνηλψλεηαη 

πξηλ απφ δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. Πε απηήλ θαινχληαη νη θάηνηθνη θαη 

φινη νη θνξείο ηεο πφιεο. 

3. Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην επηιέγεη ηνλ πξνζθνξφηεξν ρψξν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο αλσηέξσ  ζπλεδξίαζεο. 

4. Θαηά ηελ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπνζεηνχληαη φιεο νη  δεκνηηθέο 

παξαηάμεηο θαη κπνξνχλ λα πάξνπλ ην ιφγν ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη  ηα κέιε ησλ 

ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ θαη ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ. 

5. Θάζε θνξέαο, δεκφηεο, θάηνηθνο ή θνξνινγνχκελνο απφ ην Γήκν έρεη δηθαίσκα λα  δηαηππψζεη 

παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ απνινγηζκφ ζηε ζπλεδξίαζε απηή.  6. Πε πεξίπησζε πνπ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεη ην παξφλ άξζξν παξέιζεη ρσξίο λα  θηλεζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εηδηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο  απνινγηζκνχ, κπνξνχλ νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο ή νη 

δεκνηηθνί ζχκβνπινη λα πξνθαιέζνπλ ηε  ζπλεδξίαζε απηή ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 94. 
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Άξζξν 218 

Απνινγηζκόο ΘνηλνηηθΪο ΑξρΪο 

Νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηηο Θνηλφηεηεο ηεο Σψξαο. 

 

 

ΚΔΟΝΠ ΔΒΓΝΚΝ 

ΠΛΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΖΚΥΛ ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ ΠΔ ΓΗΔΘΛΔΠ ΘΑΗ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ 

 

Άξζξν 219 

ΓηεζλεΫο ζπλεξγαζΫεο 

1. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο ζπλεξγάδνληαη κε πξσηνβάζκηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο ηεο 

αιινδαπήο, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ  δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

Σψξαο:  

α. Πε δηεζλέο επίπεδν, γηα ηελ πξναγσγή ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο θαη ζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο  θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε δίθηπα πφιεσλ θαη ελψζεσλ. 

β. Πε επξσπατθφ επίπεδν, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δίθηπα, πξνγξάκκαηα θαη πξσηνβνπιίεο  ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 

2. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο, ζην πιαίζην ησλ ξπζκίζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ,  κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ πνιηηηζηηθέο θαη θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο θαη αληαιιαγέο  απνζηνιψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζεκάησλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη λα ζπλάπηνπλ  ζπκθσλίεο. 

3. Γηα ηε ζπκβαηφηεηα ηεο δξάζεο ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ κε ηηο εζληθέο πνιηηηθέο, ηελ  εζληθή θαη 

θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ζε ζρέζε κε ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε ζχκθσλε 

γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 4 παξ.  2β ηνπ λ. 3345/2005 (ΦΔΘ 135 Α΄), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

Όηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, ν εθπξφζσπνο ηεο Δ.Λ.Α.Δ.  

αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν ηεο Θ.Δ.Γ.Θ.Δ.. 

4. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ, νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο  κπνξνχλ 

λα ηεξνχλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ δηαρείξηζεο ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη  Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο 

ηήξεζεο ηνπ αλσηέξσ ινγαξηαζκνχ θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

5. Νη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο εθπξνζσπνχληαη ζηελ αληηπξνζσπεπηηθή ζπλέιεπζε ηεο  Δπηηξνπήο 

ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνχ θαη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ. 

6.  α. Γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε δηθηχνπ πφιεσλ θαη ελψζεσλ κπνξεί λα απνζπαζζεί  ππάιιεινο 

Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο πνπ είλαη κέινο απηνχ. 

 β. Ζ απφζπαζε γίλεηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δηνηθνχληνο ην δίθηπν νξγάλνπ θαη ζχκθσλεο  γλψκεο 

ηνπ νηθείνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο, πνπ είλαη κέιε ηνπ δηθηχνπ. 

 γ. Ζ δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο είλαη δηεηήο κε δπλαηφηεηα ηζφρξνλεο παξάηαζεο. Ζ κηζζνδνζία  ηνπ 

απνζπαζκέλνπ βαξχλεη ηνλ νηθείν Γήκν ή Θνηλφηεηα. 

7. Νη αλσηέξσ ξπζκίζεηο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηνπο Ππλδέζκνπο. 

 

Άξζξν 220 

ΑδειθνπνηΪζεηο 



 153 

1. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο, ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε αληίζηνηρνπο  νξγαληζκνχο 

μέλσλ ρσξψλ, κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ ηηο θαηά λφκν πξσηνβνπιίεο ηνπο γηα ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε  πξάμεηο αδειθνπνίεζεο ησλ πφιεψλ ηνπο, κε ζηφρν ηε κεηαμχ 

ηνπο πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, κνξθσηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

2. Ζ αδειθνπνίεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη χζηεξα απφ  ζχκθσλε 

γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. 

3. Γηα ηε κεηαθίλεζε θάζε εθπξνζψπνπ Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο ζην εμσηεξηθφ γηα ηηο αλάγθεο ησλ  

αδειθνπνηήζεσλ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ, εθφζνλ γηα ηελ αδειθνπνίεζε  έρεη 

πξνεγεζεί ε παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

4. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο,  Νηθνλνκίαο θαη 

Νηθνλνκηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ θαζνξίδνληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα θαη πιαίζηα δξάζεο γηα ηηο αδειθνπνηήζεηο 

ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο θαη ξπζκίδνληαη ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ 

κεηάβαζεο πξνζψπσλ ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή  ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

5. Γήκνο ή Θνηλφηεηα κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε πξάμεηο αδειθνπνηήζεσλ θαη δεκηνπξγίαο  δηθηχσλ πφιεσλ 

κε άιινπο Γήκνπο ή Θνηλφηεηεο ηεο Σψξαο ζην πιαίζην εηδηθφηεξσλ  ζπλεξγαζηψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε 

κεηαμχ ηνπο πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζηηθψλ,  κνξθσηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο θαη 

Νηθνλνκηθψλ  θαζνξίδνληαη ηα ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ. 

 

Άξζξν 221 

ΠπκβΨζεηο ζην πιαΫζην αδειθνπνηΪζεσλ 

1. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο ζην πιαίζην ησλ αδειθνπνηήζεσλ θαη ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ  δηεζλψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο Σψξαο κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ ζπκβάζεηο κε ηνπο αιινδαπνχο 

Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ηνπο  νπνίνπο έρνπλ αδειθνπνηεζεί. Νη ζπκβάζεηο απηέο 

θαηαξηίδνληαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε  ηεο επηηξνπήο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 219. 

2. Δλψζεηο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο νξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο κπνξνχλ λα ζπληζηψληαη κε  ζθνπφ ηελ 

απφ θνηλνχ πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη  ηα πξνγξάκκαηα ηεο 

δηαπεξηθεξεηαθήο θαη δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ηνπο  Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θξαηψλ - κειψλ ηεο  

Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο αλσηέξσ Δλψζεηο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

3. Νη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξνχλ λα  

ζπκκεηέρνπλ ζε Δλψζεηο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πνπ ζπληζηψληαη γηα νξηζκέλν ρξφλν, γηα ηελ  άζθεζε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξναγσγή θαη πξαγκαηνπνίεζε ζπλδπαζκέλσλ  πνιηηηθψλ 

θνηλσληθήο θαη αζηηθήο αλάπηπμεο. 

 

 

ΚΔΟΝΠ ΝΓΓΝΝ 

ΓΗΑΓΖΚΝΡΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ - ΠΚΒΑΠΔΗΠ - ΠΚΞΟΑΜΔΗΠ 

 

Άξζξν 222 

ΠπκβΨζεηο δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο 
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1. Γήκνη θαη Θνηλφηεηεο ηνπ ίδηνπ λνκνχ ή φκνξνη Γήκνη θαη Θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα  ζπλάπηνπλ κεηαμχ 

ηνπο ζπκβάζεηο, κε ηηο νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηελ άζθεζε αξκνδηφηεηαο γηα  ινγαξηαζκφ ηνπο ή ηελ 

ππνζηήξημε ηεο άζθεζήο ηεο. Πηηο ζπκβάζεηο απηέο κπνξεί λα  ζπκκεηέρεη θαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 

δηθαίνπ ηνπ αλαιακβάλνληνο ηελ αξκνδηφηεηα Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο ή Πχλδεζκνο. Νη ζπκβάζεηο απηέο  

θαινχληαη "ζπκβάζεηο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο". 

2. Πηηο ζπκβάζεηο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο νξίδεηαη, ηδίσο, ν ηξφπνο άζθεζεο ηεο  αλαηηζέκελεο 

αξκνδηφηεηαο ή ππνζηήξημεο ηεο άζθεζήο ηεο θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ  ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, θαη 

εηδηθφηεξα: 

α) Ν ζθνπφο θαη ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

β) Ζ δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ή ε ζχζηαζε πξφζζεησλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ  

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κε ηνλ Νξγαληζκφ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο (Ν.Δ..) ηνπ  

αλαιακβάλνληνο ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο θνξέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ  άξζξσλ 

5 θαη 6 ηνπ π.δ. 164/2004 (ΦΔΘ 134 Α΄). 

γ) Ζ δηάζεζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, νρεκάησλ θαη άιισλ ηερληθψλ κέζσλ ή αθηλήησλ θαη  

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο ζχκβαζεο. 

δ) Ρα πνζά ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδπηηθψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ εθαξκνγή  ηεο 

ζχκβαζεο. Ρα έζνδα απηά κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ ηέιε, δηθαηψκαηα θαη εηζθνξέο,  ηνπο 

Θεληξηθνχο Απηνηειείο Ξφξνπο (Θ.Α.Ξ.), ηε Ππιινγηθή Απφθαζε Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  (Π.Α.Ρ.Α.) ή ηα 

Αλαπηπμηαθά Ξξνγξάκκαηα ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

ε) Ρν ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο. 

 ζη) Ρν φξγαλν παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο. 

3. Νη πξνβιεπφκελεο ζηε ζχκβαζε δαπάλεο εγγξάθνληαη σο ππνρξεσηηθέο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο  ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη απνδίδνληαη ζηνλ αλαιακβάλνληα ηελ  

αξκνδηφηεηα θνξέα. 

4. Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα ηερληθά κέζα θαη εγθαηαζηάζεηο κπνξεί λα θέξνπλ σο δηαθξηηηθφ ηνλ  ηίηιν 

"Γηαδεκνηηθή Ππλεξγαζία.............." πνπ ζπκπιεξψλεηαη κε ηα νλφκαηα ησλ  ζπκβαιιφκελσλ θνξέσλ ή κε 

άιιν φλνκα δεισηηθφ ηεο γεσγξαθηθήο ελφηεηαο ησλ θνξέσλ απηψλ. 

5. Νη απνθάζεηο ησλ νηθείσλ ζπκβνπιίσλ γηα ηελ έγθξηζε ζπκβάζεσλ δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο  

ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ εθάζηνπ. 

6. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο κπνξεί λα  ξπζκίδεηαη 

θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

Άξζξν 223 

ΠπκβΨζεηο ΠπλεξγαζΫαο ΦνξΩσλ ηεο ΡνπηθΪο ΑπηνδηνΫθεζεο 

1. Γήκνη, Θνηλφηεηεο, Πχλδεζκνη, Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ  δηθαίνπ ηεο 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ κεηαμχ  ηνπο ζπκβάζεηο γηα 

ηελ εθηέιεζε έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. Αληηθείκελα ησλ  ζπκβάζεσλ κπνξεί λα είλαη θαη ε 

βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηειψλ, δηθαησκάησλ, εηζθνξψλ θαη  πξνζηίκσλ. 

2. Νη ζπκβαιιφκελνη θνξείο κπνξεί λα ρξεκαηνδνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη  απφ ηνλ 

Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ ή ην πξφγξακκα δεκφζησλ επελδχζεσλ ή ηνπο πξνυπνινγηζκνχο  άιισλ θνξέσλ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
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3. Νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ησλ νηθείσλ  ζπκβνπιίσλ, νη 

νπνίεο ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ. 

4. Γήκνη, Θνηλφηεηεο, ζχλδεζκνη θαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ απηψλ κπνξνχλ λα  αλαζέηνπλ κε 

ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή θνηλνπξαμίεο ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπο,  ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνο ηνπο δεκφηεο  θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ. Ζ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο 

ππεξεζίαο ζπλνδεχεηαη είηε κε  ηελ θαηαβνιή ακνηβήο (δεκφζηα ζχκβαζε έξγνπ ή ππεξεζίαο) είηε κε ηελ 

παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο ππεξεζίαο  είηε κε ην δηθαίσκα 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο ππεξεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαβνιή  ακνηβήο (παξαρψξεζε 

δεκφζηνπ έξγνπ ή δεκφζηαο ππεξεζίαο). 

5. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,  Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 

Έξγσλ, κεηά απφ γλψκε ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ  θαη Θνηλνηήησλ Διιάδαο, πνπ παξέρεηαη κέζα ζε 

ηξεηο (3) κήλεο αθφηνπ ηεο δεηεζεί,  πξνζδηνξίδεηαη εηδηθφηεξα ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ θαη ηα ζρεηηθά  κε ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ηδίσο δε νη πξνυπνζέζεηο, νη φξνη, ε 

δηαδηθαζία θαη ηα  φξγαλα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη φξνη ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα πιεξνχλ νη 

αλάδνρνη,  ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο, ην πεξηερφκελν θαη ε δεκνζηφηεηα  ηεο 

πξνθήξπμεο, ε ππνβνιή θαη ε εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ, νη βαζηθνί φξνη ησλ ζπκβάζεσλ  αλάζεζεο θαη 

θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

 

Άξζξν 224 

ΠπκπξΨμεηο ΓΪκσλ θαη ΘνηλνηΪησλ κε ηνλ ηδησηηθό ηνκΩα 

Γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα  ζπλάπηνπλ 

ζπκβάζεηο κε λνκηθά πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζχκθσλα θαη κε ηνπο φξνπο θαη  ηε δηαδηθαζία ηνπ λ. 

3389/2005 (ΦΔΘ 232 Α΄), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 
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Άξζξν 225 

ΞξνγξακκαηηθΩο ζπκβΨζεηο 

1. α. Γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο, θαζψο  θαη γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ θάζε είδνπο, νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο, νη Λνκαξρηαθέο  Απηνδηνηθήζεηο θαη ηα 

Λνκαξρηαθά Γηακεξίζκαηα ησλ Δληαίσλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, νη  Πχλδεζκνη Γήκσλ θαη 

Θνηλνηήησλ, νη Ρ.Δ.Γ.Θ., ε Δ.Λ.Α.Δ., ε Θ.Δ.Γ.Θ.Δ., ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα νπνία 

ζπληζηνχλ ή ζηα  νπνία ζπκκεηέρνπλ νη πξναλαθεξφκελνη νξγαληζκνί θαη θνξείο, νη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη ηα  Ηδξχκαηα Ρξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Ρερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ  Ηδξπκάησλ, κπνξνχλ λα 

ζπλάπηνπλ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε ην Γεκφζην, κεηαμχ ηνπο ή θαη  κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982, κεκνλσκέλα ή απφ  θνηλνχ. 

Πηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, πνπ κεηέρεη ην Γεκφζην, κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη θαη απφ  ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη ε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. 

 β. Πηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο επηηξέπεηαη θαη ε ζπκκεηνρή θνηλσθειψλ δεκνηηθψλ θαη  θνηλνηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, αλαπηπμηαθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, επηρεηξήζεσλ Ν.Ρ.Α. εηδηθνχ  ζθνπνχ, Θέληξσλ 

Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (Θ.Δ.Θ.) κε νπνηαδήπνηε λνκηθή κνξθή θαη αλ  ιεηηνπξγνχλ, επηρεηξήζεσλ ησλ 

Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Ρακείσλ  Αλάπηπμεο, επηκειεηεξίσλ, επηζηεκνληθψλ 

θνξέσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζπλεηαηξηζκψλ, ελψζεσλ  ζπλεηαηξηζκψλ θαη εξγνδνηηθψλ θαη 

εξγαηνυπαιιειηθψλ ελψζεσλ. 

Κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ  κπνξεί 

λα επηηξέπεηαη θαη ε ζπκκεηνρή ηξαπεδψλ θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 γ. Ζ ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο πεξίπησζεο α΄ θαη Θνηλσθειψλ  

Ηδξπκάησλ είλαη δπλαηή, κφλνλ, εθφζνλ απηά δηαζέηνπλ ζρεηηθή εκπεηξία θαη ην θαηαζηαηηθφ  ηνπο 

πξνβιέπεη ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο απηνχο. Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ  ζπκβάζεσλ πνπ 

ζπλάπηνπλ, ζεσξνχληαη θνξείο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ  άξζξνπ 3 ηνπ λ.1418/1984 

(ΦΔΘ 23 Α΄), θαη εθηεινχλ ηηο ζπκβάζεηο απηέο κε ηα πξνβιεπφκελα  ζηηο πεξηπηψζεηο ε΄, ζη΄ θαη δ΄ ηνπ 

ίδηνπ άξζξνπ φξγαλα θαη ππεξεζίεο πνπ ζπληζηνχλ κε  απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ ηνπο Ππκβνπιίσλ. 

2.  α. Πηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο απαξαίηεηα νξίδνληαη ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ν  ζθνπφο θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ κειεηψλ, ησλ έξγσλ, ησλ πξνγξακκάησλ ή ησλ ππεξεζηψλ, ν  πξνυπνινγηζκφο ηνπο, ηα 

δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ην  ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, νη 

πφξνη απφ ηνπο νπνίνπο ζα θαιπθζνχλ νη  αλαιακβαλφκελεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο. 

Δπίζεο νξίδεηαη ην φξγαλν παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ, θαζψο  θαη ξήηξεο 

ζε βάξνο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ πνπ παξαβαίλεη ηνπο φξνπο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. 

 β. Κε ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε επίζεο νξίδεηαη ν ζπκβαιιφκελνο, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα  αλαηεζεί ε 

δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη ζπληήξεζε ησλ έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηά ηελ  νινθιήξσζή ηνπ, 

εθφζνλ πξνβιέπεηαη αληίζηνηρν ζηάδην. 

 γ. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζπκβαιιφκελνο ζε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε αλαζέζεη ζε ηξίηνλ  ηε 

δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη ζπληήξεζε ησλ έξγσλ απηψλ, ε αλάζεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε  ηε λνκνζεζία 

πνπ δηέπεη ηνλ θαηά ηε ζχκβαζε ππφρξεν ζπκβαιιφκελν. 

3. Νη ζπκβαιιφκελνη θνξείο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κπνξεί λα  

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ κέζσ πξνγξακκάησλ  
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ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ακηγψο απφ 

εζληθνχο πφξνπο, ηνλ Ραθηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ ή άιια εζληθά ή πεξηθεξεηαθά  πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη απφ 

ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ζπκβαιιφκελσλ θνξέσλ. Δίλαη δπλαηή ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

θαη απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  πνπ δελ κεηέρνπλ ζηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. 

4. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ζην πιαίζην ησλ ζπκθσλνχκελσλ  δηθαησκάησλ 

θαη ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ, επηηξέπεηαη ε  απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ 

ηνπ ελφο ζπκβαιινκέλνπ ζηνλ άιινλ, θαζψο θαη ε παξαρψξεζε ηεο  ρξήζεο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ, 

κεραλεκάησλ θαη κέζσλ. 

5. Δθφζνλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε έξγα, πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο  είλαη 

πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ε αλάδεημε, πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε κλεκείσλ, νη παξεκβάζεηο ζε 

δηαηεξεηέα ή παξαδνζηαθά θηίξηα θαη νηθηζκνχο, ε δηάζσζε θαη  δηάδνζε ζηνηρείσλ ηνπ πνιηηηζκνχ, ε 

αλέγεξζε θαη ιεηηνπξγία ρψξσλ πνιηηηζκηθψλ  ιεηηνπξγηψλ, ε ππνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειψζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ επηζηήκε, ηα  γξάκκαηα θαη ηηο ηέρλεο, ζπκκεηέρεη, σο ζπκβαιιφκελνο, ην πνπξγείν 

Ξνιηηηζκνχ. Ζ  πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε θαιείηαη "πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο" θαη ην  

δπλάκελν λα επηβιεζεί, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ηέινο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, γηα ηε  

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ, εξγαζηψλ, πξνγξακκάησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, θαιείηαη 

"Ξνιηηηζηηθφ  Ρέινο" 

ΚΔΟΝΠ ΔΛΑΡΝ 

ΗΓΟΚΑΡΑ - ΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΠΥΞΑ 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α΄ 

ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΗΘΑ ΗΓΟΚΑΡΑ - ΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΠΥΞΑ 

 

Άξζξν 226 

Πύζηαζε ηδξύκαηνο 

Γεκνηηθά ή θνηλνηηθά ηδξχκαηα φπσο, βξεθνθνκεία, νξθαλνηξνθεία, γεξνθνκεία, κνπζεία ή  άιια 

επηζηεκνληθά ηδξχκαηα, ζπληζηψληαη, σο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, χζηεξα απφ  απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ νξίδεη ην  ζθνπφ, ηα φξγαλα ηεο 

δηνίθεζεο, ηνπο πφξνπο, ηελ πεξηνπζία, πνπ αθηεξψλεηαη ζε απηφ θαη  ην φλνκα ηνπ ηδξχκαηνο. 

Ρν πξνεδξηθφ δηάηαγκα εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  θαη 

Απνθέληξσζεο θαη ηνπ αξκφδηνπ θαζ' χιελ πνπξγνχ, αθνχ ηεξεζνχλ θαη νη εηδηθέο, γηα  θάζε θαηεγνξία 

ηδξπκάησλ, δηαηάμεηο. 

 

Άξζξν 227 

ΓηνΫθεζε 

1. Ρα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ηδξχκαηα δηνηθνχληαη απφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ απαξηίδεηαη  απφ ηνλ 

δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο Θνηλφηεηαο ή άιιν αηξεηφ ή κε πξφζσπν πνπ νξίδεηαη απφ  απηνχο σο 

πξφεδξνο θαη απφ έμη (6) έσο δέθα (10) κέιε πνπ εθιέγνληαη απφ ην δεκνηηθφ ή  θνηλνηηθφ ζπκβνχιην. Έλα 

απφ ηα κέιε απηά εθιέγεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην σο  αληηπξφεδξφο ηνπ. 

2. Κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηδξχκαηνο εθιέγνληαη δχν ηνπιάρηζηνλ δεκνηηθνί ή  θνηλνηηθνί 

ζχκβνπινη, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο νξίδεηαη απφ ηε κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνχ ή  θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, έλαο 

ηνπιάρηζηνλ ζχκβνπινο ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο ζηελ πεξίπησζε  πνπ ε έδξα ηνπ ηδξχκαηνο βξίζθεηαη εληφο 
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απηνχ, έλαο εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ  ηδξχκαηνο, εθφζνλ απαζρνινχληαη πεξηζζφηεξνη απφ δέθα 

(10) εξγαδφκελνη. Ν αλσηέξσ  εθπξφζσπνο πξνηείλεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ ηαθηηθψλ 

ππαιιήισλ εληφο πξνζεζκίαο  δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζα απνζηαιεί ε ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

Κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ  ζπκβνπιίνπ ηνπ ηδξχκαηνο εθιέγνληαη θαη πξφζσπα πνπ έρνπλ αλάινγε 

επαγγεικαηηθή ή  θνηλσληθή δξάζε ή εηδηθέο γλψζεηο αλάινγα κε ην ζθνπφ ηνπ ηδξχκαηνο ή θαη πξφζσπα 

πνπ  είλαη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηδξχκαηνο. 

3. Πε πεξίπησζε πνπ ε κεηνςεθία δελ ππνδείμεη ζχκβνπιν ή εθείλνο πνπ έρεη ππνδεηρζεί  παξαηηήζεθε 

ρσξίο λα αληηθαηαζηαζεί εθιέγεηαη ζχκβνπινο ηεο πιεηνςεθίαο. 

4. Ρα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απαηηείηαη λα είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ηεο  Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

5. Γελ επηηξέπεηαη λα εθιεγνχλ ή λα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηδηψηεο πνπ  έρνπλ ζηεξεζεί ηε 

δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ή πνπ  έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο 

δηθαηψκαηα κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε θαη γηα φζν  δηάζηεκα δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, θαζψο θαη 

φζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε  δηθαζηηθή απφθαζε σο απηνπξγνί ή ζπκκέηνρνη ζε θαθνχξγεκα ή 

ζε θάπνην απφ ηα πιεκκειήκαηα  πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 146. 

6. Ρα πθηζηάκελα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηδξπκάησλ ζα  ζπλερίζνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ίδηα ζχλζεζε έσο φηνπ πξνζαξκνζηνχλ νη ζπζηαηηθέο ηνπο πξάμεηο πξνο ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο θαη πάλησο φρη πέξαλ ηεο ιήμεο  ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπο. 

 

Άξζξν 228 

ΠπκκεηνρΪ δσξεηώλ ζηε δηνΫθεζε 

1. Γσξεηέο ηδξπκάησλ, πνπ έρνπλ επηθπιάμεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ απηνπξνζψπσο ή κε  

αληηπξφζσπν, είηε σο κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ είηε λα παξίζηαληαη ζηηο  ζπλεδξηάζεηο απηψλ, 

αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα απηά, φπσο νξίδεηαη θάζε θνξά κε ην πξνεδξηθφ  δηάηαγκα ζχζηαζεο. Πηελ 

πεξίπησζε απηή ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ζχζηαζεο ηνπ ηδξχκαηνο εθδίδεηαη θαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ 

Νηθνλνκίαο θαη  Νηθνλνκηθψλ. 

2. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 εθαξκφδνληαη θαη φηαλ ζε δηάηαμε ηειεπηαίαο βνπιήζεσο,  κε ηελ νπνία 

αθήλεηαη πεξηνπζία ζε ίδξπκα, έρνπλ επηθπιαρζεί αλάινγα δηθαηψκαηα ππέξ ησλ  εθηειεζηψλ ηεο δηαζήθεο 

ή άιισλ πξνζψπσλ.  

 

Άξζξν 229 

ΔθινγΪ θαη ζεηεΫα ησλ κειώλ ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιΫσλ 

1. Ζ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γίλεηαη θάζε δχν ρξφληα θαη ιήγεη ζε  θάζε πεξίπησζε 

κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ κειψλ. Κέζα ζε έλαλ κήλα απφ ηελ εγθαηάζηαζε  ησλ δεκνηηθψλ θαη 

θνηλνηηθψλ αξρψλ γηα ηελ πξψηε δηεηία θαη έλαλ κήλα απφ ηε ιήμε ηεο  ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην  ζπλεδξηάδεη θαη εθιέγεη κε θαλεξή ςεθνθνξία θαη 

απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ  ησλ κειψλ ηνπ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θάζε 

ηδξχκαηνο. Θαηά ηα ινηπά  εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ή ησλ άξζξσλ 90 θαη 109. 

2. Ρα κε αηξεηά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε νξθίδνληαη ελψπηνλ  ηνπ 

δεκάξρνπ. 
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3. Νη ζέζεηο κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ κέλνπλ θελέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  δεκνηηθήο 

πεξηφδνπ θαιχπηνληαη κε κέιε πνπ εθιέγεη ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην κέζα  ζε νθηψ (8) εκέξεο, 

αθφηνπ ε ζέζε έκεηλε θελή. 

4. Ρα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  ζεηείαο ηνπο, 

γηα ζπνπδαίν ιφγν, ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηδξχκαηνο, χζηεξα απφ  απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή 

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ  ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

5. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 73 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηελ  αλαπιήξσζε ησλ 

κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

Άξζξν 230 

Έμνδα παξΨζηαζεο - ΑπνδεκΫσζε κειώλ 

1. Ρν αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη ηηκεηηθφ θαη άκηζζν.  Απαγνξεχεηαη λα 

παξέρεηαη ακνηβή ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα νπνηαδήπνηε  ππεξεζία ηνπο πξνο ην ίδξπκα. 

Κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ αλήθνπλ ζην πξνζσπηθφ  ηνπ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε, εηζπξάηηνπλ 

ηηο απνδνρέο ηνπο. 

2. Κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο  θαη 

Νηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ Διιάδαο  κπνξεί λα 

θαζνξίδνληαη έμνδα παξάζηαζεο ζηνλ πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ  ζπκβνπιίνπ ηνπ 

ηδξχκαηνο, φηαλ ν νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο  ππεξβαίλεη ηα ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο 

επξψ (300.000 € ). 

Ρα αλσηέξσ έμνδα δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ αληίζηνηρσλ  ηνπ 

νηθείνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο. 

3. Πηνλ πξφεδξν, ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο,  εθηφο απφ ηνλ 

δήκαξρν, ηνλ αληηδήκαξρν, ηνλ πξφεδξν ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνλ πξφεδξν ηεο Θνηλφηεηαο, 

επηηξέπεηαη λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, γηα  θάζε ζπλεδξίαζε θαη κέρξη ηξεηο κεληαίσο, θαηφπηλ 

απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ρν χςνο ηεο απνδεκίσζεο, γηα θάζε ζπλεδξίαζε,  

αλέξρεηαη ζην έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεληαίσλ εμφδσλ παξάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ 

ηεο Θνηλφηεηαο. Δάλ ν πξφεδξνο θαη ν αληηπξφεδξνο ιακβάλνπλ  έμνδα παξάζηαζεο δελ δηθαηνχληαη 

απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ  δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο εθηειεζηηθήο 

επηηξνπήο. 

 

Άξζξν 231 

ΑλαπιΪξσζε ηνπ πξνΩδξνπ - ΑπαξηΫα ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιΫνπ 

1. Αλαπιεξσηήο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη ν αληηπξφεδξφο ηνπ. 

2. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ ηα παξφληα κέιε ηνπ είλαη  πεξηζζφηεξα απφ ηα 

απφληα. Πηνπο παξφληεο πξέπεη λα είλαη ν πξφεδξνο ή ν αληηπξφεδξνο. 

3. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 73 εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. 

 

Άξζξν 232 

ΔθηειεζηηθΪ επηηξνπΪ 

Πε θάζε ίδξπκα ππάξρεη ηξηκειήο εθηειεζηηθή επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν ή  ηνλ 

αληηπξφεδξν θαη δχν κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 
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Ρα ηαθηηθά, θαζψο θαη δχν αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο, εθιέγνληαη απφ  ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κε ζρεηηθή πιεηνςεθία θαη ε ζεηεία ηνπο είλαη δηεηήο. Ζ εθινγή  γίλεηαη επζχο κφιηο 

ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπγθξνηεζεί ζε ζψκα. 

 

Άξζξν 233 

Αξκνδηόηεηεο 

1. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ν πξφεδξφο ηνπ θαη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή έρνπλ, σο πξνο ηε  δηνίθεζε ηνπ 

ηδξχκαηνο, ηηο αξκνδηφηεηεο δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δεκάξρνπ θαη δεκαξρηαθήο  επηηξνπήο, αληηζηνίρσο.  

2. Ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί κε πξάμε ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε  ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 87 λα κεηαβηβάζεη νξηζκέλεο απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζε κέινο ηεο εθηειεζηηθήο 

επηηξνπήο ή ζηνλ γεληθφ δηεπζπληή, πνπ ηπρφλ  πξνβιέπεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ηνπ ηδξχκαηνο ή ζε άιιν 

αλψηαην ή αλψηεξν ππάιιειφ ηνπ. 

 

Άξζξν 234 

ΙεηηνπξγΫα ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιΫνπ θαη επνπηεΫα 

1. Ρα ζέκαηα, ηα ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηελ πξφζθιεζε ησλ  κειψλ ηνπ θαη 

ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ζε ζπλεδξίαζε, ηελ απαηηνχκελε γηα ηε ιήςε απνθάζεσο πιεηνςεθία, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ εθηειεζηφηεηα ησλ  απνθάζεψλ ηνπ, ην θψιπκα ζπκκεηνρήο ζηηο ζπλεδξηάζεηο, ηελ αζηηθή 

θαη πεηζαξρηθή επζχλε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηνπ ξπζκίδνληαη κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ  

δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή θαη ηα κέιε ηνπο. 

2. Νη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ ηδξπκάησλ θαη νη νξγαληζκνί εζσηεξηθήο ππεξεζίαο  θαηαξηίδνληαη απφ ηα 

δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα θαη εγθξίλνληαη απφ ηα νηθεία δεκνηηθά ή  θνηλνηηθά ζπκβνχιηα. 

3. Γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηνλ  απνινγηζκφ, ηελ 

εθπνίεζε ή ηελ αληαιιαγή αθηλήησλ ή ηελ επηβάξπλζή ηνπο κε εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα, ηελ απνδνρή 

θιεξνλνκηψλ θαη δσξεψλ πνπ πεξηέρνπλ φξν, ή  θιεξνδνζηψλ, θαζψο θαη ηε ζπλνκνιφγεζε δαλείσλ, 

απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ  δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Νη απνθάζεηο ππνβάιινληαη 

ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο  Ξεξηθέξεηαο, απνζηέιινληαη κέζα δέθα (10) εκέξεο, αθφηνπ πεξηήιζε ζην 

ίδξπκα ε εγθξηηηθή  απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

Άξζξν 235 

Ξόξνη 

Ξφξνη ησλ ηδξπκάησλ είλαη ηδίσο: 

α) ε εηήζηα ηαθηηθή ή ηπρφλ έθηαθηε επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, 

β) θάζε είδνπο εηζθνξέο, επηρνξεγήζεηο, δσξεέο, θιεξνλνκίεο θαη θιεξνδνζίεο, 

γ) εηζπξάμεηο απφ ην αληίηηκν ησλ πξαγκάησλ ή ησλ ππεξεζηψλ, πνπ παξέρνπλ ηα ηδξχκαηα, 

δ) πξφζνδνη απφ ηε δηθή ηνπο πεξηνπζία, θαζψο θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα. 

 

Άξζξν 236 

ΝηθνλνκηθΪ δηνΫθεζε 

1. Νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Γήκνπο θαη αθνξνχλ ηνλ νξγαληζκφ ηεο εζσηεξηθήο  ππεξεζίαο, ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, ην νηθνλνκηθφ έηνο, ηνλ απνινγηζκφ, ηελ ηακεηαθή ππεξεζία, ηε δηαρείξηζε, ηα δάλεηα θαη 

ηελ πεξηνπζία, εθαξκφδνληαη θαη ζηα  ηδξχκαηα. 
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2. Δμαηξνχληαη απφ ηε δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηα ηδξχκαηα, πνπ δηέπνληαη απφ  ηνπο 

λφκνπο "πεξί εθθαζαξίζεσο θαη δηνηθήζεσο ησλ εηο ην θξάηνο θαη ππέξ θνηλσθειψλ ζθνπψλ 

θαηαιεηπνκέλσλ θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ θαη δσξεψλ",  γηα ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ησλ λφκσλ απηψλ, εθφζνλ δελ ηξνπνπνηνχληαη απφ ηνλ παξφληα. 

3. Ρα ηδξχκαηα, πνπ παίξλνπλ επηρνξήγεζε απφ άιιεο πεγέο, ηελ εγγξάθνπλ ρσξηζηά ζηα έζνδα  ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Αλ ε επηρνξήγεζε παξέρεηαη ζηα ηδξχκαηα γηα ηελ εθπιήξσζε εηδηθνχ  ζθνπνχ, 

εγγξάθεηαη αληίζηνηρε πίζησζε γηα ην ζθνπφ απηφλ ηδηαηηέξσο ζηα έμνδα ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ. 

4. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,  Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ηεο δηαρείξηζεο 

θαξκάθσλ, ηξνθίκσλ θαη πιηθνχ ησλ  ηδξπκάησλ θαη ν έιεγρφο ηεο. 

 

Άξζξν 237 

ΘαηΨξγεζε 

1. Ρα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ηδξχκαηα θαηαξγνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζπζηάζεθαλ θαη ε  πεξηνπζία 

ηνπο πεξηέξρεηαη ζην Γήκν ή ζηελ Θνηλφηεηα πνπ ηα ζχζηεζε. Ρηο ηδησηηθέο πεξηνπζίεο, πνπ έρνπλ πεξηέιζεη 

ζην ίδξπκα κε πξάμεηο ελ δσή ή  αηηία ζαλάηνπ, εμαθνινπζεί λα δηαζέηεη ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα 

απνθιεηζηηθά γηα ηνλ εηδηθφ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αθηεξψζεθαλ, κε ηελ επηθχιαμε θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ  

αθνξνχλ ηελ επσθειέζηεξε αμηνπνίεζε ή δηάζεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ έρεη θαηαιεθζεί ή 

δσξεζεί γηα ηνλ ίδην ή άιινλ θνηλσθειή ζθνπφ. 

2. Ρν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηα ηδξχκαηα πνπ θαηαξγνχληαη, εληάζζεηαη ζηνλ νηθείν Γήκν ή  Θνηλφηεηα 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 318 ηνπ λ.1188/1981, φπσο ηζρχεη. 

 

Άξζξν 238 

Ηδξύκαηα Νξγαληζκώλ ΡνπηθΪο ΑπηνδηνΫθεζεο πνπ ζπλελώλνληαη 

1. Νη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλέλσζε άιισλ Νξγαληζκψλ  Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ππεηζέξρνληαη απηνδηθαίσο απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο ησλ Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ πνπ  θαηαξγνχληαη κε ηε ζπλέλσζε σο πξνο ηα δεκνηηθά ή 

θνηλνηηθά ηδξχκαηα ηνπ άξζξνπ 226, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί απφ ηνπο ζπλελνχκελνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο  

Απηνδηνίθεζεο.  

2. Ρα αλσηέξσ δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ηδξχκαηα πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ζην λέν Νξγαληζκφ  Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ξπζκίδεηαη  θάζε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

 

Άξζξν 239 

Πύζηαζε δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζΫνπ δηθαΫνπ 

1. Ρα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ζπληζηψληαη κε απφθαζε ησλ  νηθείσλ 

δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ. Πθνπφο ηνπο είλαη ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία  νξηζκέλεο 

δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο ππεξεζίαο κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ  αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ, 

φπσο ε ζχζηαζε θέληξσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, πλεπκαηηθψλ ή  αζιεηηθψλ θέληξσλ, βηβιηνζεθψλ, 

κνπζείσλ θ.ά.. 
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2. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο δηαπηζηψλεη ηε λνκηκφηεηα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο  ηνπ νηθείνπ 

δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη εθδίδεη ηελ πξάμε ζχζηαζεο ηνπ λνκηθνχ  πξνζψπνπ, ε νπνία 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

3. Πηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ  

νξίδνληαη ην φλνκα, ν ζθνπφο, ε πεξηνπζία θαη νη πφξνη. 

 

Άξζξν 240 

ΓηνΫθεζε λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζΫνπ δηθαΫνπ 

1. Ρα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα δηνηθνχληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, πνπ  απνηειείηαη απφ 

πέληε έσο δεθαπέληε κέιε, ηα νπνία καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο  νξίδνληαη απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ 

ζπκβνχιην. Κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη ν  δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο, δεκνηηθνί ή 

θνηλνηηθνί ζχκβνπινη θαη δεκφηεο ή  θάηνηθνη πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή 

πνπ έρνπλ αλάινγε  επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε ή εηδηθέο γλψζεηο, αλάινγα κε ην ζθνπφ ηνπ 

λνκηθνχ  πξνζψπνπ, θαζψο θαη έλαο εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθφζνλ απηφ  

απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ δέθα (10) εξγαδνκέλνπο. Ν αλσηέξσ εθπξφζσπνο πξνηείλεηαη απφ  ηε 

γεληθή ζπλέιεπζε ησλ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ  ηφηε πνπ ζα 

απνζηαιεί ε ζρεηηθή πξφζθιεζε. Έλα ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ  ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη απφ 

ηε κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Δάλ ηα κέιε  ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη 

πεξηζζφηεξα απφ πέληε (5), δχν (2) ηνπιάρηζηνλ απφ απηά  νξίδνληαη απφ ηε κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνχ ή 

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ε  κεηνςεθία δελ νξίζεη ζπκβνχινπο ή εθείλνη πνπ  έρνπλ 

νξηζηεί παξαηηεζνχλ, ρσξίο λα αληηθαηαζηαζνχλ, κεηέρνπλ ζχκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο.  Πηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ην λνκηθφ πξφζσπν ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηθέξεηα ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο  έλα κέινο πξνηείλεηαη απφ ην 

νηθείν ζπκβνχιην. Κεηά ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ην δεκνηηθφ  ζπκβνχιην εθιέγεη απφ ηα κέιε απηά ηνλ 

πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ  Ππκβνπιίνπ. Πηελ πεξίπησζε πνπ κέινο έρεη νξηζζεί, απφ ην 

δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην,  ν δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο, απηφο απηνδηθαίσο θαζίζηαηαη 

θαη πξφεδξνο  αληηζηνίρσο, ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ νξίδεηαη κε ηελ  απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ιήγεη πάληνηε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ  δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Ρα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, κε 

απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ζνβαξφ ιφγν πνπ  αλάγεηαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Ρνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο αλαπιεξψλεη ν  

αληηπξφεδξνο. Ρν λνκηθφ πξφζσπν εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκφζηα αξρή απφ  ηνλ 

πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη φηαλ απηφο θσιχεηαη ή απνπζηάδεη απφ ηνλ  αληηπξφεδξν. 

2. Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 227 παξάγξαθνο 5, 234, 235 θαη ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ  άξζξνπ 236 

εθαξκφδνληαη θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα απηά. Ρα ζέκαηα, ηα ζρεηηθά κε ηε  ιεηηνπξγία ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ξπζκίδνληαη κε θαλνληζκνχο πνπ εγθξίλνπλ ηα δεκνηηθά ή  θνηλνηηθά ζπκβνχιηα. Ρα λνκηθά 

πξφζσπα, αλ δελ δηαζέηνπλ ηακεηαθή ππεξεζία,  εμππεξεηνχληαη απφ ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ νηθείνπ 

Νξγαληζκνχ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 

Άξζξν 241 

Ππγρώλεπζε - ΘαηΨξγεζε λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζΫνπ δηθαΫνπ 
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1. Ζ ζπγρψλεπζε δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε έλα λνκηθφ πξφζσπν, ζπλαθνχο  

ζθνπνχ, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα  απφ απφθαζε 

ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα  ηεο Θπβεξλήζεσο. 

Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο γηα ηε ζπγρψλεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο,  ην λέν 

λνκηθφ πξφζσπν, ζην νπνίν ζπγρσλεχζεθαλ ηα άιια, ππνθαζίζηαηαη απηνδηθαίσο θαη  ρσξίο θακία άιιε 

δηαηχπσζε, ζε φια ελ γέλεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ  ζπγρσλεπζέλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

εμνκνηνχκελν κε θαζνιηθφ δηάδνρν. 

Κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη νη αλαγθαίεο ζέζεηο  ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηα παξαπάλσ δεκνηηθά ή θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα, νη νπνίεο  κεηαθέξνληαη 

απηνδηθαίσο ζην λέν δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ λνκηθφ πξφζσπν. Ρπρφλ πιενλάδνπζεο  ζέζεηο κεηαθέξνληαη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν ζηνλ νηθείν Γήκν ή Θνηλφηεηα. Πηηο ζέζεηο απηέο κε  ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ 

ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ εληάζζεηαη, απηνδηθαίσο,  ην πξνζσπηθφ κε ηελ ίδηα ζρέζε κε ηελ νπνία 

ππεξεηνχζε ζηα ζπγρσλεπφκελα λνκηθά πξφζσπα. 

Νη εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη απφ ην λέν λνκηθφ πξφζσπν ρσξίο θακία εηδηθφηεξε  δηαηχπσζε γηα ηε 

ζπλέρηζε απφ απηφ. 

2. α. Δίλαη δπλαηφλ επίζεο δεκνηηθά ή θνηλνηηθά πξφζσπα λα ζπγρσλεχνληαη κε δεκνηηθά ή  θνηλνηηθά 

ηδξχκαηα, εθφζνλ επηδηψθνπλ ηνλ ίδην ή παξεκθεξή θνηλσθειή ζθνπφ. Ξεξηνπζία,  θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 96 παξ. 1 ηνπ α.λ. 2039/1939 (ΦΔΘ 455 Α΄) εμαθνινπζεί θαη κεηά  ηε ζπγρψλεπζε λα απνηειεί 

θεθάιαην απηνηεινχο δηαρείξηζεο, δηαθεθξηκέλν απφ ηελ ππφινηπε  πεξηνπζία, ην νπνίν δηέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ αλαγθαζηηθνχ λφκνπ. 

 β. Ζ αλσηέξσ ζπγρψλεπζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, πνπ  εθδίδεηαη 

χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη  δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Θπβεξλήζεσο. Απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ηα δεκνηηθά ή  θνηλνηηθά ηδξχκαηα ππνθαζίζηαληαη απηνδηθαίσο, 

ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο  ησλ ζπγρσλεπζέλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Νη εθθξεκείο δίθεο 

ζπλερίδνληαη απφ ηα ηδξχκαηα. 

 γ. Νη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ απνξξνθψκελσλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ  

κεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο ζηα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ηδξχκαηα θαη εληάζζνληαη ζηνπο  Νξγαληζκνχο 

Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ηνπο. Ζ έληαμε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ  ζπκβνπιίνπ ηνπ ηδξχκαηνο ζε 

αληίζηνηρε θελή νξγαληθή ζέζε θαη εηδηθφηεηα θαη, ζε  πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ, ζε πξνζσπνπαγή 

ζέζε. Ρν αλσηέξσ πξνζσπηθφ εμαθνινπζεί λα  δηέπεηαη απφ ην κηζζνινγηθφ θαη αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο 

θχξηαο, επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη  πξφλνηαο πνπ είρε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

 δ. Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηεο πεξ. β΄ ηεο παξνχζεο, ε θπξηφηεηα θαη θάζε άιιν εκπξάγκαην  δηθαίσκα 

επί ηνπ ζπλφινπ ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ  ζπγρσλεχνληαη, 

πεξηέξρεηαη ζηα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ηδξχκαηα. Γηα θαζέλα απφ ηα αθίλεηα  πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ 

πεξηνπζία ηνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαηαξηίδεη ζρεηηθή πξάμε απφ  ηελ νπνία πξνθχπηεη ε ηαπηφηεηα 

ηνπ αθηλήηνπ. Ζ πξάμε απηή απνηειεί κεηαγξαπηέν ηίηιν θαη  θαηαρσξίδεηαη αηειψο ζηα νηθεία βηβιία ησλ 

πνζεθνθπιαθείσλ. Νη ηδησηηθέο πεξηνπζίεο πνπ  έρνπλ πεξηέιζεη ζηα αλσηέξσ ηδξχκαηα εμαθνινπζνχλ θαη 

κεηά ηε ζπγρψλεπζε λα δηαηίζεληαη  απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ, γηα ηνλ νπνίν αθηεξψζεθαλ. 

 ε. Νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, θαζψο θαη νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ  ησλ 

δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, κεηά ηε ζπγρψλεπζή ηνπο κε δεκνηηθά ή  θνηλνηηθά ηδξχκαηα 

θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε  ζπγρψλεπζε, βαξχλνπλ ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ ηδξπκάησλ, ζηνπο νπνίνπο κεηαθέξνληαη νη  πηζηψζεηο ησλ απνξξνθψκελσλ 
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Λ.Ξ.Γ.Γ. κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ. Γηα ηα επφκελα έηε νη ζρεηηθέο 

πηζηψζεηο εγγξάθνληαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο  ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ηδξπκάησλ. 

3. Λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ απηνχ, πνπ ζπζηήζεθαλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, θαηαξγνχληαη κε  

απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή  θνηλνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Απφ ηε δεκνζίεπζε  ηεο απφθαζεο 

θαηάξγεζεο, ε ηπρφλ πεξηνπζία ηνπο πεξηέξρεηαη απηνδηθαίσο ζην Γήκν ή ηελ  Θνηλφηεηα, πνπ ηα ζχζηεζε. 

4. Λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία κεηά ηελ πάξνδν δηεηίαο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ή  δχν έηε κεηά 

ηε δεκνζίεπζε ηεο ζπζηαηηθήο ηνπο πξάμεο δελ έρνπλ ζπληάμεη πξνυπνινγηζκφ  θαη απνινγηζκφ γηα δχν 

δηαδνρηθά νηθνλνκηθά έηε, θαηαξγνχληαη. Ζ ζρεηηθή πξάμε θαηάξγεζεο  εθδίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. 

5. Ρν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηα λνκηθά πξφζσπα, πνπ θαηαξγνχληαη, εληάζζεηαη ζηνλ νηθείν  Γήκν ή 

Θνηλφηεηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 318 ηνπ λ. 1188/ 1981, φπσο ηζρχεη. 

 

Άξζξν 242 

Έμνδα παξΨζηαζεο - ΑπνδεκΫσζε κειώλ 

 1. Πηνλ πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ  επηηξέπεηαη λα 

θαηαβάιινληαη έμνδα παξάζηαζεο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

φηαλ ν νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο ηνπ  πξνεγνχκελνπ έηνπο ππεξβαίλεη ηηο ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ 

(300.000 Δ). Ρν χςνο ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, κεηά απφ γλψκε ηεο Θεληξηθήο  

Έλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ Διιάδαο. Ρα αλσηέξσ έμνδα δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην  πελήληα ηνηο 

εθαηφ (50%) ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ νηθείνπ Γεκάξρνπ ή Ξξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο. 

2. Πηνλ πξφεδξν θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθηφο απφ  ηνλ 

δήκαξρν, ηνλ αληηδήκαξρν, ηνλ πξφεδξν ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνλ πξφεδξν ηεο  Θνηλφηεηαο, 

επηηξέπεηαη λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε γηα θάζε ζπλεδξίαζε, θαη έσο ηξεηο (3)  ζπλεδξηάζεηο ην κήλα, 

χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ρν χςνο  ηεο απνδεκίσζεο γηα θάζε 

ζπλεδξίαζε αλέξρεηαη ζην έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεληαίσλ εμφδσλ  παξάζηαζεο ησλ δεκάξρσλ ή ησλ 

πξνέδξσλ ηεο Θνηλφηεηαο αληίζηνηρα. Δάλ ν πξφεδξνο θαη ν  αληηπξφεδξνο ιακβάλνπλ έμνδα παξάζηαζεο 

δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο  ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

Άξζξν 243 

ΠρνιηθΩο ΔπηηξνπΩο 

1. Πε θάζε Γήκν ή Θνηλφηεηα γηα ηε ζηήξημε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ  κνλάδσλ, πνπ 

βξίζθνληαη ζηα δηνηθεηηθά ηνπο φξηα, ζπληζηψληαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία 

"Πρνιηθέο Δπηηξνπέο", νη νπνίεο δηέπνληαη απφ  ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ λ. 1894/1990 (ΦΔΘ 110 Α΄), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

2. Πηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ κεηέρνπλ ππνρξεσηηθά νη δηεπζπληέο ησλ αληίζηνηρσλ  ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, έλαο εθπξφζσπνο ησλ νηθείσλ ζπιιφγσλ γνλέσλ, εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ  αληίζηνηρνη ζχιινγνη θαη 

εθπξφζσπνο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ γηα ηα ζρνιεία ηεο  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν δεκνηηθφ ζπκβνχιην δελ ζπγθξνηεί ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ηε  ζρνιηθή 

επηηξνπή δεκφζηνπ ζρνιείνπ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο απεπζχλεη ζρεηηθφ έγγξαθν ζηνλ 

νηθείν Γήκν ή Θνηλφηεηα, ζην δηνηθεηηθφ  ζπκβνχιην ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη ζηελ αληίζηνηρε καζεηηθή 
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θνηλφηεηα γηα ηελ ππφδεημε ησλ  εθπξνζψπσλ ηνπο εληφο ηαθηήο πξνζεζκίαο. Ξαξεξρνκέλεο απξάθηνπ ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο, ν  Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο ζπγθξνηεί ηε ζρνιηθή επηηξνπή, 

νξίδνληαο θαηά  ηελ θξίζε ηνπ σο κέιε απηήο, έλαλ δεκφηε, έλαλ απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπ 

ζρνιείνπ  θαη έλαλ καζεηή. 

3. Θάζε ζρνιηθή επηηξνπή θαιχπηεη έλα ή πεξηζζφηεξα δεκφζηα ζρνιεία ηεο Ξξσηνβάζκηαο ή  

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο, φπσο απηέο εθηηκψληαη απφ ηνλ  αληίζηνηρν 

Νξγαληζκφ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Πηηο πεξηπηψζεηο ζπζηέγαζεο άιισλ ζρνιηθψλ  κνλάδσλ θαη Η.Δ.Θ. ζε 

δηδαθηήξην ή ζπγθξφηεκα ζπγθξνηείηαη εληαία ζρνιηθή επηηξνπή, ζηελ  νπνία ζπκκεηέρεη θαη ν Γηεπζπληήο 

ηνπ Η.Δ.Θ.. 

4. Έξγν θάζε ζρνιηθήο επηηξνπήο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ πνπ ηεο δηαηίζεληαη γηα  ηελ θάιπςε 

ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ (ζέξκαλζεο, θσηηζκνχ,  χδξεπζεο, ηειεθψλνπ, 

απνρέηεπζεο, αγνξάο αλαιψζηκσλ πιηθψλ θ.ιπ.), ε ακνηβή θαζαξηζηξηψλ,  ε εθηέιεζε έξγσλ γηα ηελ 

επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ θαη ηνπ θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ ηνπο, ε εηζήγεζε πξνο 

ηηο  αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηνλ εθνδηαζκφ απφ  ηνλ 

Νξγαληζκφ Πρνιηθψλ Θηηξίσλ ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ κε έπηπια θαη εμνπιηζηηθά είδε  θαη απφ ην 

πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε βηβιία γηα ηηο αληίζηνηρεο  ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, ε 

δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ ελδερφκελε εθκεηάιιεπζε ησλ  ζρνιηθψλ θπιηθείσλ, θαζψο θαη ε ιήςε 

θάζε άιινπ κέηξνπ πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηε  ζηήξημε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. 

5. Ζ εθηέιεζε έξγσλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζρνιηθψλ θηηξίσλ απφ ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο  δηέπνληαη 

απφ ηελ 13172/24.3.1995 (ΦΔΘ 217 Β΄) απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη  Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, 

φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

 

Άξζξν 244 

ΓεκνηηθΨ ΙηκεληθΨ ΡακεΫα 

1. Ιηκεληθά Ρακεία πνπ ζπληζηψληαη, σο δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαηά ηηο  δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2738/1999 (ΦΔΘ 180 Α΄) ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο  ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 239 

επφκελα θαη ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο. 

2. Πηε δηνίθεζε ησλ αλσηέξσ λνκηθψλ πξνζψπσλ κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ πνπ νξίδνληαη κέιε ηνπ  

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 240,  πεξηιακβάλεηαη 

ππνρξεσηηθά θαη ν πξντζηάκελνο ηεο ιηκεληθήο αξρήο ηεο έδξαο ηνπ λνκηθνχ  πξνζψπνπ θαη, φπνπ δελ 

ππάξρεη ηέηνηα αξρή, ζηελ έδξα, ν πξντζηάκελνο ηεο πιεζηέζηεξεο  πξνο απηήλ ιηκεληθήο αξρήο. 

3. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ε γεσγξαθηθή πεξηνρή επζχλεο ηνπ ιηκεληθνχ ηακείνπ  εθηείλεηαη ζηα φξηα 

πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.), απηφ  απνθηά δηαδεκνηηθφ 

ραξαθηήξα. 

Ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, νξίδεηαη ζε ελλέα (9) ζηελ πεξίπησζε πνπ  ε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ εθηείλεηαη ζηα φξηα δχν Ν.Ρ.Α., έληεθα (11) ζηα φξηα ηξηψλ  Ν.Ρ.Α. θαη κέρξη 

δεθαπέληε (15) ζηα φξηα πεξηζζνηέξσλ ησλ ηξηψλ Ν.Ρ.Α.. 

Ν αξηζκφο ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο Ν.Ρ.Α. πξνζδηνξίδεηαη απφ  ην 

αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηα ηνπ  αξηζκνχ ησλ 

κεηερφλησλ Γήκσλ. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθχπηεη ππφινηπν πξνο  ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ 
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ησλ κειψλ, νη αληίζηνηρεο ζέζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ  θαηαλέκνληαη αλά κία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

Ν.Ρ.Α. κε ην κεγαιχηεξν πιεζπζκφ. 

Πε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία πξνθχπηεη αξηζκφο κεγαιχηεξνο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ  ζπκβνπιίνπ, ν 

αξηζκφο ησλ αηξεηψλ κεηψλεηαη κε αθαίξεζε εθπξνζψπσλ ησλ πιεζπζκηαθά  κηθξφηεξσλ Ν.Ρ.Α. θαη ζε 

πεξίπησζε λεζηψλ κε αθαίξεζε θαηά πξψηνλ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ  πιεζπζκηαθά κηθξφηεξσλ Ν.Ρ.Α. ηνπ 

λεζηνχ, ζην νπνίν βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Γεκνηηθνχ  Ιηκεληθνχ Ρακείνπ. 

Ν πξφεδξνο ησλ αλσηέξσ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηα κε αηξεηά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο έδξαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

4. Νπνχ ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηα δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ,  αλαθέξεηαη 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή δήκαξρνο, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ,  λνείηαη ην ζπκβνχιην 

θαη ν δήκαξρνο ηεο έδξαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

5. Πηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 3 είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη ζηνλ Νξγαληζκφ  Δζσηεξηθήο 

πεξεζίαο ε ιεηηνπξγία απηνηειψλ γξαθείσλ εθηφο ηεο έδξαο ηνπ λνκηθνχ  πξνζψπνπ. 

6. Δίλαη δπλαηή ε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ζε παξαιηκέληα  πεξηνρή 

κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη απφθαζε ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ Ν.Ρ.Α.  πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

Ζ κεηαθνξά ηεο έδξαο γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ νξίζηεθε. 

7. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2738/1999 (ΦΔΘ  180 Α΄), 

φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β΄ 

ΠΛΓΔΠΚΝΗ ΓΖΚΥΛ ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ 

Άξζξν 245 

Πύζηαζε 

1. Γχν ή πεξηζζφηεξνη Γήκνη ή Θνηλφηεηεο κπνξνχλ, κε απφθαζε θαζελφο απφ ηα δεκνηηθά ή  θνηλνηηθά 

ηνπο ζπκβνχιηα, λα ζπζηήζνπλ Πχλδεζκν Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ ή Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ  κε εηδηθφ ζθνπφ 

ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ή ηελ άζθεζε  αξκνδηνηήησλ ηνπο, θαζψο 

θαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ επξχηεξνπ 

ρψξνπ  ηνπο. Νη ζχλδεζκνη απηνί απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ Ν.Ρ.Α. α΄ βαζκνχ. 

2. Ζ απφθαζε ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε  πιεηνςεθία 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπο, πεξηέρεη ηνλ εηδηθφ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ηδξχεηαη ν  ζχλδεζκνο, ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα θαη ηελ έδξα ηνπ, θαζψο θαη ηηο εηζθνξέο πνπ πξέπεη λα  θαηαβάιιεη θάζε ρξφλν θάζε Γήκνο ή 

θάζε Θνηλφηεηα. Πηελ απφθαζε ζχζηαζεο ηνπ Ππλδέζκνπ  αλαθέξνληαη ξεηά θαη νη ππεξεζίεο, γηα ηηο 

νπνίεο επηβάιινληαη ηέιε. 

3. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, αθνχ ειέγμεη ηε λνκηκφηεηα ησλ ζρεηηθψλ  απνθάζεσλ ησλ 

δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζχζηαζε ηνπ Ππλδέζκνπ,  εθδίδεη ζρεηηθή πξάμε πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Κε ηελ ίδηα πξάμε,  ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθσλία 

αλάκεζα ζηα ζπκβνχιηα, νξίδεηαη θαη ε έδξα ηνπ  Ππλδέζκνπ. 

4. Κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο κπνξεί λα γίλεη ππνρξεσηηθή γηα έλα  Γήκν ή γηα 

κία Θνηλφηεηα ε ζπκκεηνρή ζε Πχλδεζκν ηνπ ίδηνπ λνκνχ ή λεζηνχ, πνπ έρεη  ζπζηαζεί, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ, αζξνηζηηθά, νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
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α) Αλ ζην Πχλδεζκν κεηέρνπλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπιάρηζηνλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ  ηνπ 

λνκνχ ή ηνπ λεζηνχ, 

β) αλ απνθαζίζεη ηε ζπκκεηνρή ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Ππλδέζκνπ κε ηελ απφιπηε  πιεηνςεθία 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ θαη 

γ) εθφζνλ εμππεξεηείηαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ. 

Ζ ζπκκεηνρή λένπ Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο ζε πθηζηάκελν Πχλδεζκν ή ε απνρψξεζε απφ απηφ κέινπο  ηνπ 

επηηξέπεηαη, αλ ην απνθαζίζεη ην ζπκβνχιην ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Γήκνπ ή ηεο  ελδηαθεξφκελεο Θνηλφηεηαο 

θαη απνδερζεί ηελ απφθαζε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Ππλδέζκνπ  κε απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε 

ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ  ηνπ. Αλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ 

Ππλδέζκνπ δελ απνδέρεηαη ρσξίο εηδηθή αηηηνινγία ηε  ζπκκεηνρή ζην Πχλδεζκν ελφο Γήκνπ ή κίαο 

Θνηλφηεηαο, ε ζπκκεηνρή απνθαζίδεηαη απφ ηνλ  Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο αλ νη αλάγθεο ησλ 

θαηνίθσλ δελ κπνξνχλ λα  αληηκεησπηζζνχλ δηαθνξεηηθά θαη δελ παξεκπνδίδεηαη ε εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ 

ηνπ Ππλδέζκνπ.  Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ απνρψξεζε απφ ην Πχλδεζκν ελφο Γήκνπ ή κίαο Θνηλφηεηαο. 

5. Ρα ζπκβνχιηα ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ πνπ κεηέρνπλ ζην Πχλδεζκν κπνξνχλ, κε απφθαζή  ηνπο, πνπ 

ιακβάλεηαη φπσο νξίδνπλ νη παξάγξαθνη 1 θαη 3, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ  ηεο παξαγξάθνπ 8, λα 

παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα θαη λα κεηαθέξνπλ ηελ έδξα ηνπ ζπλδέζκνπ,  θαζψο θαη λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηηο 

εηζθνξέο ησλ κειψλ ηνπ πέξα απφ ηα φξηα ηεο ζπζηαηηθήο  πξάμεο. 

6. Γηα ηε ζχζηαζε Ππλδέζκνπ Ν.Ρ.Α. πνπ ππάγνληαη ζηελ πεξηθέξεηα πεξηζζφηεξσλ φκνξσλ  λνκψλ, γηα ηε 

ζπκκεηνρή ή απνρψξεζε κέινπο απφ ην Πχλδεζκν απηφλ, ηελ παξάηαζε ηεο  δηάξθεηαο, ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ησλ εηζθνξψλ ησλ κειψλ ηνπ Ππλδέζκνπ πξνο απηφλ κε ηελ  επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 

8 θαη ηνλ θαζνξηζκφ ή ηε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηνπ Ππλδέζκνπ  εθδίδεηαη πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Ξεξηθέξεηαο, ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ νπνίνπ  επξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Ππλδέζκνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

Ρελ επνπηεία ηνπ Ππλδέζκνπ απηνχ αζθεί ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζηα  δηνηθεηηθά φξηα ηνπ 

νπνίνπ επξίζθεηαη ε έδξα ηνπ. 

7. Γηα ηε ζχζηαζε Ππλδέζκνπ Ν.Ρ.Α. πνπ έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα θαη πνπ ππάγνληαη ζηα  δηνηθεηηθά 

φξηα πεξηζζφηεξσλ κε φκνξσλ λνκψλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ή απνρψξεζε κέινπο απφ ην Πχλδεζκν απηφλ, γηα 

ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ Ππλδέζκνπ  απηνχ, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ή ηε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηνπ θαη 

γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο εηζθνξάο ησλ κειψλ ηνπ πξνο απηφλ, εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ πνπξγνχ  

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. 

Ρελ επνπηεία ηνπ Ππλδέζκνπ απηνχ αζθεί ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζηα  δηνηθεηηθά φξηα ηνπ 

νπνίνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ. 

8. Ζ αλαπξνζαξκνγή ηεο εηζθνξάο Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ, νη νπνίνη είλαη κέιε Ππλδέζκνπ, ζηνλ  νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ άλσ ησλ ηξηψλ (3) Ν.Ρ.Α., γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ  ηνπ Ππλδέζκνπ 

πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ  ηνπ θαη απφθαζε ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. Ζ πιεξσκή ησλ εηζθνξψλ  απηψλ γίλεηαη ρσξίο λα απαηηείηαη 

ε πξνεγνχκελε έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, απφ ηνπο  δεκνηηθνχο θαη θνηλνηηθνχο ηακίεο ζηελ αξρή 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

 

Άξζξν 246 

ΓηνΫθεζε 

1. Ν Πχλδεζκνο δηνηθείηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ηνλ  πξφεδξφ ηνπ. 
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2. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπγθξνηείηαη απφ αηξεηνχο αληηπξνζψπνπο ηνπ θάζε Γήκνπ ή ηεο  θάζε 

Θνηλφηεηαο, πνπ εθιέγνληαη απφ ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ζπκβνχιηά ηνπο, αλάινγα κε  ηνλ πιεζπζκφ 

ηνπο, κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ κηθξφηεξνπ Γήκνπ ή ηεο κηθξφηεξεο Θνηλφηεηαο,  πνπ εθπξνζσπείηαη κε 

έλαλ αληηπξφζσπν. 

Ν αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ινηπνχο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο, πνπ  κεηέρνπλ ζην 

Πχλδεζκν, βξίζθεηαη κε ηε δηαίξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δηα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ  κηθξφηεξνπ απφ απηνχο. 

Αλ ηπρφλ απνκέλεη θιάζκα κεγαιχηεξν απφ κηζή κνλάδα, ππνινγίδεηαη  σο κνλάδα. 

3. Αλ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ππλδέζκνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο  

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ είλαη πεξηζζφηεξα απφ είθνζη πέληε (25), θάζε δεκνηηθφ θαη θνηλνηηθφ 

ζπκβνχιην εθιέγεη αληηπξνζψπνπο γηα ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην  ηνπ Ππλδέζκνπ σο εμήο: 

i. Γήκνη ή Θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ απφ έλαλ (1) έσο δέθα ρηιηάδεο (10.000) θαηνίθνπο  εθιέγνπλ έλαλ 

(1) αληηπξφζσπν, 

ii. απφ δέθα ρηιηάδεο έλαλ (10.001) έσο ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) εθιέγνπλ δχν (2)  αληηπξνζψπνπο, 

iii. απφ ηξηάληα ρηιηάδεο έλαλ (30.001) έσο εθαηφ ρηιηάδεο (100.000), ηξεηο (3)  αληηπξνζψπνπο, 

iv. απφ εθαηφ ρηιηάδεο έλαλ (100.001) έσο ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000), ηέζζεξηο (4)  αληηπξνζψπνπο 

θαη 

 v. απφ ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο έλαλ (300.001) θαη άλσ, πέληε (5) αληηπξνζψπνπο. 

4. Αλ, κε ηνλ ππνινγηζκφ πνπ πξνβιέπεη ε πξνεγνχκελε παξάγξαθνο, ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ  

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ππεξβαίλεη ηα εβδνκήληα πέληε (75), θάζε δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην εθιέγεη 

αληηπξνζψπνπο γηα ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ  Ππλδέζκνπ σο εμήο: 

i. Γήκνη ή Θνηλφηεηεο έσο ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) θαηνίθνπο εθιέγνπλ έλαλ (1)  αληηπξφζσπν, 

ii. απφ ηξηάληα ρηιηάδεο έλαλ (30.001) θαηνίθνπο θαη κέρξη νγδφληα ρηιηάδεο (80.000)  εθιέγνπλ δχν 

(2) αληηπξνζψπνπο, 

iii. απφ νγδφληα ρηιηάδεο έλαλ (80.001) θαηνίθνπο θαη κέρξη εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο  (150.000) 

εθιέγνπλ ηξεηο (3) αληηπξνζψπνπο, 

iv. απφ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο έλαλ (150.001) θαηνίθνπο θαη κέρξη ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο  (300.000) 

εθιέγνπλ ηέζζεξηο (4) αληηπξνζψπνπο, 

v. απφ ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο έλαλ (300.001) θαηνίθνπο θαη κέρξη πεληαθφζηεο ρηιηάδεο  (500.000) 

εθιέγνπλ πέληε (5) αληηπξνζψπνπο θαη  vi. απφ πεληαθφζηεο ρηιηάδεο έλαλ (500.001) θαη άλσ εθιέγνπλ 

έμη (6) αληηπξνζψπνπο. 

5. Πε ζπλδέζκνπο δχν (2) έσο θαη ηεζζάξσλ (4) Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ, αλ ν αξηζκφο ησλ  αληηπξνζψπσλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ ππνινγηζκφ πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 2, είλαη κεγαιχηεξνο απφ είθνζη πέληε (25) ή 

κηθξφηεξνο απφ πέληε (5), ην δηνηθεηηθφ  ζπκβνχιην ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 3. 

Αλ ηπρφλ, θαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ν αξηζκφο  ησλ 

αληηπξνζψπσλ είλαη κηθξφηεξνο απφ πέληε (5), ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Ππλδέζκνπ  ζπγθξνηείηαη πάιη 

απφ πέληε (5) αληηπξνζψπνπο. Γηα λα ζπκπιεξσζνχλ νη θελέο ζέζεηο  νξίδεηαη απφ έλαο αληηπξφζσπνο ησλ 

Γήκσλ πνπ έρνπλ ην κεγαιχηεξν πιεζπζκφ θαηά ζεηξά. Πε  Ππλδέζκνπο δχν Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ, αλ δελ 

ζπκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο πέληε (5) αληηπξνζψπσλ  νχηε κε ηνλ ππνινγηζκφ απηφλ, ην ζπκβνχιην ηνπ 

Ππλδέζκνπ ζπγθξνηείηαη απφ δχν (2)  αληηπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο πνπ έρεη ην κηθξφηεξν 

πιεζπζκφ θαη απφ ηξεηο (3)  αληηπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν 

πιεζπζκφ. 
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6. Γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο πεξηφδνπ, ηα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά  ζπκβνχιηα εθιέγνπλ 

σο αληηπξνζψπνπο ηνπο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Ππλδέζκνπ κέιε ηνπο ή ηνλ δήκαξρν. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ έλα δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην  εθιέγεη πεξηζζφηεξνπο απφ δχν (2) εθπξνζψπνπο, 

έλαο (1) απφ απηνχο εθιέγεηαη απφ ηε  κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ εθινγή 

γίλεηαη κέζα ζε έλαλ (1) κήλα  απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αξρψλ. 

Πηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 23 ε εθινγή γίλεηαη κέζα ζε δέθα (10) κέξεο απφ ηελ  

εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αξρψλ. Ζ ζεηεία ησλ αληηπξνζψπσλ ιήγεη πάληνηε κε  ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλάινγα νη  δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1, πιελ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ. 

Πε Ππλδέζκνπο πνπ ζπληζηψληαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ, νη  

αληηπξφζσπνη εθιέγνληαη κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηε ζχζηαζε ηνπ Ππλδέζκνπ. Αλ  ν Γήκνο 

ή ε Θνηλφηεηα δελ νξίζνπλ αληηπξνζψπνπο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Ππλδέζκνπ,  ψζπνπ λα γίλεη ε 

εθινγή, ε νπνία δελ κπνξεί λα γίλεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ησλ ηξηψλ  (3) κελψλ απφ ηε ζχζηαζε ηνπ 

Ππλδέζκνπ, κεηέρεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ζπλδέζκνπ ν  δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο 

θαη, αλ νη αληηπξφζσπνη ηνπ ίδηνπ Γήκνπ ή ηεο ίδηαο  Θνηλφηεηαο είλαη πεξηζζφηεξνη, κεηέρνπλ ζχκβνπινη 

ηνπ επηηπρφληνο Ππλδπαζκνχ, θαηά ηε  ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο. 

7. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπγθαιείηαη ζηελ έδξα ηνπ Ππλδέζκνπ, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο  απφ ηελ 

εθινγή ησλ αληηπξνζψπσλ, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ ή ηεο  Θνηλφηεηαο ηεο 

έδξαο ηνπ Ππλδέζκνπ. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη αληηπξφζσπνη ηνπ Γήκνπ ή ηεο  Θνηλφηεηαο ηεο έδξαο 

ηνπ Ππλδέζκνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπγθαιείηαη κε πξφζθιεζε ηνπ  δεκάξρνπ, εθφζνλ απηφο είλαη 

αληηπξφζσπνο, ή ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνχινπ, πνπ  είλαη αληηπξφζσπνο θαη έιαβε ηηο 

πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο εθείλνπ  πνπ είλαη γξακκέλνο πξψηνο, θαηά ζεηξά, ζηελ 

απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηελ αλαθήξπμε ησλ επηηπρφλησλ. Πηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ην ζπκβνχιην 

εθιέγεη απφ ηα κέιε ηνπ ηνλ  πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξφ ηνπ θαη ηα κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο γηα 

δηεηή ζεηεία. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο έδξαο ηνπ Ππλδέζκνπ δελ ζπγθαιέζεη ην δηνηθεηηθφ  ζπκβνχιην 

κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, ε πξφζθιεζε γίλεηαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ Γήκνπ  ή Θνηλφηεηαο 

κέινπο ηνπ Ππλδέζκνπ πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν πιεζπζκφ κεηά απφ απηφλ ηεο  έδξαο. 

Νη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ απηήο ηεο παξαγξάθνπ, ζρεηηθά κε ηνλ αληηπξφζσπν πνπ ζα  ππνγξάςεη 

ηελ πξφζθιεζε, εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε. 

Πηε ζπλεδξίαζε πξνεδξεχεη απηφο πνπ ζπγθάιεζε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη, αλ δελ  παξίζηαηαη, άιινο 

αληηπξφζσπνο ηνπ ίδηνπ Γήκνπ θαη Θνηλφηεηαο θαηά ηε ζεηξά πνπ είλαη  γξακκέλνη ζηελ απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ή ν αληηπξφζσπνο ηνπ κεγαιχηεξνπ ζε πιεζπζκφ,  κεηά ηνλ Ν.Ρ.Α. ηεο έδξαο ηνπ 

Ππλδέζκνπ, Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο, απφ απηνχο πνπ νη  αληηπξφζσπνί ηνπο παξίζηαληαη ζηε ζπλεδξίαζε, 

ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πνπ είλαη γξακκέλνη  ζηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 104 εθαξκφδνληαη αλάινγα. 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εθινγήο, πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο απηή, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην  ηνπ 

Ππλδέζκνπ έρεη λφκηκε ζπγθξφηεζε, εθφζνλ έρεη νξηζζεί αξηζκφο αληηπξνζψπσλ ίζνο κε ηα  ηξία πέκπηα 

(3/5) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ θαη έρνπλ παξέιζεη νη πξνζεζκίεο  ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 

παξφληνο. Ζ απαξηία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ  κειψλ. 

8. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ππλδέζκνπ, σο  πξφεδξν, θαη 

δχν (2) κέιε, ζε ζπκβνχιηα έσο θαη είθνζη πέληε (25) κειψλ. Πε ζπκβνχιηα απφ είθνζη έμη (26) έσο 
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εβδνκήληα πέληε (75) κέιε, ε εθηειεζηηθή  επηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηέζζεξα (4) κέιε 

θαη, ζε πνιπκειέζηεξα  ζπκβνχιηα, απφ ηνλ πξφεδξν θαη έμη (6) κέιε. 

Απφ ηα κέιε απηά ην έλα (1) εθιέγεηαη αληηπξφεδξνο. 

Πηηο ηξηκειείο εθηειεζηηθέο επηηξνπέο, εθιέγεηαη θαη έλα (1) αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, ζηηο  πεληακειείο δχν 

(2) θαη ζηηο επηακειείο ηξία (3). Ζ εθινγή ησλ κειψλ ηεο εθηειεζηηθήο  επηηξνπήο γίλεηαη θάζε δχν (2) 

ρξφληα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο  παξαγξάθνπ 7, θαη ε ζεηεία ηνπο ιήγεη κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ κειψλ ηεο. Ρα κέιε ηνπ  δηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο 

κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ θαηά ηε  δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο γηα ζνβαξφ ιφγν ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπλδέζκνπ κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ, πνπ  ιακβάλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ 

(2/3) ησλ κειψλ ηνπ. 

9. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Ππλδέζκνπ εθφζνλ έρεη πεξηζζφηεξα απφ είθνζη πέληε (25)  κέιε έρεη 

απαξηία, φηαλ παξίζηαηαη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ  ηνπ. 

10. Ζ παξαίηεζε απφ ηα αμηψκαηα ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ  ζπκβνπιίνπ ηνπ 

Ππλδέζκνπ, θαζψο θαη ηνπ κέινπο ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηνπ Ππλδέζκνπ  ππνβάιιεηαη ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ηνπ Ππλδέζκνπ θαη γίλεηαη νξηζηηθή αθφηνπ ην  δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηελ απνδερζεί. Γηα ην 

ζθνπφ απηφλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πξνζθαιείηαη ζε ζπλεδξίαζε θαηά ηελ νπνία, κεηά ηελ απνδνρή  ησλ 

παξαηηήζεσλ, πξνβαίλεη ζηελ εθινγή λέσλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 7. 

Πε θάζε πεξίπησζε ε παξαίηεζε ζεσξείηαη φηη έγηλε απνδεθηή κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο κήλα  απφ ηελ 

εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζην γεληθφ πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο. 

11. Ζ ζπκκεηνρή λένπ Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο ζε πθηζηάκελν Πχλδεζκν είλαη δπλαηή δηαξθνχζεο  ηεο 

δεκνηηθήο θαη θνηλνηηθήο πεξηφδνπ. Ζ εθπξνζψπεζή ηνπ ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ  Ππλδέζκνπ γίλεηαη απφ 

ηελ έλαξμε ηεο λέαο δεκνηηθήο θαη θνηλνηηθήο πεξηφδνπ. 

 

Άξζξν 247 

Αξκνδηόηεηεο θαη ιεηηνπξγΫεο ησλ νξγΨλσλ ηνπ ΠπλδΩζκνπ 

1. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Ππλδέζκνπ έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ  θαη ν 

πξφεδξφο ηνπ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δεκάξρνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο Γήκνπο εθαξκφδνληαη  αλαιφγσο σο πξνο ηε δηνίθεζε ηνπ Ππλδέζκνπ. 

Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο θαη φζεο  αξκνδηφηεηεο ηεο 

αλαζέηεη ην ίδην ην ζπκβνχιην. 

Γελ κεηαβηβάδνληαη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή νη αξκνδηφηεηεο, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε  δηάιπζε ηνπ 

Ππλδέζκνπ. 

2. Δπηηξέπεηαη ε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αζηηθψλ ή αγξνηηθψλ αθηλήησλ ή ε ζχζηαζε  δνπιείαο ζε 

βάξνο ηνπο, ππέξ Ππλδέζκσλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ γηα δεκφζηα σθέιεηα. Νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

απαιινηξίσζε ππέξ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ  εθαξκφδνληαη αλάινγα. 

3. Νη δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο δεκαξρηαθήο  επηηξνπήο, 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθηειεζηφηεηα ησλ απνθάζεσλ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα ζπιινγηθά φξγαλα 

ησλ Ππλδέζκσλ. 

4. Νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αζηηθή θαη πεηζαξρηθή επζχλε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ,  ζηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη ζην θψιπκα ζπκκεηνρήο ζηε ζπλεδξίαζε  εθαξκφδνληαη 

αλάινγα θαη γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο εθηειεζηηθήο  επηηξνπήο ηνπ Ππλδέζκνπ. 



 171 

5. Πηελ πεξίπησζε πνπ Πχλδεζκνο δελ δηαζέηεη ηακεηαθή ππεξεζία, δχλαηαη λα εμππεξεηείηαη  απφ ηελ 

αληίζηνηρε ππεξεζία ηνπ Ν.Ρ.Α. ηεο έδξαο ηνπ θαη εάλ δελ ππάξρεη, ηελ ηακεηαθή  ππεξεζία άιινπ Ν.Ρ.Α. 

κέινπο ηνπ. 

Πε απηή ηελ πεξίπησζε ζηνλ Ν.Ρ.Α. θαηαβάιιεηαη νηθνλνκηθή απνδεκίσζε απφ ην Πχλδεζκν, ην  χςνο ηεο 

νπνίαο, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ  Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε 

νπνία εγθξίλεηαη απφ ην νηθείν δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην. 

6. Ν πξφεδξνο ηνπ Ππλδέζκνπ κπνξεί κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηνλ εηδηθφ ρψξν  ησλ 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ππλδέζκνπ, λα κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηέο ηνπ ζηνλ αληηπξφεδξν. 

7. Όηαλ ν πξφεδξνο ηνπ Ππλδέζκνπ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ηα θαζήθνληά ηνπ αζθεί ν  αληηπξφεδξνο θαη 

φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη θαη απηφο, ην κέινο ηεο εθηειεζηηθήο  επηηξνπήο πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. 

8. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Ππλδέζκνπ Ν.Ρ.Α., πνπ ππάγεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο λνκνχο,  κπνξεί λα 

ζπλεδξηάδεη θαη ζηελ έδξα νπνηνπδήπνηε Ν.Ρ.Α. κέινπο, αλ απηφ ην απνθαζίζεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ηνπ Ππλδέζκνπ κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ  ησλ κειψλ ηνπ. Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ εθαξκφδεηαη θαη γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο  ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο. 

 

Άξζξν 248 

Έμνδα παξΨζηαζεο θαη θΫλεζεο 

1. Ν πξφεδξνο ηνπ Ππλδέζκνπ εηζπξάηηεη έμνδα παξάζηαζεο, πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ  πνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, εθφζνλ ν απνινγηζκφο ηνπ  πξνεγνχκελνπ έηνπο ηνπ 

Ππλδέζκνπ ππεξβαίλεη ηηο ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ (300.000). 

Δθφζνλ ν απνινγηζκφο ηνπ Ππλδέζκνπ ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην επξψ (1.000.000 Δ),  έμνδα 

παξάζηαζεο εηζπξάηηεη θαη ν αληηπξφεδξνο. 

Ρα έμνδα απηά αλέξρνληαη ζην ήκηζπ ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Ππλδέζκνπ. 

2. Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ν πξφεδξνο θαη ηα ινηπά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ  ζπκβνπιίνπ 

έμσ απφ ηελ έδξα ηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζίαο, κπνξνχλ λα θαηαβάιινληαη νδνηπνξηθά έμνδα θαη 

εκεξήζηα απνδεκίσζε, πνπ θαζνξίδνληαη κε  απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ππλδέζκνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

3. Ρα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηνπ Ππλδέζκνπ, εθηφο  απφ ηνλ 

πξφεδξν, ηα νπνία κεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ απηψλ νξγάλσλ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε 

γηα θάζε ζπλεδξίαζε θαη γηα ηξεηο ην πνιχ  ζπλεδξηάζεηο ην κήλα γηα ην θαζέλα απφ ηα ζπιινγηθά απηά 

φξγαλα. Ρν χςνο ηεο απνδεκίσζεο  γηα θάζε ζπλεδξίαζε αλέξρεηαη ζην έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ εμφδσλ 

παξάζηαζεο πνπ ιακβάλεη  ν πξφεδξνο θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο, πνπ ιακβάλεη 

ν δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο ηεο έδξαο ηνπ  Ππλδέζκνπ.  

 

Άξζξν 249 

Ξόξνη 

1. Ξφξνη ηνπ Ππλδέζκνπ είλαη: 

α) Νη πξφζνδνη απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ, 

β) νη εηήζηεο εηζθνξέο ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, 

γ) δσξεέο, επηρνξεγήζεηο θαη εηζθνξέο πνπ παξέρεη ην Γεκφζην ή άιια θπζηθά ή λνκηθά  πξφζσπα ή 

νξγαληζκνί,  
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δ) νη πξφζνδνη απφ ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ επηβάιινληαη ππέξ ηνπ  Ππλδέζκνπ,  

θαη  

ε) θάζε άιιε πεγή. 

2. Πε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 απφ ηα κέιε ηνπ Ππλδέζκνπ, έσο  ην 

ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ θάζε έηνπο, απηέο παξαθξαηνχληαη απφ ηνπο θεληξηθνχο  απηνηειείο πφξνπο κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη  Απνθέληξσζεο, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ππλδέζκνπ  θαη απνδίδνληαη, απεπζείαο, ζε απηφλ. 

3. Κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ππλδέζκνπ επηβάιινληαη ηέιε γηα ηηο  παξερφκελεο 

αληίζηνηρεο ππεξεζίεο, ζε βάξνο ησλ θαηνίθσλ ησλ Ν.Ρ.Α. πνπ είλαη κέιε ηνπ  Ππλδέζκνπ, εθφζνλ ηνχην 

πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε ζχζηαζήο ηνπ. Ρν χςνο ησλ ηειψλ  θαζνξίδεηαη κε θξηηήξην ηηο δαπάλεο ηνπ 

Ππλδέζκνπ, γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ,  φπσο εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ηνπο ζπκβνπιίνπ, ε νπνία  θνηλνπνηείηαη ζηηο ηακεηαθέο ππεξεζίεο ησλ κειψλ ηνπ ή, ειιείςεη 

απηψλ, ζηηο αξκφδηεο  Γεκφζηεο Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο (Γ.Ν..). 

Νη αλσηέξσ ππεξεζίεο παξαθξαηνχλ ππνρξεσηηθά θαη απνδίδνπλ απεπζείαο ζην Πχλδεζκν ην πνζφ  πνπ 

ηνπ αλαινγεί απφ ηα έζνδα ησλ αληίζηνηρσλ ηειψλ. 

 

Άξζξν 250 

Ιύζε 

1. Ν Πχλδεζκνο ιχεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε  πιεηνςεθία ησλ 

δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ: 

α) Όηαλ έρεη εθπιεξσζεί ν ζθνπφο ηνπ ή  

β) φηαλ ιήμεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί.  

2. Ν Πχλδεζκνο ιχεηαη, επίζεο, αλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ  ζπκβνπιίσλ ησλ 

Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ πνπ κεηέρνπλ ζην Πχλδεζκν, απνθαζίζνπλ ηε ιχζε,  επεηδή δηαπηζηψλεηαη 

αδπλακία γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο  Ξεξηθέξεηαο εθδίδεη ηε ζρεηηθή 

απφθαζε, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.  Ν Πχλδεζκνο ιχεηαη θαη εάλ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ έρνπλ ζπγθξνηεζεί ηα φξγαλά ηνπ γηα  δηάζηεκα πεξηζζφηεξν απφ έλα (1) ρξφλν. 

Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο δηαπηζηψλεη ηε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ θαη εθδίδεη  ζρεηηθή 

απφθαζε γηα ηε ιχζε ηνπ Ππλδέζκνπ. 

Κε ηελ ίδηα απφθαζε ξπζκίδνληαη, θαη' εμαίξεζε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, ζέκαηα ζρεηηθά κε  ηελ 

θαηαλνκή ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ππλδέζκνπ πνπ ιχεηαη, θαζψο θαη θάζε  άιιε 

έλλνκε ζρέζε, αλάινγα κε ην χςνο ηεο εηήζηαο εηζθνξάο θάζε Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο πνπ  ζπκκεηέρεη. 

Ρπρφλ επηρνξήγεζε ηνπ Ππλδέζκνπ, πνπ ιχεηαη, γηα εμφθιεζε νθεηιψλ ηνπ πξνο  ηξίηνπο, πεξηέξρεηαη 

ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, ν νπνίνο θαη πξνβαίλεη,  απεπζείαο, ζε απηήλ. 

3. Ρα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλνκή ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ελφο Ππλδέζκνπ  πνπ 

δηαιχεηαη, θαζψο θαη θάζε άιιε έλλνκε ζρέζε ηνπ ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ  δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

αλάινγα κε ην χςνο ηεο εηήζηαο εηζθνξάο θάζε Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο  πνπ ζπκκεηέρεη. 

4. Ρν πξνζσπηθφ πνπ ηπρφλ ππεξεηεί ζηνπο Ππλδέζκνπο, πνπ δηαιχνληαη, κεηαθέξεηαη  απηνδηθαίσο θαη 

θαηαλέκεηαη κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο πνπ είρε, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ  Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο ζηνπο 

Ν.Ρ.Α., πνπ απνηεινχζαλ ην Πχλδεζκν αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ  ηνπο ή ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο 

βάζεη ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ  εηψλ. 
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Άξζξν 251 

Πύλδεζκνη Νξγαληζκώλ ΡνπηθΪο ΑπηνδηνΫθεζεο πνπ ζπλελώλνληαη 

1. Πηελ πεξίπησζε πνπ νη Γήκνη ή Θνηλφηεηεο πνπ ζπλελψλνληαη θαη απνηεινχλ έλαλ λέν Γήκν  

ζπκκεηέρνπλ φινη ηνπο ή κεξηθνί απφ απηνχο ζε Πχλδεζκν Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,  ν 

Πχλδεζκνο απηφο, εθφζνλ ε πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπ είλαη ίδηα ή κηθξφηεξε ηεο εδαθηθήο  πεξηθέξεηαο 

ηνπ λένπ Ν.Ρ.Α., θαηαξγείηαη απηνδηθαίσο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο. Ρελ 

εθηέιεζε ηνπ  ζθνπνχ, γηα ηνλ νπνίν, είρε ζπζηαζεί ν Πχλδεζκνο, αλαιακβάλεη απηνδηθαίσο θαη ζπλερίδεη ν  

λένο Γήκνο ή Θνηλφηεηα, ν νπνίνο ππεηζέξρεηαη ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο  ηνπ Ππλδέζκνπ 

σο θαζνιηθφο δηάδνρνο. Ρν πξνζσπηθφ θαη ε πεξηνπζία ηνπ Ππλδέζκνπ πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ζην λέν 

Νξγαληζκφ Ρνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

2. Νη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλέλσζε ή θαηαξγνχληαη θαη  

ζπλελψλνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ λένπο Ν.Ρ.Α., ππεηζέξρνληαη απηνδηθαίσο, απφ ηελ  έλαξμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ Γήκσλ ή  Θνηλνηήησλ πνπ θαηαξγνχληαη 

κε ηε ζπλέλσζε θαη ζπκκεηέρνπλ ζηνπο Ππλδέζκνπο θάζε  θαηεγνξίαο πνπ κεηείραλ νη θαηαξγεζέληεο. 

3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ξπζκίδεηαη  θάζε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

ΚΔΟΝΠ ΓΔΘΑΡΝ 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΥΛ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α΄ 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

 

Άξζξν 252 

ΝξηζκνΫ - δηαθξΫζεηο 

1. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο, νη  νπνίεο 

θαινχληαη επηρεηξήζεηο Ν.Ρ.Α., ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο. Νη  επηηξεπφκελεο κνξθέο 

ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ είλαη νη εμήο: 

α. Γεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο,  

β. Αλψλπκεο εηαηξείεο Ν.Ρ.Α.. 

2. Γήκνο ή Θνηλφηεηα κπνξεί λα ζπληζηά δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο,  νη νπνίεο έρνπλ 

σο αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ, ζπλαθψλ κε αληίζηνηρνπ  πεξηερνκέλνπ αξκνδηφηεηεο 

απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 254 παξάγξαθνο 1. 

3. Νη αλψλπκεο εηαηξείεο Ν.Ρ.Α. ζπληζηψληαη είηε κφλνλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο ή  Θνηλφηεηεο 

είηε κε Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ή θαη άιινπο θνξείο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή  ηξίηνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαθάησ δηαθξίζεηο. Νη εηαηξείεο απηέο ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

α. Νη αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ζπληζηψληαη απφ πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο ή Θνηλφηεηεο είηε κε  

Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ή θαη άιινπο θνξείο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζεσξνχληαη  επηρεηξήζεηο 

Ν.Ρ.Α., εθφζνλ ηα λνκηθά απηά πξφζσπα δηαζέηνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ εηαηξηθνχ  θεθαιαίνπ. Ρν 

ππφινηπν εηαηξηθφ θεθάιαην κπνξεί λα θαηέρεηαη απφ άιια θπζηθά ή λνκηθά  πξφζσπα. Πηελ εηαηξεία 

ηεο κνξθήο απηήο είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ ή Λ.Ξ.Γ.Γ.. 

β. Νη αλψλπκεο εηαηξείεο, ζην εηαηξηθφ θεθάιαην ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ κφλνλ Ν.Ρ.Α. α΄  θαη β΄ 

βαζκνχ ή θαη άιινη θνξείο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη έρνπλ σο απνθιεηζηηθφ  αληηθείκελν ηελ 
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επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ Ν.Ρ.Α. θαη ησλ ελψζεψλ ηνπο ή θαη  ηεο απνθεληξσκέλεο 

θξαηηθήο δηνίθεζεο, ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη  γεληθφηεξα βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε  δξαζηεξηνηήησλ πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα  ή ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ ζε 

δηαδεκνηηθφ ή ζε επξχηεξν γεσγξαθηθφ ρψξν, απνηεινχλ  αλαπηπμηαθέο αλψλπκεο εηαηξείεο Ν.Ρ.Α.. 

Πηελ αλψλπκε εηαηξεία απηήο ηεο κνξθήο είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή θαη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ  ηνκέα, 

ζπλεηαηξηζκψλ θαη ελψζεσλ απηψλ, επηζηεκνληθψλ θνξέσλ, επηκειεηεξίσλ, θνξέσλ  ζπιινγηθψλ 

θνηλσληθψλ ή νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηξαπεδψλ θαη πηζησηηθψλ  ηδξπκάησλ. Πηελ 

πεξίπησζε απηή νη Ν.Ρ.Α. θαη νη ινηπνί θνξείο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  θαηέρνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 

γ. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο πεξηνπζίαο ή ηελ εθκεηάιιεπζε  

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ είλαη δπλαηή ε ζχζηαζε αλψλπκεο εηαηξείαο κφλνλ απφ έλαλ Γήκν ή κία  

Θνηλφηεηα, ε νπνία θαιείηαη δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αλψλπκε εηαηξεία. 

4. Δπηρεηξήζεηο Ν.Ρ.Α. πνπ ζπληζηψληαη βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκνπ, νη νπνίεο δηέπνπλ  ηελ νξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγία ηνπο, απνηεινχλ αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο Ν.Ρ.Α. εηδηθνχ  ζθνπνχ. 

5. Νη επηρεηξήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ  δηθαίνπ. 

6. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο δελ επηηξέπεηαη λα ζπληζηνχλ ή ζπκκεηέρνπλ ζε θακία άιιε  εηαηξεία ή 

θνηλνπξαμία νπνηαζδήπνηε κνξθήο, πέξαλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ άξζξν. Ζ απαγφξεπζε 

απηή δελ ηζρχεη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε  αλψλπκε εηαηξεία, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

265 παξ. 2 ηνπ παξφληνο, ή ζε  άιια εηαηξηθά ζρήκαηα, ηα νπνία εηδηθνί θαλφλεο πξνβιέπνπλ γηα ηελ 

εθαξκνγή εζληθψλ ή  θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

7. Ηδξχκαηα θαη ινηπά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ δελ  επηηξέπεηαη λα 

ζπληζηνχλ ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηρείξεζε Ν.Ρ.Α.. 

8. Ζ επζχλε Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε επηρείξεζε Ν.Ρ.Α. πεξηνξίδεηαη θαηά ην  ηκήκα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο. 

9. Υο θνξείο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ παξφληνο κέξνπο λννχληαη ε Θ.Δ.Γ.Θ.Δ., ε Δ.Λ.Α.Δ.,  νη Ρνπηθέο 

Δλψζεηο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, νη Πχλδεζκνη θαη νη αλψλπκεο εηαηξείεο Ν.Ρ.Α.. 

 

Άξζξν 253 

Θαλόλεο ζύζηαζεο 

1. Ζ ζχζηαζε ή ε ζπκκεηνρή ζε επηρείξεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο γίλεηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ  

δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κειψλ ηνπ. Πηελ απφθαζε απηή θαζνξίδνληαη ε επσλπκία,  ε θαηεγνξία, ν ζθνπφο, ε δηάξθεηα, ε έδξα ηεο 

επηρείξεζεο, ην θεθάιαην, ε δηνίθεζε, νη  πφξνη θαη θάζε άιιν ζηνηρείν αλαγθαίν θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ. 

2. Ρεο αλσηέξσ απνθάζεσο πξνεγείηαη ε εθπφλεζε ζρεηηθήο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο  βησζηκφηεηαο. Ζ 

ίδηα ππνρξέσζε πθίζηαηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ή  ηεο εηζθνξάο ηνπ Ν.Ρ.Α. ζηελ 

επηρείξεζε. 

3. Ζ εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ εηζθέξνληαη απφ Γήκν ή Θνηλφηεηα ζε  επηρείξεζε Ν.Ρ.Α. 

ελεξγείηαη απφ ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο  ηζρχεη. Νη εθζέζεηο εθηίκεζεο 

δεκνζηεχνληαη ζην Ρεχρνο Β΄ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο. 
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4. Πηηο απνθάζεηο ησλ Ν.Ρ.Α. ή ησλ θνξέσλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηε ζχζηαζε ή  ζπκκεηνρή ζε 

επηρείξεζε Ν.Ρ.Α. πεξηιακβάλεηαη ε εηδηθφηεξε θαηεγνξία επηρείξεζεο, ζηελ  νπνία απηή εληάζζεηαη, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 252. Ζ αλαθνξά ηεο ηδηαίηεξεο  θαηεγνξίαο επηρείξεζεο γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά θαη ζην θαηαζηαηηθφ απηήο, θαζψο επίζεο θαη ζε φια ηα έγγξαθα πνπ ε επηρείξεζε απεπζχλεη 

πξνο  ηξίηνπο. 

5. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, κεηά απφ  γλψκε ηεο 

Θ.Δ.Γ.Θ.Δ., είλαη δπλαηφλ λα θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξνη φξνη ή πξνυπνζέζεηο πνπ  αθνξνχλ ην πεξηερφκελν 

ηεο απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ζχζηαζε ή  γηα ζπκκεηνρή ζε επηρείξεζε, ηα 

αλαγθαία ζηνηρεία ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο, ε  δηαδηθαζία ειέγρνπ απηήο, θαζψο θαη θάζε άιιν εηδηθφ 

δήηεκα αλαγθαίν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ  άξζξνπ απηνχ. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ B΄ 

ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΗΘΔΠ ΘΝΗΛΥΦΔΙΔΗΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ 

 

ΡΚΖΚΑ Α΄ 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΔΠ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

 

Άξζξν 254 

Πύζηαζε 

1. Γήκνο ή Θνηλφηεηα κπνξεί λα ζπζηήζεη δεκνηηθή ή θνηλνηηθή θνηλσθειή επηρείξεζε κε  ζθνπφ ηελ 

νξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπλαθψλ ή  ζπλδεφκελσλ κε ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο  πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο, ηεο 

παηδείαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ  πεξηβάιινληνο, κε εμαίξεζε ηελ θαζαξηφηεηα ησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ηελ απνθνκηδή ησλ  απνξξηκκάησλ, ηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε πξαζίλνπ θαη 

ηε ιεηηνπξγία θνηκεηεξίσλ θαη  θέληξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ. Πθνπφο ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ κπνξεί 

λα είλαη επίζεο ε νξγάλσζε δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο,  θαζψο θαη ε εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε  ηεο πεξηνρήο ηνπο. 

2. Δίλαη δπλαηή απφ ηελ θνηλσθειή επηρείξεζε ε παξάιιειε επηδίσμε πεξηζζφηεξσλ ζθνπψλ,  θαηά ηα 

αλσηέξσ, νη νπνίνη είλαη κεηαμχ ηνπο ζπλαθείο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ έρνπλ  εκπνξηθφ ή βηνκεραληθφ 

ραξαθηήξα. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ζε  άιιεο επηρεηξήζεηο Ν.Ρ.Α.. 

3. Αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ,  θαζ' 

νηαλδήπνηε κνξθή, νη παξαρσξεζείζεο ζηνπο Ν.Ρ.Α. θξαηηθέο αξκνδηφηεηεο, φπσο απηέο  πεξηγξάθνληαη 

ζην άξζξν 75 παξ. II ηνπ παξφληνο. 

4. Ζ ζχζηαζε θνηλσθεινχο επηρείξεζεο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ θαη 

πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ  Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Ζ 

πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο πεξηιακβάλεη φια  ηα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ 

ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη απνηειεί ην  θαηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη ζε πεξίπησζε ζχζηαζεο 

εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ,  κεηαγξαπηέν ηίηιν ζην ππνζεθνθπιαθείν. 

 

Άξζξν 255 

ΓηνΫθεζε 
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1. Νη θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο δηνηθνχληαη απφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, απνηεινχκελν απφ  επηά (7) έσο 

έληεθα (11) κέιε, ηα νπνία νξίδνληαη καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ην  δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ 

ζπκβνχιην. Απφ ηα κέιε απηά ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) είλαη αηξεηνί  εθπξφζσπνη ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, 

έλαο (1) είλαη εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ  επηρείξεζε, αλ απηή απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 

είθνζη (20) εξγαδφκελνπο, ππνδεηθλπφκελνο  απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε απηψλ, θαη έλαο (1) είλαη 

εθπξφζσπνο θνηλσληθνχ θνξέα ηεο  πεξηνρήο. Ρα ππφινηπα κέιε είλαη δεκφηεο ή θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ ή ηεο 

Θνηλφηεηαο πνπ έρνπλ  πείξα ή γλψζεηο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο. Πηελ πεξίπησζε ησλ 

αηξεηψλ  κειψλ ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο εμ απηψλ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηνςεθία. 

2. Ζ ζεηεία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αθνινπζεί ηε ζεηεία ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ, 

εθηφο αλ ζηελ πξάμε ζχζηαζεο ηεο επηρείξεζεο πξνβιέπεηαη κηθξφηεξε ζεηεία. Πε θάζε πεξίπησζε ε ζεηεία 

ηνπ ιήγεη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) κήλεο κεηά  ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

3. Κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηαζηαζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  ζεηείαο ηνπο, 

κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ηα φξηζε, ε νπνία ιακβάλεηαη κε 

ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ  αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ θνξέα ηεο πεξηνρήο απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ νξγάλνπ  πνπ 

ηνπο πξφηεηλε. 

4. Ρν δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην νξίδεη απφ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνλ  πξφεδξν θαη ηνλ 

αληηπξφεδξφ ηνπ. Κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο  πξνζιακβάλεηαη δηεπζπληήο 

κεηά απφ ζρεηηθή πξνθήξπμε. Πηνλ θαλνληζκφ πξνζσπηθνχ  θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα έρεη ν 

δηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο. Υο δηεπζπληήο  δελ κπνξεί λα νξηζζεί κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ δεκνηηθνχ ή  θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

5. Πηνλ πξφεδξν ή ζηνλ αληηπξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο  πνπ παξέρεη 

ζηελ επηρείξεζε, κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, ε νπνία νξίδεηαη κε  απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή 

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ  ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο. Κε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζηα  κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. Γηα ηνλ  θαζνξηζκφ ησλ απνδεκηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ιακβάλεηαη 

νπσζδήπνηε ππφςε ε νηθνλνκηθή  θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν. 

Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ε νπνία  εθδίδεηαη κεηά 

απφ γλψκε ηεο Θ.Δ.Γ.Θ.Δ., θαζνξίδνληαη ηα αλψηεξα ρξεκαηηθά φξηα ησλ σο  άλσ απνδεκηψζεσλ. 

 

Άξζξν 256 

Έγθξηζε απνθΨζεσλ 

1. Νη απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο εγθξίλνληαη απφ ην δεκνηηθφ ή  θνηλνηηθφ 

ζπκβνχιην, αλ απηέο αθνξνχλ: 

α) Ρελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ. 

β) Ρελ αγνξά ή εθπνίεζε αθηλήησλ ή ηελ επηβάξπλζε απηψλ κε εκπξάγκαην δηθαίσκα. 

γ) Ρε δηάζεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ή ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ. 

δ) Ρελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο. 

ε) Ρε ζπγρψλεπζε ή ηε ιχζε ηεο επηρείξεζεο. 

ζη) Ρε ζχλαςε δαλείσλ θαη 
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δ) Ρελ έγθξηζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ επνκέλνπ άξζξνπ. 

2. Γηα ηε λφκηκε ιήςε ή έγθξηζε ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ απαηηείηαη ε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ  ησλ 

κειψλ ηνπ αληίζηνηρνπ ζπκβνπιίνπ. 

3. Ζ έγθξηζε παξέρεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηφηε πνπ θνηλνπνηήζεθε ε απφθαζε ζην  δεκνηηθφ ή 

θνηλνηηθφ ζπκβνχιην. Αλ πεξάζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, ζεσξείηαη φηη ε  απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ έρεη εγθξηζεί. 

 

Άξζξν 257 

ΘαλνληζκνΫ - ΠπκβΨζεηο 

1. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο επηρείξεζεο ζπληάζζεη ππνρξεσηηθά ηνπο αθφινπζνπο  θαλνληζκνχο: 

α. Δζσηεξηθφ θαλνληζκφ ππεξεζηψλ, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ε νξγάλσζε, ε δηάξζξσζε θαη  νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο, νη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα,  θαζψο θαη ην 

αλψηαην φξην απηνχ. 

β. Θαλνληζκφ πξνζσπηθνχ, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε απηνχ, ηα πξνζφληα  

πξφζιεςεο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη ηηο πεηζαξρηθέο ηνπ επζχλεο. 

γ. Θαλνληζκφ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

Κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα ζπληάζζνληαη θαη άιινη  

θαλνληζκνί, νη νπνίνη θξίλνληαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία απηήο. 

2. Ζ ζχλαςε ζπκβάζεσλ αλάζεζεο ησλ έξγσλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ  θνηλσθειψλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα  κε ηηο αληίζηνηρεο 

ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Ν.Ρ.Α..  Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα ζπληάζζεη αληίζηνηρνπο 

θαλνληζκνχο ζην πιαίζην ησλ  αλσηέξσ θαλφλσλ. 

 

Άξζξν 258 

Ξξνζσπηθό 

1. Ρν πξνζσπηθφ ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ ζπλδέεηαη κε απηέο κε ζρέζε εξγαζίαο  ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

θαη πξνζιακβάλεηαη κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα  ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

Ν.Ρ.Α. κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

2. Δίλαη δπλαηή, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε, ε απφζπαζε ππαιιήισλ Ν.Ρ.Α. πξνο θνηλσθειή  επηρείξεζή ηνπ 

γηα δχν (2) έηε, πνπ κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ γηα ηζφρξνλν δηάζηεκα, εθφζνλ ε  ζρεηηθή αλάγθε 

ζεκειηψλεηαη επαξθψο. Ζ απφζπαζε δηελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ ή  ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

Θνηλφηεηαο θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο  επηρείξεζεο. 

3. Νκνίσο, είλαη δπλαηή ε απφζπαζε ππαιιήισλ, ππφ ηνπο απηνχο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο  

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, απφ κία θνηλσθειή επηρείξεζε πξνο άιιε θνηλσθειή επηρείξεζε ηνπ ίδηνπ 

O.T.A., θαζψο θαη πξνο δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αλψλπκε  εηαηξεία ηνπ άξζξνπ 266, κε απφθαζε ησλ νηθείσλ 

δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη έγθξηζε ηνπ  δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο. 

4. Νη απνδνρέο ησλ απνζπσκέλσλ ππαιιήισλ θαηαβάιινληαη απφ ηελ επηρείξεζε πξνο ηελ νπνία  γίλεηαη 

ε απφζπαζε. 

 

 

 

ΡΚΖΚΑ B΄ 
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ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 

 

Άξζξν 259 

Σξεκαηνδόηεζε 

1. Ζ θνηλσθειήο επηρείξεζε είλαη δπλαηφλ λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ νηθείν Ν.Ρ.Α. γηα ηηο  

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο παξερφκελεο απφ απηήλ ππεξεζίεο, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή 

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε  πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

Ξξνυπφζεζε πξνο ηνχην απνηειεί ε θαηάζεζε απφ ηελ  επηρείξεζε δηεηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο απηήο, 

ζην νπνίν νπσζδήπνηε αλαθέξνληαη νη  δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ππεξεζίεο, ε νηθνλνκηθή δαπάλε απηψλ θαη ε 

ελδερφκελε ρξεκαηνδφηεζή  ηνπο απφ ηπρφλ ηέιε ηεο παξαγξάθνπ 3 ή άιινπο πφξνπο, θαζψο θαη νη 

εηδηθφηεξνη φξνη  άζθεζήο ηεο. 

Ρα ζηνηρεία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, θαζψο θαη εθείλα πνπ ζπλαθψο πξνθξίλνπλ ν Ν.Ρ.Α.  θαη ε 

θνηλσθειήο επηρείξεζε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νπσζδήπνηε ηα δηθαηψκαηα θαη νη  ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ, 

θαζψο θαη ξήηξεο ζε πεξίπησζε παξαβάζεσο ζπκθσλεζέλησλ φξσλ,  απνηεινχλ ην πεξηερφκελν 

ζπκβάζεσο, ε νπνία ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπο. 

2. Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα  Φ.Ξ.Α. (λ. 

2859/2000, ΦΔΘ 248 Α΄), φπσο ηζρχεη θαη δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ  ηελ επηρείξεζε γηα 

άιινπο ζθνπνχο, εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξφγξακκα δξάζεο, νχηε  λα απνηειέζεη αληηθείκελν 

ρξεκαηνδφηεζεο πξνο άιιε επηρείξεζε Ν.Ρ.Α.. 

3. Δθφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζπλδέεηαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, είλαη  δπλαηή, κε 

απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απηήο, ε είζπξαμε εχινγεο απνδεκίσζεο απφ ηνπο απνδέθηεο απηψλ 

γηα θάιπςε κέξνπο ηνπ θφζηνπο ησλ πξνζθεξφκελσλ  ππεξεζηψλ. Ζ ζρεηηθή απφθαζε ππφθεηηαη ζηελ 

πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία 

ηνπ  ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

4. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, πνπ εθδίδεηαη  χζηεξα 

απφ γλψκε ηεο Θ.Δ.Γ.Θ.Δ., κπνξεί λα πξνζδηνξίδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ  πεξηέρεη ην πξφγξακκα 

δξάζεο απηνχ ηνπ άξζξνπ, ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηνπ χςνπο ηεο  ρξεκαηνδφηεζεο, νη πξνυπνζέζεηο 

αλαζεψξεζήο ηνπ θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ  εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

5. Αχμεζε θεθαιαίνπ θνηλσθεινχο επηρείξεζεο δελ επηηξέπεηαη πξηλ ηελ πάξνδν ηεηξαεηίαο  απφ ηε 

ζχζηαζή ηεο. Ρν θεθάιαην πνπ πξνέξρεηαη απφ αχμεζε θεθαιαίνπ αθνξά κφλνλ ζε  επελδπηηθφ πξφγξακκα 

ή ζε επέθηαζε ησλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο, απνθιεηνκέλεο απνιχησο ηεο  ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ γηα ηελ 

θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο. 

6. Ν νηθείνο Ν.Ρ.Α. κε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ είλαη δπλαηφλ λα παξαρσξεί ρσξίο  αληάιιαγκα πξνο 

ηελ επηρείξεζε, εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ επηηέιεζε ησλ  ζθνπψλ ηεο, ηε ρξήζε 

εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνχ ή άιισλ κέζσλ. Ζ γηα νξηζκέλν ρξφλν  πεξαηηέξσ παξαρψξεζε απηψλ πξνο 

άιιε θνηλσθειή επηρείξεζε ηνπ ηδίνπ Ν.Ρ.Α. επηηξέπεηαη,  αλ ηνχην εγθξίλεηαη απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ 

ζπκβνχιην θαη εθφζνλ ε ηειεπηαία  αλαιακβάλεη ηηο δαπάλεο ζπληήξεζήο ηνπο. 

7. Νη θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο. 

 

Άξζξν 260 

ΓηαρεΫξηζε 
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1. Ζ δηαρείξηζε ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηδηαίηεξν πξνυπνινγηζκφ  εζφδσλ θαη 

εμφδσλ θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ππφινηπε δεκνηηθή ή θνηλνηηθή δηαρείξηζε. 

2. Ρν νηθνλνκηθφ έηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκπίπηεη κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο. 

3. Ζ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρεηξήζεσο απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην,  ιακβάλεη 

ρψξα ην αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθείνπ  Ν.Ρ.Α.. 

4. Έσο ην ηέινο Απξηιίνπ ηνπ επφκελνπ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ έηνπο ην δηνηθεηηθφ  ζπκβνχιην ηεο 

επηρείξεζεο ππνβάιιεη ζην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ηνλ ηζνινγηζκφ θαη  ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο 

καδί κε ζρεηηθή έθζεζε ησλ ειεγθηψλ ηνπ άξζξνπ 261, θαζψο θαη  έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο 

επηρείξεζεο, φηη ηεξήζεθαλ νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο  ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Πηηο σο άλσ εθζέζεηο πεξηιακβάλεηαη  εηδηθή αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο 

ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ  παξφληνο. Ρν δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ 

ππνβνιή,  απνθαζίδεη κε πξάμε ηνπ γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ ηζνινγηζκνχ, δηαηππψλνληαο ζρεηηθά θαη  ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ επ' απηνχ. 

5. Ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα δελ επζχλεηαη γηα νθεηιέο ή νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο έρεη  αλαιάβεη ε 

επηρείξεζε έλαληη ηξίησλ. 

6. Νη θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ ηνπ Θψδηθα Βηβιίσλ θαη  Πηνηρείσλ 

Γ΄ θαηεγνξίαο θαηά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

7. Κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο, πνπ εγθξίλεηαη απφ ην δεκνηηθφ  ή θνηλνηηθφ 

ζπκβνχιην, ηα θαζαξά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαρείξηζε, κεηά ηελ έγθξηζε  ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ αθαίξεζε ησλ απνζβέζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ  απαξαίηεηνπ 

απνζεκαηηθνχ, κπνξεί λα δηαηίζεληαη γηα ηε βειηίσζε ή ηελ επέθηαζε ησλ  εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο 

ή λα δηαηίζεληαη ζην Γήκν ή ζηελ Θνηλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε  θνηλσθειψλ έξγσλ. 

Κεηά απφ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ε εθηέιεζε ησλ θνηλσθειψλ έξγσλ  ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, γηα ινγαξηαζκφ  ηνπ Γήκνπ ή ηεο 

Θνηλφηεηαο ή λα δηαηεζνχλ ηα θαζαξά θέξδε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ παξνρή  ππεξεζηψλ πξνο ην Γήκν ή 

ηελ Θνηλφηεηα ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο δεκφηεο. 

8. Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο επηρείξεζεο, εθηηκψληαο ηνπο  ζηφρνπο, ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο, κπνξεί λα θξαηήζεη κέρξη δψδεθα ηνηο εθαηφ (12%) απφ ηα 

θαζαξά θέξδε, ζε ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ γηα ηελ παξνρή  θηλήηξσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, κε ηε κνξθή 

πξφζζεηεο ακνηβήο. 

Ρα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ απηψλ θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα  θαζνξίδνληαη 

ζηνλ θαλνληζκφ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Άξζξν 261 

Γηαρεηξηζηηθόο Ωιεγρνο 

1. Ν ηαθηηθφο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη απφ δχν ειεγθηέο, πνπ  επηιέγνληαη θαη 

δηνξίδνληαη απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ζηελ αξρή θάζε  νηθνλνκηθνχ έηνπο. Κε ηελ ίδηα 

απφθαζε νξίδεηαη θαη ε ακνηβή ηνπο. Υο ειεγθηέο νξίδνληαη  νξθσηνί ειεγθηέο ή πξφζσπα πνπ έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα νξηζηνχλ ειεγθηέο ζε αλψλπκε  εηαηξεία. Ν νξηζκφο νξθσηψλ ειεγθηψλ είλαη ππνρξεσηηθφο 

ζηνλ έιεγρν επηρείξεζεο πνπ έρεη  εηήζην θχθιν εξγαζηψλ κεγαιχηεξν απφ έλα εθαηνκκχξην πεληαθφζηεο 

ρηιηάδεο (1.500.000 € )  επξψ. 
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 2. Κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, κπνξεί λα δηελεξγείηαη έθηαθηνο  δηαρεηξηζηηθφο 

έιεγρνο ηεο επηρείξεζεο απφ ειεγθηέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ  νξίδνληαη απφ ηνλ ίδην. Κε ηελ 

ίδηα απφθαζε νξίδεηαη θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο ηνπο, ε  νπνία βαξχλεη ηελ επηρείξεζε. Έθηαθηνο 

δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο κπνξεί επίζεο λα δηελεξγείηαη απφ ειεγθηέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κε 

απφθαζε  ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Πε θάζε πεξίπησζε κπνξεί λα δηελεξγείηαη έθηαθηνο  

δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο θαη απφ Νηθνλνκηθνχο Δπηζεσξεηέο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη  Νηθνλνκηθψλ 

κεηά απφ αίηεκα ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο  ή ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

3. Γηα ηελ επζχλε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο εθαξκφδνληαη  αλαιφγσο νη 

δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920 πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. 

4. Πνβαξή παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ εθ κέξνπο ησλ αηξεηψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  είλαη 

δπλαηφλ λα ζπληζηά θαη πεηζαξρηθφ αδίθεκα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ  παξφληνο. 

 

 

ΡΚΖΚΑ Γ 

ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ 

 

Άξζξν 262 

Ιύζε 

1. Γεκνηηθή ή θνηλνηηθή θνηλσθειήο επηρείξεζε κπνξεί λα ιπζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηεο  δηάξθεηάο ηεο κε 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ θαη πξάμε ηνπ Γεληθνχ  Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Κε ηελ ίδηα  δηαδηθαζία ιχεηαη ε επηρείξεζε ππνρξεσηηθά, εάλ θαηαζηεί 

αλελεξγφο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα  άλσ ησλ δχν (2) εηψλ. 

2. Ρε ιχζε ηεο επηρείξεζεο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε απηήο. Κεηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο  επηρείξεζεο, φζα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνκέλνπλ πεξηέξρνληαη ζην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα πνπ  ηελ είρε ζπζηήζεη. 

3. Ζ εθθαζάξηζε γίλεηαη κφλνλ απφ νξθσηνχο ειεγθηέο πνπ νξίδνληαη απφ ην δεκνηηθφ ή  θνηλνηηθφ 

ζπκβνχιην. 
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Άξζξν 263 

Ππγρώλεπζε 

1. Γχν ή πεξηζζφηεξεο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο είλαη δπλαηφλ  λα 

ζπγρσλεπζνχλ κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε  ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

2. Κε ηελ απφθαζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κεηά απφ εθηίκεζε ηνπ  

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο πεξηνπζίαο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ην  άξζξν 9 

ηνπ θ.λ. 2190/1920, θαη ηελ εθπφλεζε ζρεηηθήο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο, ιχνληαη  ρσξίο εθθαζάξηζε νη 

ζπγρσλεπφκελεο επηρεηξήζεηο θαη ζπζηήλεηαη λέα θνηλσθειήο επηρείξεζε.  Ζ απφθαζε απηή πεξηέρεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 253 παξάγξαθνο 1 θαη δεκνζηεχεηαη θαηά ηνλ  ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 

ηνπ άξζξνπ 254. 

3. Απφ ηε ζχζηαζή ηεο ε λέα επηρείξεζε ππεηζέξρεηαη απηνδηθαίσο, σο θαζνιηθφο δηάδνρνο,  ζηα 

δηθαηψκαηα θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ θαηαξγνχκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

4. Γηα ηε κεηαβίβαζε ή εηζθνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ  επηρεηξήζεσλ, γηα 

θάζε πξάμε ή ζπκθσλία πνπ αθνξά εηζθνξά ή κεηαβίβαζε ζηνηρείσλ παζεηηθνχ ή ελεξγεηηθνχ ή άιισλ 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη θάζε  εκπξάγκαηνπ ή ελνρηθνχ δηθαηψκαηνο, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε 

ζπκθσλία ή πξάμε πνπ αθνξά ηε  ζχζηαζε ηεο λέαο επηρείξεζεο ηζρχνπλ νη απαιιαγέο ηνπ λ. 2166/1993 

(ΦΔΘ 137 Α΄,  24.8.1993). 

5. Ρν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ  ζπγρσλεχζεθαλ 

κεηαθέξεηαη ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο ηεο λέαο επηρείξεζεο. 

Ξιενλάδνλ πξνζσπηθφ απνιχεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ  κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο λέαο επηρείξεζεο. Ζ απνδεκίσζε ηνπ  απνιπφκελνπ πξνζσπηθνχ 

βαξχλεη ηνλ νηθείν Ν.Ρ.Α.. 

 

 

ΡΔΙΗΘΖ ΓΗΑΡΑΜΖ 

 

Άξζξν 264 

ΔμνπζηνδνηΪζεηο - ΑλΨινγε εθαξκνγΪ δηαηΨμεσλ 

Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαζνξίδνληαη: 

α) Ρα θσιχκαηα θαη ηα αζπκβίβαζηα γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηα ζρεηηθά κε  ηε 

δηαδηθαζία δηνξηζκνχ, ηε ζεηεία θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο. 

β) Ρα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχγθιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο  επηρείξεζεο, 

ηελ απαξηία θαη ηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ  δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ δηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο. 

γ) Ρα ζρεηηθά κε ηε ζπγρψλεπζε, ιχζε θαη εθθαζάξηζε ηεο επηρείξεζεο. 

δ) Δηδηθφηεξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ή ην δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν, θαζψο θαη θάζε  εηδηθφ ζέκα, 

ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 254 έσο 263. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ 

ΑΛΥΛΚΔΠ ΔΡΑΗΟΔΗΔΠ Ν.Ρ.Α. 
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Άξζξν 265 

Πύζηαζε - ΙεηηνπξγΫα 

1. Γήκνη ή Θνηλφηεηεο, κφλνη ή κε Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ή θαη άιινπο θνξείο Ρνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο 

ή ηξίηνπο, δχλαληαη λα ζπληζηνχλ αλψλπκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

εκπνξηθήο θαη θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο εηδηθφηεξεο  ξπζκίζεηο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ. 

α. Νη Γήκνη, νη Θνηλφηεηεο, νη Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη νη ινηπνί θνξείο Ρνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο 

δηαηεξνχλ πάληνηε θνηλέο κε πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ  αζξνηζηηθά ηελ πιεηνςεθία 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Θαηά ην ππφινηπν κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ  ην Γεκφζην θαη θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

β. Όιεο νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο θαη δελ εηζάγνληαη ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ. Νη  θνηλέο κεηνρέο 

είλαη δεζκεπκέλεο νλνκαζηηθέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ  άξζξνπ 3 ηνπ θ.λ. 

2190/1920, θαη νη πξνλνκηνχρεο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

γ. Αλ ε επηρείξεζε ιπζεί, νη Ν.Ρ.Α. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή έρνπλ δηθαίσκα πξνηίκεζεο γηα  ηελ 

αγνξά ηεο εθπνηνχκελεο πεξηνπζίαο. 

2. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε άιιεο αλψλπκεο εηαηξείεο  πέξαλ απηψλ ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. Ξξνο ηνχην απαηηείηαη απφθαζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ κε  ηελ απφιπηε πιεηνςεθία 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο  θαη νη αλψλπκεο εηαηξίεο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε  πνδνζθαηξηθέο, ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο αλψλπκεο 

εηαηξίεο. 

3. Νη αλψλπκεο εηαηξείεο Ν.Ρ.Α. ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ επηρνξεγνχληαη  άκεζα ή 

έκκεζα απφ Ν.Ρ.Α.. Θαη' εμαίξεζε, είλαη επηηξεπηή ε επηρνξήγεζε απφ Ν.Ρ.Α.  λεζησηηθψλ πεξηνρψλ 

αλψλπκεο εηαηξείαο ή λαπηηθήο εηαηξείαο ηνπ λ. 959/1979, πνπ απηνί  έρνπλ ζπζηήζεη ή ζπκκεηέρνπλ θαηά 

πιεηνςεθία ζην εηαηξηθφ ηνπο θεθάιαην γηα ηε δηεμαγσγή  ζαιάζζησλ ζπγθνηλσληψλ θαη κεηαθνξψλ, θαζψο 

επίζεο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο  πθίζηαηαη εηδηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε. 

4. Νη αλψλπκεο εηαηξείεο Ν.Ρ.Α., κε εμαίξεζε ηηο αλαπηπμηαθέο αλψλπκεο εηαηξείεο, δελ  ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο. 

5. Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε ή ε ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ βάξνπο επί αθίλεηεο πεξηνπζίαο  πνπ έρεη 

εηζθεξζεί απφ Γήκν ή Θνηλφηεηα ζε αλψλπκε εηαηξεία, ηελ νπνία έρεη ζπζηήζεη ή  ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ζθνπνχ, ρσξίο ηελ  πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ νηθείνπ 

δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

6. Ρν πξνζσπηθφ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ Ν.Ρ.Α. πξνζιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο  πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο, ην νπνίν εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη  Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη κεηά απφ 

γλψκε ηεο Θ.Δ.Γ.Θ.Δ., ε νπνία  παξέρεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο αθφηνπ δεηεζεί. 

7. Ζ ζχλαςε ζπκβάζεσλ αλάζεζεο έξγσλ, πξνκεζεηψλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηηο αλψλπκεο  

εηαηξείεο Ν.Ρ.Α. δηελεξγείηαη βάζεη θαλνληζκνχ, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ  ζπκβνχιην ηεο 

εηαηξείαο. Πε απηφλ πεξηιακβάλνληαη ξπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηα αξκφδηα φξγαλα  ηεο εηαηξείαο, ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο αλάζεζεο αλάινγα κε ηελ εθαξκνδφκελε  δηαδηθαζία (αλνηθηφο, θιεηζηφο 

δηαγσληζκφο, αλάζεζε κε δηαπξαγκάηεπζε) θαη ηα θξηηήξηα  θαη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο, 

νχησο ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη αξρέο ηεο  δηαθάλεηαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο, φπσο απηέο ζπλάγνληαη 

απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  
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Γηα ηηο αλαζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ησλ νπνίσλ ν πξνυπνινγηζκφο ππεξβαίλεη ηα φξηα  πνπ 

πξνβιέπνπλ νη αληίζηνηρεο επξσπατθέο νδεγίεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο απηψλ. 

8. Νη αλψλπκεο εηαηξείεο Ν.Ρ.Α. ζπγρσλεχνληαη, δηαζπψληαη ή ιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο  νηθείεο δηαηάμεηο 

ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 

Ιχνληαη ππνρξεσηηθψο, αλ γηα ηξεηο ζπλερείο εηαηξηθέο ρξήζεηο κεηά δηεηία απφ ηελ ίδξπζή  ηνπο είλαη 

δεκηνγφλεο ή, αλ γηα ηζάξηζκεο θνξέο εληφο δεθαεηίαο ηα ίδηα απηψλ θεθάιαηα,  φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην 

ππφδεηγκα ηζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 42γ ηνπ θ.λ.  2190/1920, φπσο ηζρχεη, γίλνπλ 

θαηψηεξα ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ κεηνρηθνχ  θεθαιαίνπ. 

Πηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ηπρφλ αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ  θεθαιαίνπ 

πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο Ν.Ρ.Α. δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν  ηνπ ελφο δεχηεξνπ 

(1/2) απηνχ. 

 

Άξζξν 266 

ΓεκνηηθΩο θαη θνηλνηηθΩο αλώλπκεο εηαηξεΫεο 

1. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή γηα ηελ  εθκεηάιιεπζε 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ είλαη δπλαηή ε ζχζηαζε αλψλπκεο εηαηξείαο κφλν απφ έλα  Γήκν ή κία Θνηλφηεηα, νη 

νπνίνη θαη εηζθέξνπλ ην ζχλνιν ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 

2. Νη δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο δηνηθνχληαη απφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηα  κέιε ηνπ νπνίνπ 

καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ  ζπκβνχιην. Ρα νξηδφκελα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ είλαη αηξεηνί εθπξφζσπνη ηνπ  Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλνιηθνχ  αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθ ησλ 

νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έλα εμ απηψλ  πξνέξρεηαη απφ ηε κεηνςεθία. 

Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο εηαηξείαο δελ κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ  πξνεξρφκελν 

απφ ηνπο αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Γηα ηελ  πξφζιεςε Γεληθνχ 

Γηεπζπληή, εθφζνλ δελ έρεη νξηζζεί Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, ηζρχνπλ θαη'  αλαινγία νη ξπζκίζεηο ηνπ 

άξζξνπ 255 παξάγξαθνο 4 ηνπ παξφληνο. 

3. Πηελ εηαηξεία απηήο ηεο κνξθήο είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ ή άιισλ θπζηθψλ ή  λνκηθψλ 

πξνζψπσλ απφ εθείλα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 252 παξάγξαθνο 3α ηνπ παξφληνο,  εθαξκνδνκέλσλ ζηελ 

πεξίπησζε απηή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο Ν.Ρ.Α.. 

4. Ζ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, θαζψο θαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ  

αλάζεζεο έξγσλ, πξνκεζεηψλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηηο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο 

δηελεξγνχληαη βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ θαλφλσλ πνπ  ηζρχνπλ γηα ηηο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο θνηλσθειείο 

επηρεηξήζεηο. 

5. Θαηά ηα ινηπά, νη εηαηξείεο ηνπ άξζξνπ απηνχ δηέπνληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ησλ αλσλχκσλ  εηαηξεηψλ 

Ν.Ρ.Α. θαη ηνλ θ.λ. 2190/1920. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ΄ 

ΑΠΡΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΔΗΔΠ Ν.Ρ.Α. ΚΖ ΘΔΟΓΝΠΘΝΞΗΘΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ 

 

Άξζξν 267 

Θαλόλεο ιεηηνπξγΫαο 

1. Νη πθηζηάκελεο αζηηθέο εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη' εθαξκνγή ησλ  δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 22 παξ. 9 ηνπ λ. 3274/2004 ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηε ιήμε  ηνπ ρξφλνπ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηε ζπζηαηηθή ηνπο πξάμε, δηεπφκελεο θαη απφ ηνπο εμήο  θαλφλεο: 

α) Ν δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ηεο εηαηξείαο θαη ε επζχλε ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο  έλαληη απηήο 

δηέπνληαη, θαη' αλάινγε εθαξκνγή, απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο  δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο 

θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο. Έθηαθην δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν κπνξεί λα  δεηήζεη νπνηνζδήπνηε εηαίξνο.  

β) Ζ επζχλε ησλ εηαίξσλ πεξηνξίδεηαη κέρξη ηνπ χςνπο ηεο εηζθνξάο ηνπο. 

γ) Ζ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κηζζψζεσο έξγνπ, θαζψο θαη ε ζχλαςε  

ζπκβάζεσλ αλάζεζεο έξγσλ, πξνκεζεηψλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηηο αζηηθέο εηαηξείεο  Ν.Ρ.Α. κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα δηελεξγνχληαη βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ  γηα ηηο 

δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο. 

δ) Ρεξνχλ ινγηζηηθά βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο κε ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν γηα ηελ νηθνλνκηθή  δηνίθεζε θαη 

ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο απφ ηελ πξψηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ  αξρίδεη κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Πε πεξίπησζε πνπ  ηα βηβιία απηά 

ηεξνχληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Β.Π. ππνθαζηζηνχλ ηελ  νξηδφκελε απφ ηνλ Θψδηθα 

απηφλ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ Β΄ θαη Γ΄ θαηεγνξίαο. 

2. Δθεμήο, ε ζχζηαζε απφ Γήκνπο ή Θνηλφηεηεο ή άιινπο θνξείο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  αζηηθήο 

εηαηξείαο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα επηηξέπεηαη, κφλν εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη  ξεηά απφ εηδηθή 

λνκνζεηηθή ξχζκηζε ή απφ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην εζληθψλ ή θνηλνηηθψλ  πξνγξακκάησλ. 

3. Ζ ζπκκεηνρή αζηηθψλ εηαηξεηψλ Ν.Ρ.Α. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζε πξνγξακκαηηθέο  ζπκβάζεηο, 

εθηφο ξεηήο αληηζέηνπ λνκνζεηηθήο ξπζκίζεσο, δελ επηηξέπεηαη. 

4. Δληφο έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, πθηζηάκελεο αζηηθέο εηαηξείεο κε  θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα ππνρξενχληαη λα θνηλνπνηήζνπλ ζηε δηεχζπλζε Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο 

θπξσκέλν αληίγξαθν ηεο ζπζηαηηθήο ηνπο πξάμεο. Ρελ ίδηα ππνρξέσζε  ππέρνπλ θαη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε 

απηήο. 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ΄ 

ΔΗΓΗΘΔΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν.Ρ.Α. 

 

Άξζξν 268 

1. Κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ επηηξέπεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε ζε  θνηλσθειείο 

επηρεηξήζεηο ή ζε αλαπηπμηαθέο αλψλπκεο εηαηξείεο Ν.Ρ.Α. ή ζε επηρεηξήζεηο  Ν.Ρ.Α. εηδηθνχ ζθνπνχ, 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζπλαθψλ ή ζπλδεφκελσλ κε ην αληηθείκελν ηεο  δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, αλ ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αλάζεζεο δελ ππεξβαίλεη ην  πνζφ ησλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ 

επξψ (45.000 Δ), θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ππεξεζίεο  ζα παξαζρεζνχλ απφ ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο. 

Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ αλαζέζεσλ Γήκνπ ή  Θνηλφηεηαο πξνο κία επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

εηεζίσο ην πνζφ ησλ εθαηφ πελήληα  ρηιηάδσλ επξψ (150.000 Δ). Νη δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ 
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εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη  γηα ηηο αλαζέζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ απφ ηα ηδξχκαηα, ηα 

λνκηθά πξφζσπα  δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ Ν.Ρ.Α. θαη ηνπο ζπλδέζκνπο απηψλ. Πηα αλσηέξσ πνζά δελ  

πεξηιακβάλεηαη ν Φ.Ξ.Α.. 

Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο είλαη δπλαηφλ λα  

αλαπξνζαξκφδνληαη ηα πνζά ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη λα ξπζκίδεηαη θάζε άιιε αλαγθαία  ιεπηνκέξεηα 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. 

2. Ζ αλάζεζε εηδηθφηεξα εθπφλεζεο κειέηεο πξνο επηρείξεζε Ν.Ρ.Α. επηηξέπεηαη κφλν, αλ  απηή έρεη 

πξνζσπηθφ ή ζπλεξγάηεο αληηζηνίρνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ή εηδηθφηεηαο. 

3. Γήκνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλέλσζε άιισλ Ν.Ρ.Α. ππεηζέξρνληαη απηνδηθαίσο απφ ηελ  έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θαηαξγνχκελσλ Ν.Ρ.Α., ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχζηαζε ή ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε  επηρείξεζε Ν.Ρ.Α..  

4.  α) Γεκηνπξγείηαη Κεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Ν.Ρ.Α., ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ  αθνξνχλ ηε 

ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ Ν.Ρ.Α. ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ρα αλσηέξσ ζηνηρεία 

θνηλνπνηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο Ν.Ρ.Α. ζηελ νηθεία  Ξεξηθέξεηα, ε νπνία ηεξεί ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ, 

γλσζηνπνηνχληαη δε κεηά απφ έιεγρν ηεο  πιεξφηεηάο ηνπο ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. 

 β) Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Κεηξψνπ ε νηθεία Ξεξηθέξεηα εθδίδεη θάζε ρξφλν βεβαίσζε, ε  νπνία 

πεξηέρεη ηα ζηνηρεία θάζε επηρείξεζεο Ν.Ρ.Α. πνπ είλαη θαηαρσξεκέλε ζην αλσηέξσ  Κεηξψν. Ζ βεβαίσζε 

απηή ζπλππνβάιιεηαη ζηελ νηθεία Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία (Γ.Ν..)  καδί κε ηε θνξνινγηθή δήισζε 

ηεο επηρείξεζεο. 

 γ) Δπηρείξεζε Ν.Ρ.Α. δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε δεκφζην δηαγσληζκφ ή λα εηζπξάμεη  

νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθφ πνζφ απφ Ν.Ρ.Α. ή θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αλ δελ ππνβάιιεη καδί  κε ηα 

αλαγθαία θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ηε βεβαίσζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

 δ) Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, πνπ εθδίδεηαη  κεηά 

απφ γλψκε ηεο Θ.Δ.Γ.Θ.Δ., νξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζηνηρεία πνπ γλσζηνπνηνχλ νη  επηρεηξήζεηο, ν ρξφλνο 

θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ θαη έθδνζεο ηεο αληίζηνηρεο  βεβαίσζεο, ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

θαη ζπληήξεζεο ηνπ Κεηξψνπ, ν ρξφλνο έλαξμεο  εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, 

θαζψο θαη θάζε εηδηθφ ζέκα αλαγθαίν γηα  ηελ εθαξκνγή ηνπο. Πηα θνηλνπνηνχκελα ζηνηρεία 

πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη πξνζιήςεηο  πξνζσπηθνχ πνπ νη επηρεηξήζεηο Ν.Ρ.Α. δηελεξγνχλ, θαζψο 

θαη νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ  θαη αλάζεζεο ή αλάιεςεο έξγσλ, πξνκεζεηψλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ 

πνπ απηέο ζπλάπηνπλ. 

5. Ρα Θέληξα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (Θ.Δ.Θ.) πνπ ζπζηήλνληαη απφ Γήκν ή Θνηλφηεηα θαη  

πηζηνπνηνχληαη σο ηέηνηα θαηά ηελ νηθεία λνκνζεζία, έρνπλ ηε κνξθή ηεο θνηλσθεινχο δεκνηηθήο ή 

θνηλνηηθήο επηρείξεζεο ή ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο Ν.Ρ.Α.. Νη  δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

απηνχ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο απεπζείαο αλαζέζεσο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ 

Γήκν ή Θνηλφηεηα πξνο  Θ.Δ.Θ., ην νπνίν έρνπλ ζπζηήζεη ή ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ. 

6. Ζ παξνρή λνκηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο Ν.Ρ.Α. είλαη απηνηειήο, κε εμαξηψκελε  απφ ηελ 

χπαξμε ή κε αληίζηνηρεο ππεξεζίαο ηνπ νηθείνπ Ν.Ρ.Α.. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ΄ 

ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΔΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΓΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν.Ρ.Α. 
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Άξζξν 269 

Ππγρώλεπζε - ΚεηαηξνπΪ - Ιύζε ΔπηρεηξΪζεσλ 

1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο έσο ηηο 31.12.2007, φζεο επηρεηξήζεηο Ν.Ρ.Α., ηηο  νπνίεο είηε 

έρνπλ ζπζηήζεη νη ίδηνη είηε ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο θαηά πιεηνςεθία θνξείο ηεο  Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δελ 

πξνζαξκφδνπλ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο  λφκνπ, ιχνληαη θαη ηίζεληαη ππφ 

εθθαζάξηζε. 

2. θηζηάκελεο ακηγείο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ π.δ. 410/1995 ηνπ ίδηνπ Γήκνπ ή  Θνηλφηεηαο 

είλαη δπλαηφλ λα ζπγρσλεπζνχλ έσο 31.12.2007 θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 263. 

3. Κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε  πιεηνςεθία 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο ηνπ νηθείνπ Ν.Ρ.Α.  θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ, είλαη δπλαηφλ λα κεηαθεξζεί πιενλάδνλ πξνζσπηθφ ησλ  ζπγρσλεπφκελσλ επηρεηξήζεσλ 

αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη ρσξίο αίηεζή ηνπ, ζε αληίζηνηρεο  ππεξεζίεο απηνχ ή ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ. Ρν πξνζσπηθφ απηφ πξέπεη λα απαζρνιείην ζηηο  επηρεηξήζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ 

ρξφλνπ κέρξη 31.12.2005. 

4. Ρν κεηαθεξφκελν πξνζσπηθφ ζε Γήκν ή Θνηλφηεηα ή ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ  απηψλ 

θαηαιακβάλεη, είηε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο είηε κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή  θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ζπληζηψκελεο πξνζσξηλέο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ  δηθαίνπ, αληίζηνηρεο ή παξεκθεξνχο 

εηδηθφηεηαο, δηέπεηαη δε σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ην  χςνο ηεο ακνηβήο ηεο εξγαζίαο ηνπ απφ ηηο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ  εθάζηνηε γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Ν.Ρ.Α., ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 

πξνυπεξεζίαο ηνπο. 

5. Ζ απφθαζε κεηαθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ εθδίδεηαη κέζα ζε έλαλ (1) κήλα απφ ηε ζχζηαζε ηεο  λέαο 

επηρείξεζεο, ε δε πξάμε ζχζηαζεο πξνζσξηλψλ πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ εθδίδεηαη απφ ην  αξκφδην πξνο 

δηνξηζκφ φξγαλν θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

6. Ζ απνδεκίσζε ηνπ απνιπφκελνπ πξνζσπηθνχ βαξχλεη ηνλ νηθείν Γήκν ή Θνηλφηεηα. 

7. Νη αλσηέξσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζε πεξίπησζε ιχζεο ή δηάζπαζεο ακηγνχο  

επηρείξεζεο ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ π.δ. 410/1995, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ  

αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε  πξνζαξκνγή ησλ 

θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ επηρείξεζεο απηήο ηεο κνξθήο πξνο ηηο πξνβιέςεηο ησλ  δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 254 

ηνπ παξφληνο ζπλεπάγεηαη, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκνηερληθή κειέηε,  κείσζε ηνπ αλαγθαίνπ αξηζκνχ 

πξνζσπηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο.  

8. θηζηάκελεο ακηγείο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ π.δ. 410/1995 είλαη δπλαηφλ, έσο  ηηο 31.12.2007 

θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 263 παξάγξαθνο 2, λα κεηαηξαπνχλ, σο  πξνο ηνπο εκπνξηθνχο ή 

βηνκεραληθνχο ζθνπνχο πνπ επηδηψθνπλ, ρσξίο ζηάδην εθθαζάξηζεο, ζε  αλψλπκεο εηαηξείεο Ν.Ρ.Α. ή ζε 

δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο, κε αλάινγε  εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 2 

ηνπ θ.λ. 2190/1920. Ζ κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ  ζηνηρείσλ ή ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζηε 

λέα εηαηξεία, θαζψο θαη θάζε πξάμε ή  ζπκθσλία πνπ αθνξά ηε ζχζηαζε απηήο απνιαχεη ησλ απαιιαγψλ 

πνπ πξνβιέπεη ν λ. 2166/1993.  Δθφζνλ ε λέα εηαηξεία είλαη δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αλψλπκε εηαηξεία, είλαη 

δπλαηή ε  κεηαθνξά ζε απηήλ πξνζσπηθνχ ηεο ακηγνχο επηρείξεζεο κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή  

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο  άξζξνπ. 

9. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο δελ επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε δηαδεκνηηθψλ ή  δηαθνηλνηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ άξζξνπ 285 ηνπ π.δ. 410/1995. θηζηάκελεο επηρεηξήζεηο  απηήο ηεο κνξθήο ζπλερίδνπλ 
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λα ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε  ζπζηαηηθή ηνπο πξάμε, δηεπφκελεο απφ 

ηελ νηθεία λνκνζεζία. 

Πε πεξίπησζε ιχζεο απηψλ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη ξπζκίζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 έσο 6 ηνπ  παξφληνο 

άξζξνπ. Ζ ξχζκηζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ιχζεο  πθηζηάκελσλ αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ ηνπ π.δ. 410/1995, θαζψο θαη αζηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ  εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ εηαίξνη είλαη 

απνθιεηζηηθά Ν.Ρ.Α. ή θαη λνκηθά ηνπο πξφζσπα. Πηελ  πεξίπησζε απηή δελ επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε λέαο 

επηρείξεζεο Ν.Ρ.Α. απφ ηνπο απηνχο εηαίξνπο  κε ηελ ίδηα λνκηθή κνξθή θαη κε ηνπο απηνχο θαηαζηαηηθνχο 

ζθνπνχο. 

10. α. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο δελ επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε θαηαζθεπαζηηθψλ  επηρεηξήζεσλ 

απφ Γήκνπο ή Θνηλφηεηεο. Νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο Ν.Ρ.Α. απηήο ηεο κνξθήο  ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηε 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζπζηαηηθή ηνπο πξάμε,  κεηαηξεπφκελεο, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο, εληφο ηνπ ρξφλνπ  πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 

απηνχ, είηε ζε αλψλπκεο εηαηξείεο Ν.Ρ.Α. είηε  ζε δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο, ππέρνληαο ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ αληίζηνηρσλ  εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 β. Πε επηρείξεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ είλαη δπλαηφλ ν Ν.Ρ.Α. πνπ ηελ έρεη ζπζηήζεη  ή 

ζπκκεηέρεη ζε απηή λα αλαζέζεη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ απεπζείαο ηελ  θαηαζθεπή έξγνπ ή 

ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ  1 ηνπ άξζξνπ 268. 

11. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαζνξίδεηαη ε  

δηαδηθαζία ιήςεο θαη εθαξκνγήο ηεο απφθαζεο πξνζαξκνγήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ επηρείξεζεο θαηά  ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηα ζρεηηθά κε ηε ιχζε θαη εθθαζάξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ  δελ 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα  ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

 

Άξζξν 270 

ΓεληθΩο κεηαβαηηθΩο ξπζκΫζεηο 

1. Δπηρεηξήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ εμαθνινπζνχλ κέρξη ηε  ζπγρψλεπζε, 

ιχζε ή κεηαηξνπή ηνπο λα δηέπνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.  410/1995. 

2. Ρν Κεηξψν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 12 ηνπ λ. 2539/1997 (ΦΔΘ 244 Α΄)  ελζσκαηψλεηαη ζην 

αληίζηνηρν κεηξψν ηνπ άξζξνπ 268 παξάγξαθνο 4 ηνπ παξφληνο απφ ηελ  έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ. 

3. Ξξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κέρξη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ  παξφληνο θαη ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θαη αλψλπκεο εηαηξείεο Ν.Ρ.Α., ηζρχνπλ κέρξη νξηζηηθήο εθηειέζεσο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηνπο. 

4. Νη αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαηεζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ π.δ. 410/1995, ζε  δεκνηηθέο 

επηρεηξήζεηο αζθνχληαη κέρξη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο ζηηο  δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

5. Ακηγείο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο είρε αλαηεζεί ζχκθσλα κε ην  θαηαζηαηηθφ ηνπο 

ε παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ηελ  απνθνκηδή ησλ 

απνξξηκκάησλ, ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ έσο ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ πνπ  πξνβιέπεηαη ζηε ζπζηαηηθή ηνπο 

πξάμε, ρσξίο δπλαηφηεηα αλαλέσζεο θαη εμαθνινπζνχλ λα  δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο ηδξχζεθαλ, θαζψο θαη απφ ηνπο φξνπο  ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο. Νη παξάγξαθνη 3, 4, 5, θαη 6 ηνπ 

άξζξνπ 269 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο  θαη γηα ην πξνζσπηθφ ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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ΚΔΟΝΠ ΔΛΓΔΘΑΡΝ 

ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

 

ΡΚΖΚΑ Α΄ 

ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

 

Άξζξν 271 

Ηζρύο θαλνληζηηθώλ ξπζκΫζεσλ - ΙνηπΩο κεηαβαηηθΩο ξπζκΫζεηο 

1. Ξξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί, θαη' εμνπζηνδφηεζε  

πξνγελέζηεξσλ δηαηάμεσλ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κέρξη ηελ έθδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ, απφ  ηνλ 

παξφληα Θψδηθα, εθφζνλ δελ είλαη αληίζεηεο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ. 

2. Κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Θψδηθα Γεκνηνινγίσλ, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.  3274/2004 

(ΦΔΘ 195 Α΄), θαζψο θαη κέρξη ηελ έθδνζε ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ  πξνβιέπνληαη ζην θεθάιαην 

Γ΄ ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηήξεζε ηνπ Δζληθνχ  Γεκνηνινγίνπ, ε θαηάξηηζε θαη ηήξεζε 

ησλ πθηζηάκελσλ δεκνηνινγίσλ, ν ηχπνο απηψλ, ηα  δηθαηνινγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπο γηα 

ηελ εγγξαθή, δηαγξαθή, δηφξζσζε,  κεηαβνιή ή πξνζζήθε ζηνηρείσλ πνπ ιείπνπλ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία 

αλαζχληαμήο ηνπο ιφγσ  θαηαζηξνθήο ή απψιεηαο, εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηoπ π.δ. 

497/1991 (ΦΔΘ  180 Α΄), φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζκ. Φ. 42301/12168/1995 

(ΦΔΘ  608 Β΄) απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. 

3. Κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ  άξζξνπ 80 

ηνπ παξφληνο, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ην π.δ. 180/1979 (ΦΔΘ 46 Α΄). 

4. Κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 76  παξάγξαθνο 3β, 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ην π. δ. 23/2002 (ΦΔΘ 19 Α΄) θαζψο θαη ε δηάηαμε ηνπ  άξζξνπ 35 παξάγξαθνο 12 

ηνπ λ. 3274/2004 (ΦΔΘ 195 Α΄). 

5. Ζ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ π.δ. 410/1995 (ΦΔΘ 231 Α΄), φπσο ηζρχεη, εμαθνινπζεί λα  ιεηηνπξγεί 

κε ηελ ίδηα ζχλζεζε, επί έλα ηξίκελν θαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο,  πξνο έθδνζε ησλ 

απνθάζεψλ ηεο επί ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ. 

6. θηζηάκελνη Αλαπηπμηαθνί Πχλδεζκνη ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ έσο ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ  πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηε ζπζηαηηθή ηνπο πξάμε, ρσξίο δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, θαη εμαθνινπζνχλ λα  δηέπνληαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο, κε ηηο νπνίεο ηδξχζεθαλ, θαζψο θαη απφ ηνπο φξνπο ηνπ  θαηαζηαηηθνχ ηνπο. Ζ 

παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 250 εθαξκφδεηαη θαη γηα ην πξνζσπηθφ ησλ  αλσηέξσ Ππλδέζκσλ. 

7. Πην πιαίζην ησλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 219,  

εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ, κε νπνηαδήπνηε κνξθή θη αλ είραλ ζπζηαζεί, δίθηπα πφιεσλ θαη  ελψζεσλ. 

 

Άξζξν 272 

ΓηαρεΫξηζε βνζθνηόπσλ 

Ρηο πεξηνπζίεο, πνπ αλήθαλ πξηλ απφ ην λφκν ΓΛΕ΄ ζε ηέσο Γήκνπο θαη πξνέξρνληαη απφ  ηδησηηθέο βνζθέο, 

πνπ ε ρξήζε ηνπο είρε αθεζεί απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ζηελ θνηλή ρξήζε,  δηαρεηξίδεηαη ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ 

ζπκβνχιην, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηε δηαρείξηζε 

δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο πεξηνπζίαο. 
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Δηδηθφηεξα, ζηνπο Γήκνπο ή ζηηο Θνηλφηεηεο, πνπ νη θάηνηθνί ηνπο κεηαθηλνχληαη νκαδηθά  έμσ απφ ηε 

δηνηθεηηθή πεξηθέξεηά ηνπο θαη ζηνλ ίδην ηφπν, γηα δηαρείκαζε ή παξαζεξηζκφ,  ηηο αλσηέξσ βνζθέο 

δηαρεηξίδεηαη ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ  γίλεηαη ε δηαρείκαζε ή ν παξαζεξηζκφο, 

θαη φρη ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα, ζηελ Ξεξηθέξεηα ηνπ  νπνίνπ βξίζθνληαη νη βνζθέο. 

 

 

Άξζξν 273 

πεξεζΫεο - ΔπΫιπζε δηαθνξώλ 

1. Κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 209 νη θάζε  είδνπο 

ππεξεζίεο, εθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.  3316/2005 (ΦΔΘ 42 

Α΄), δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 28/1980 (ΦΔΘ 11  Α΄), κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ π.δ. 346/1998 (ΦΔΘ 230 Α΄), σο ηζρχεη. 

2. Νη ηπρφλ δηαθσλίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο πξνεγνχκελεο  παξαγξάθνπ 

επηιχνληαη, σο αθνινχζσο: 

α) Γηα θάζε πξάμε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, γηα ηελ νπνία ν αλάδνρνο θξίλεη φηη είλαη  βιαπηηθή ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ, δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε ζην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ  ζπκβνχιην ή ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Ππλδέζκνπ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ  Ηδξχκαηνο, ησλ ινηπψλ δεκνηηθψλ 

θαη θνηλνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ησλ  δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ 

λφκσλ 1069/1980 (ΦΔΘ 191 Α΄) θαη 890/1979 (ΦΔΘ  80 Α΄), ππνρξεσηηθά κέζσ ηεο επηβιέπνπζαο 

ππεξεζίαο, ε νπνία ηε δηαβηβάδεη ζε απηφ, καδί  κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, κέζα ζε δεθαπέληε (15) 

εκέξεο. Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ αζθείηαη  κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ, 

αθφηνπ ν αλάδνρνο έιαβε γλψζε ηεο  πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ή απφ ηελ επίδνζή ηεο κε απνδεηθηηθφ. 

Πηελ πεξίπησζε ζεψξεζεο  Ξξσηνθφιινπ Θαλνληζκνχ Ρηκψλ Κνλάδαο Λέσλ Δξγαζηψλ (Ξ.Θ.Ρ.Κ.Λ.Δ.) 

ή Ππγθξηηηθνχ Ξίλαθα  (Π.Ξ.) απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη  Απνθέληξσζεο, ε θαηά ηα αλσηέξσ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ην 

ζπκβνχιην  γίλεηαη κεηά ηελ επίδνζε ζε απηφλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία κε απνδεηθηηθφ, ηνπ  

ζεσξεκέλνπ απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη  

Απνθέληξσζεο Ξ.Θ.Ρ.Κ.Λ.Δ. ή Π.Ξ.. Ζ έλζηαζε ζηελ πεξίπησζε απηή ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά  κέζσ 

ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη  Απνθέληξσζεο, ε νπνία 

ηε δηαβηβάδεη ζην αξκφδην γηα ηε ιήςε απφθαζεο ζπκβνχιην θαη ζηελ  επηβιέπνπζα ππεξεζία, καδί κε 

ηηο παξαηεξήζεηο ηεο. Ρν ζπκβνχιην νθείιεη λα απνθαζίζεη  επί ηεο ελζηάζεσο κέζα ζε δχν (2) κήλεο 

απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πεξηέξρεηαη ζε απηφ. 

β) Δάλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί πξνο ηελ απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ή πεξάζνπλ δχν (2) κήλεο απφ  ηελ 

θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ρσξίο λα έρεη ιεθζεί ε απφθαζε απηή, κπνξεί λα αζθήζεη αίηεζε  ζεξαπείαο 

πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3)  κελψλ απφ ηελ 

επίδνζε ηεο απφθαζεο κε απνδεηθηηθφ ή ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο δίκελεο  πξνζεζκίαο κέζα ζηελ 

νπνία έπξεπε λα απνθαλζεί ην ζπκβνχιην. Ζ έθδνζε ή ε θνηλνπνίεζε  απφθαζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ επί 

ηεο ελζηάζεσο κεηά ηελ πάξνδν ηνπ δηκήλνπ δελ κεηαζέηεη ηελ  έλαξμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο γηα 

ηελ άζθεζε αίηεζεο ζεξαπείαο, θαηά ηηο επφκελεο  δηαηάμεηο. Αίηεζε ζεξαπείαο κπνξεί επίζεο λα 

αζθήζεη ν αλάδνρνο θαη φηαλ ην ζπκβνχιην,  κέζα ζηελ ίδηα αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ, δελ 

απνθαίλεηαη ζε πξάμε ηεο  επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά 

δηα? ηάμεηο γηα ηελ  παξνρή ππεξεζηψλ θαη ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζή ηνπ. Νκνίσο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη 
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λα  αζθήζεη αίηεζε ζεξαπείαο γηα βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ, πνπ πξνθχπηεη ην πξψηνλ απφ  

απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θήξπμήο ηνπ σο έθπησηνπ απφ απηφ. 

γ) Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Ξεξηθέξεηαο απνθαίλεηαη επί ηεο αηηήζεσο ζεξαπείαο, κεηά απφ  γλψκε ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ δεκφζησλ έξγσλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηψλ  (3) κελψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ζε απηφλ ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο. 

Ζ δηαθνξά ζπδεηείηαη ζην αλσηέξσ ζπκβνχιην, αθνχ πξψηα θιεζνχλ ππνρξεσηηθά ν αλάδνρνο θαη  

εθπξφζσπνο ηνπ εξγνδφηε. Ρν ζπκβνχιην απηφ γλσκνδνηεί αηηηνινγεκέλα απφ άπνςε λνκηκφηεηαο  θαη 

νπζίαο, αθφκε θαη εάλ δελ παξαζηνχλ απηνί πνπ έρνπλ θιεζεί. Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε  ζρεηηθή 

έγγξαθε εηζήγεζε πξνο ην νηθείν ζπκβνχιην είλαη ε επηβιέπνπζα ππεξεζία. 

δ) Αλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Ξεξηθέξεηαο δελ εθδψζεη ηελ απφθαζή ηεο κέζα ζηελ θαζνξηζκέλε  

πξνζεζκία ησλ ηξηψλ (3) κελψλ ή θάπνηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζή  ηεο, 

γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγείηαη, απνθαίλεηαη ην αξκφδην θαηά  πεξίπησζε Δθεηείν 

ζηελ Ξεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ εθηειείηαη ε πξνκήζεηα ή παξέρνληαη νη  ππεξεζίεο. Ρν Δθεηείν δηθάδεη 

χζηεξα απφ πξνζθπγή πνπ αζθείηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή  πξνζεζκία δχν (2) κελψλ, αθφηνπ 

θνηλνπνηήζεθε ζηνλ πξνζθεχγνληα ε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ  Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο ή πέξαζε άπξαθηε 

ε πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

Ξξηλ ππνβιεζεί ε δηαθνξά ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζην Δθεηείν, πξέπεη λα έρεη εμαληιεζεί ε  αλσηέξσ 

δηνηθεηηθή δηαδηθαζία. 

Θάζε αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ ππεξεζηψλ θαηά ηνπ εξγνδφηε ή αληίζεηα ηνπ εξγνδφηε θαηά ηνπ  

αλαδφρνπ, φηαλ ε ηειεπηαία απηή δελ ζηεξίδεηαη ζε απφθαζε ηεο αξκφδηαο αξρήο θαη γηα ηηο  νπνίεο 

έγηλε πξνζθπγή ζην Δθεηείν, παξαγξάθεηαη εάλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο επηδηθίαο  παξήιζε δηεηία ρσξίο 

λα δηαθνπεί ε παξαγξαθή. Γηα ηηο αμηψζεηο ησλ αλαδφρσλ, πνπ  γελλήζεθαλ λφκηκα θαη 

αλαγλσξίζζεθαλ κε απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ, εθαξκφδνληαη νη  ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ β.δ. ηεο 

17εο Καΐνπ/15εο Ηνπλίνπ 1959 "Ξεξί Νηθνλνκηθήο Γηνηθήζεσο  θαη Ινγηζηηθνχ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ 

(ΦΔΘ 145 Α΄ θαη 197 Α΄)", φπσο απηφ θάζε θνξά ηζρχεη. 

3. Κέρξη λα εθδνζεί ε απφθαζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηζρχνπλ ηα ρξεκαηηθά φξηα ηεο  παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 268 ηνπ π.δ. 410/1995 (ΦΔΘ 231 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ. 6  ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

3320/2005 (ΦΔΘ 48 Α΄). 

4. Κέρξη λα εθδνζεί ε απφθαζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 209 ηζρχεη ην ρξεκαηηθφ φξην ηεο παξ.  3 

πεξίπησζεο γ΄ ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ π.δ. 410/1995 (ΦΔΘ 231 Α΄). 

 

Άξζξν 274 

ΠρνιηθΪ πεξηνπζΫα 

1. Ζ απφθαζε ηνπ Λνκάξρε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 5 ηνπ λ. 1894/1990 (ΦΔΘ 110 Α΄) γηα  ηε 

κεηαβίβαζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη  δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηνπο Γήκνπο ή ζηηο Θνηλφηεηεο εθδίδεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο  πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ 

απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Αλ ε πξνζεζκία απηή παξέιζεη  άπξαθηε, ε αλσηέξσ απφθαζε εθδίδεηαη 

απφ ηνλ νηθείν γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

2. Ζ κεηαγξαθή ησλ απνθάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γίλεηαη, ζε φζεο πεξηπηψζεηο δελ  έρεη 

ζπληειεζζεί, ζηα νηθεία ππνζεθνθπιαθεία, αηειψο, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ελφο  (1) έηνπο απφ 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. 
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ΡΚΖΚΑ Β΄ 

ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

 

Άξζξν 275 

Ξιεζπζκόο 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ πιεζπζκφ, λνείηαη  ν 

πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο, φπσο εκθαλίδεηαη ζηνπο επίζεκνπο πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο  ηειεπηαίαο 

απνγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

 

Άξζξν 276 

ΦνξνινγηθΩο απαιιαγΩο θαη αηΩιεηεο 

1. Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο, ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ηδξχκαηα θαη ηα ινηπά δεκνηηθά  θαη θνηλνηηθά 

λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη Πχλδεζκνη Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, νη απνθιεηζηηθψο θνηλσθεινχο 

ραξαθηήξα ακηγείο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο  επηρεηξήζεηο, νη επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο, ε Θεληξηθή 

Έλσζε Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ  ηεο Διιάδαο θαη νη Ρνπηθέο Δλψζεηο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ απαιιάζζνληαη 

ελ γέλεη απφ θάζε  δεκφζην, άκεζν ή έκκεζν, δεκνηηθφ, θνηλνηηθφ ή ιηκεληθφ θφξν, ηέινο, δηθαζηηθφ 

έλζεκν θαη  εηζθνξά ππέξ νπνηνπδήπνηε ηακείνπ, εηζθνξά ππέξ ηεο Δ.Ο.Ρ. - Α.Δ., απφ θξαηήζεηο θαη απφ  

θάζε δηθαζηηθφ ηέινο ζηηο δίθεο ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ θνξνινγηθψλ  

ξπζκίζεσλ.  Δπίζεο έρνπλ φιεο αλεμαηξέησο ηηο αηέιεηεο θαη ηα δηθαζηηθά, δηνηθεηηθά θαη δηθνλνκηθά  

πξνλφκηα πνπ παξέρνληαη ζην Γεκφζην. 

Απαιιαγέο πνπ πξνβιέπνληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ απφ ην παξάβνιν γηα άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ,  γηα ηελ 

εηζθνξά ππέξ ηνπ ηακείνπ ρξεκαηνδφηεζεο δηθαζηηθψλ θηηξίσλ, γηα ην δηθαζηηθφ  έλζεκν αληηγξάθσλ θαη 

γηα ηα δηθαηψκαηα ππέξ ησλ έκκηζζσλ ππνζεθνθπιάθσλ, ηζρχνπλ θαη γηα  ηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ηδξχκαηα θαη ινηπά  λνκηθά πξφζσπα, ηνπο Ππλδέζκνπο Γήκσλ 

θαη Θνηλνηήησλ, ηηο Ρνπηθέο Δλψζεηο θαη ηελ  Θεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ Διιάδαο. 

2. Γηα ηελ παξαγξαθή ησλ αμηψζεσλ θαηά ησλ Ν.Ρ.Α. εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ  ηελ 

παξαγξαθή ησλ αμηψζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ. Θάζε άιιε δηάηαμε πνπ νξίδεη κεγαιχηεξν ρξφλν 

παξαγξαθήο ησλ αμηψζεσλ θαηά ησλ Ν.Ρ.Α. θαηαξγείηαη. 

3. Ν λφκηκνο ηφθνο θαη ν ηφθνο ππεξεκεξίαο θάζε νθεηιήο ησλ Ν.Ρ.Α. αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ  πνπ νξίδεηαη 

γηα ηηο αληίζηνηρεο νθεηιέο ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

Άξζξν 277 

ΓηαηΪξεζε δηαηΨμεσλ πνπ πξνβιΩπνπλ ηελ παξαρώξεζε αθηλΪηνπ ζε Νξγαληζκνύο ΡνπηθΪο 

ΑπηνδηνΫθεζεο 

Δηδηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ παξαρψξεζε, εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ ή άιισλ λνκηθψλ  

πξνζψπσλ, αθηλήησλ ζηνπο Γήκνπο, ζηηο Θνηλφηεηεο, ζηα ηδξχκαηα θαη ζηα άιια λνκηθά  πξφζσπα ησλ 

Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο. 

 

Άξζξν 278 

ΑλαπξνζαξκνγΪ ρξεκαηηθώλ νξΫσλ θαη πνζώλ 
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Ρα ρξεκαηηθά φξηα θαη πνζά, πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξφληα Θψδηθα θαη ζηηο θαη' εμνπζηνδφηεζή  ηνπ 

εθδηδφκελεο πξάμεηο, κπνξνχλ λα απμνκεηψλνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ  Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, πνπ  δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Θπβεξλήζεσο. 

 

 

Άξζξν 279 

ΒεβαΫσζε κόληκεο θαηνηθΫαο 

Ζ ηδηφηεηα κφληκνπ θαηνίθνπ, φπνπ απηή απαηηείηαη, βεβαηψλεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν ή ηνλ  Ξξφεδξν ηεο 

Θνηλφηεηαο. Ζ νηθεία βεβαίσζε ρνξεγείηαη εθφζνλ πξνθχπηεη πξαγκαηηθή  εγθαηάζηαζε ζην Γήκν ή ζηελ 

Θνηλφηεηα, πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή απφ ηνλ  ελδηαθεξφκελν απφδεημεο ινγαξηαζκνχ Γ.Δ.Θ.Ν. ή 

αληηγξάθνπ εθθαζαξηζηηθνχ ηεο νηθείαο  Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο (Γ.Ν..). Δάλ, αηηηνινγεκέλσο, ε 

ηδηφηεηα ηνπ κφληκνπ  θαηνίθνπ δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, απνδεηθλχεηαη 

απφ ηνλ  ελδηαθεξφκελν κε θάζε άιιν πξφζθνξν απνδεηθηηθφ κέζν. Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ  

ελδηαθεξφκελνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κνλαδηθφ απνδεηθηηθφ κέζν. Πε θάζε  πεξίπησζε ν 

Γήκαξρνο δχλαηαη λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ηεο βεβαίσζεο κε παξάζεζε εηδηθήο  αηηηνινγίαο. 

 

Άξζξν 280 

ΓηθαζηηθΩο ελΩξγεηεο λνκηθώλ πξνζώπσλ 

Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ παξφληνο εθαξκφδεηαη θαη ζηηο αληίζηνηρεο  απνθάζεηο, 

πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ ηδξπκάησλ θαη ησλ λνκηθψλ  πξνζψπσλ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ. 

 

Άξζξν 281 

ΑκνηβΪ πιεξεμνπζΫσλ δηθεγόξσλ 

1. Νη πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη, πνπ δηνξίδνληαη απφ Γήκν ή Θνηλφηεηα ακείβνληαη ζχκθσλα κε  ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Ζ ακνηβή ηνπο κπνξεί λα  ειαηησζεί, κε απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ πνπ δηθάδεη πίλαθα ακνηβψλ ηνπο έσο ην πελήληα ηνηο  εθαηφ (50%) ησλ θαηψηαησλ νξίσλ πνπ 

νξίδνληαη ζηνλ Θψδηθα, χζηεξα απφ εθηίκεζε ηεο  νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο 

πνπ έρεη δηνξίζεη ην δηθεγφξν. 

2. Ρα δηθαζηήξηα κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ ην πνζφ ηεο δηθαζηηθήο δαπάλεο πνπ επηδηθάδεηαη ζε  βάξνο ή 

ππέξ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, ζε πνζφ πνπ θζάλεη έσο ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ θαηψηαησλ νξίσλ 

πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

3. Γηα ηελ εμψδηθε ή δηθαζηηθή αληηκεηψπηζε λνκηθψλ δεηεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξε  ζεκαζία ή 

ζπνπδαηφηεηα θαη απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε λνκηθή γλψζε ή εκπεηξία, ε ακνηβή ηνπ δηθεγφξνπ θαζνξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή ηνπ θνηλνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ θαηά παξέθθιηζε ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. 

Ζ ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπο. 

 

Άξζξν 282 

Απνδεκηώζεηο κειώλ επηηξνπώλ θαη ζπκβνπιΫσλ 

Ν Ξξφεδξνο, ηα κέιε θαη ν Γξακκαηέαο φισλ ησλ ζπκβνπιίσλ θαη επηηξνπψλ πνπ ζπληζηψληαη,  θαη' 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε ψξεο πνπ δελ είλαη εξγάζηκεο.  Πηνπο αλσηέξσ 
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ρνξεγείηαη απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ  άξζξνπ 17 ηνπ λ. 

3205/2003 (ΦΔΘ 297 Α΄), φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

 

Άξζξν 283 

ΝδνηπνξηθΨ Ωμνδα απνδεκΫσζεο κειώλ ηεο επηηξνπΪο νξΫσλ - ΑκνηβΪ κειώλ ΠπκβνπιΫνπ  

Ρνπσλπκηώλ 

1. Πηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 11 ρνξεγνχληαη νδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα  κεηαθίλεζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2685/1999 (ΦΔΘ 3 Α΄), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. Ζ απνδεκίσζε, θαηά 

ζπλεδξίαζε, θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ  Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ. 

2. Ρα νδνηπνξηθά έμνδα, ηα έμνδα κεηαθίλεζεο, νη απνδεκηψζεηο θαη νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο  ηεο επηηξνπήο 

νξίσλ επηβαξχλνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο θαη θαηαλέκνληαη κεηαμχ ηνπο κε 

απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

3. Ζ ακνηβή ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ 7 θαη ησλ επηηξνπψλ ησλ άξζξσλ 6 θαη 8  ηνπ 

παξφληνο, θαζψο θαη ησλ εηζεγεηψλ θαη ησλ γξακκαηέσλ απηψλ θαζνξίδεηαη, θαηά  ζπλεδξίαζε, κε 

απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη  Νηθνλνκίαο θαη 

Νηθνλνκηθψλ. 

 

Άξζξν 284 

ΓεληθΩο δηαηΨμεηο γηα ηηο επηδόζεηο, θνηλνπνηΪζεηο θαη δεκνζηεύζεηο 

1. Νη επηδφζεηο ή θνηλνπνηήζεηο πξάμεσλ ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αξρψλ πνπ πξνβιέπνληαη  απφ ηνλ 

Θψδηθα γίλνληαη απφ φξγαλα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ή ηεο αξκφδηαο δεκνηηθήο ή  θνηλνηηθήο ππεξεζίαο 

κε επίδνζε ή κε ην ηαρπδξνκείν κε απφδεημε ή κε ηειεγξάθεκα κε  απφδεημε. 

2. Νη δεκνζηεχζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, γίλνληαη κε ηνηρνθφιιεζε ζε εηδηθφ  πίλαθα ηνπ 

δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, πνπ είλαη πξννξηζκέλνο γηα απηφλ ην ζθνπφ. Γηα ηηο δεκνζηεχζεηο 

απηέο ζπληάζζεηαη απνδεηθηηθφ ελψπηνλ δχν  καξηχξσλ.  

Άξζξν 285 

Δλεκεξόηεηα νθεηιώλ 

Ξξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο αδεηψλ απφ Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο είλαη ε  κε 

χπαξμε, εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, βεβαησκέλσλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο απηνχο,  κε εμαίξεζε 

ηηο πεξηπηψζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ θαηαβνιήο απηψλ, ζχκθσλα  κε ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 286 

ΑζθΨιηζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρεΫσλ 

Νη Γήκνη, νη Θνηλφηεηεο θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα κπνξνχλ λα αζθαιίδνπλ ηα πεξηνπζηαθά  ηνπο 

ζηνηρεία, θαζψο θαη ηελ αζηηθή ηνπο επζχλε. 

 

Άξζξν 287 

ΞαξαπνκπΪ ζε εηδηθνύο λόκνπο 
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1. Νπνχ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο γίλεηαη παξαπνκπή ζε εηδηθνχο λφκνπο θαη ζε πξάμεηο  πνπ εθδφζεθαλ 

θαη' εμνπζηνδφηεζε απηψλ, απηή αλαθέξεηαη ζε θάζε κεηαγελέζηεξε  ηξνπνπνίεζε, ζπκπιήξσζε ή 

αληηθαηάζηαζε ηνχησλ. 

2. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ  δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, 

θαζψο θαη εηδηθφηεξα ζέκαηα ή ζέκαηα κε ηνπηθφ ελδηαθέξνλ ή κε  ραξαθηήξα ηερληθφ ή ιεπηνκεξεηαθφ. 

 

Άξζξν δεύηεξν 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ηέηαξην θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ  

παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 273, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο,  θαηαξγείηαη ην 

π.δ. 410/1995 (ΦΔΘ 231 Α΄), θαζψο θαη θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε  αληίζεηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 

Άξζξν ηξΫην 

Νη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο ηνπ έηνπο 2006 ζα δηεμαρζνχλ ηελ πξψηε Θπξηαθή κεηά  ηελ δέθαηε 

ηνπ κελφο Νθησβξίνπ 2006. 

Θαηά ηηο ίδηεο εθινγέο δελ ηζρχεη ην θψιπκα εθινγηκφηεηαο ηνπ άξζξνπ 29 παξάγξαθνο 1  πεξίπησζε δ΄ 

ηνπ παξφληνο. 

Θαηά ηηο αλσηέξσ εθινγέο, φπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, κε εμαίξεζε εθείλε ηεο  παξαγξάθνπ 6 ηνπ 

άξζξνπ 32, θαζψο θαη ζηηο αλαιφγσο εθαξκνδφκελεο δηαηάμεηο ηεο  λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ, 

αλαθέξεηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο,  αξκφδην φξγαλν γηα ηε δηεμαγσγή ηνπο είλαη ν νηθείνο 

Λνκάξρεο. 
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Άξζξν ηΩηαξην 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ 1.1.2007, κε εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2, 5, 19  έσο θαη 74, 77 

θαη 78, 80, 81, 83 έσο θαη 85, 88, 117, 127, 140, 141 έσο θαη 147, 161,  163, 164, 176, 177, 202 θαη 219 

έσο θαη 221, 252 έσο 270, ε ηζρχο ησλ νπνίσλ, ππφ ηελ  επηθχιαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, αξρίδεη 

απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο  Θπβεξλήζεσο. 

Ξαξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή  ηνπ σο 

λφκνπ ηνπ Θξάηνπο. 

 

Αζήλα, 8 Ηνπλίνπ 2006 
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