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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

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

Άρθρο 1

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

«3. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συμβούλιο δεν 
συγκληθεί, όπως ορίζει η παράγραφος 1, συνέρχεται 
χωρίς πρόσκληση, για την πρώτη θητεία του Προέ−
δρου δημοτικού συμβουλίου, την πρώτη Κυριακή του 
Σεπτεμβρίου της έναρξης της δημοτικής περιόδου στις 
10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού 
συμβουλίου και για τη δεύτερη θητεία του Προέδρου 
δημοτικού συμβουλίου, την πρώτη Κυριακή του μηνός 
Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, στις 10:00 π.μ. στη 
αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Αν 
ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που πλειο−
ψήφησε απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένας σύμβουλος 
του ίδιου συνδυασμού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που 
προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου.»

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

Άρθρο 2

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

«1. Πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας εί−
ναι ο σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας που 
έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης 
και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος 
πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης. Όταν ο Πρόε−
δρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί 
μέλος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, που 
ορίζεται από αυτόν, ως αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου της δη−
μοτικής κοινότητας μπορούν με γραπτή δήλωσή τους 
προς τον Δήμαρχο να ανεξαρτητοποιηθούν από το συν−
δυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι ανωτέρω είναι 
δυνατόν να διαγραφούν με αιτιολογημένη απόφαση 
που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3, η οποία 
υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των δημοτικών 
συμβούλων και συμβούλων δημοτικής κοινότητας στην 
οποία είναι μέλος ο διαγραφείς. Πρόεδρος ή αναπλη−
ρωτής αυτού, δεν μπορεί να γίνει ή να παραμείνει ο 
ανεξαρτητοποιηθείς ή ο διαγραφείς από το συνδυασμό 
με τον οποίο εκλέχθηκε.

3. Αν η θέση του Προέδρου του συμβουλίου της δημο−
τικής κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης 
ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε 
άλλου λόγου ή εκείνος που έλαβε τους περισσότερους 
σταυρούς προτίμησης δεν αποδεχθεί εγγράφως τη 
θέση, το αξίωμα του Προέδρου καταλαμβάνει ο επό−
μενος, κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, σύμβουλος 
του συνδυασμού της πλειοψηφίας και σε περίπτωση 
μη αποδοχής, ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης σύμ−
βουλος από τους λοιπούς συνδυασμούς με τη σειρά 
της εκλογικής τους δύναμης στο δήμο. Αν σε δημοτική 
κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του επι−
τυχόντος στο δήμο συνδυασμού, το αξίωμα του Προέ−
δρου καταλαμβάνει ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης 
υποψήφιος του επόμενου σε εκλογική δύναμη συνδυα−
σμού στο δήμο, που έχει ανακηρυχτεί σύμβουλος στη 
δημοτική κοινότητα. Η μη αποδοχή του αξιώματος του 
Προέδρου δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας του 
μέλους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας.»

2.α. Στον τίτλο του άρθρου 81 του ν. 3852/2010 απα−
λείφεται η φράση «και αντιπροέδρου». 

β. Η παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 3852/2010 καταργείται.

Άρθρο 3

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

«Σε περίπτωση της, με οποιονδήποτε τρόπο, ανεξαρ−
τητοποίησης του Προέδρου του συμβουλίου τοπικής 
κοινότητας, αυτός εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα 
του Προέδρου. Τη θέση του Προέδρου λαμβάνει ο επό−
μενος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος της τοπικής 
κοινότητας της ίδιας παρατάξεως. Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει άλλος σύμβουλος τοπικής κοινότητας να 
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τόν τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής. Τα 
αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική κατάσταση που 
υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου και 
δεν επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιμο 
για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο 
καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. 
Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την 
ημέρα της αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύναται 
να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται 
από το δήμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 199 του 
ν. 463/2006.»

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

Άρθρο 51

1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνανται 
να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 
31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών δια−
τάξεων του ν. 3801/2009.

Β) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 
1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις 
εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκ−
πρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσε−
ρις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα 
τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό 
την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη 
των 100 ευρώ.

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ 
σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσο−
στό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προ−
σαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ 
σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσο−
στό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προ−
σαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκα−
τό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρό−
θεσμης καταβολής και των προστίμων.

Είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε λιγότερες 
των ανωτέρω προβλεπόμενων δόσεων ύστερα από σχε−
τική αίτηση του οφειλέτη και κατά τη διαδικασία της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι δόσεις είναι 
μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί 
να είναι μικρότερη των υπολοίπων και επιβαρύνονται 
με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες 
υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς 
για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κε−
ντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης 
υπαγωγής, πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως 
υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

2. Στην παρούσα ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το 
σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών 

μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συμπερι−
λαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας, ή τυχόν 
προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν μέ−
χρι την ημερομηνία αυτή, χωρίς δικαίωμα του οφειλέτη 
να ζητήσει την εξαίρεση μέρους αυτών.

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση:
α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων 

κατασκευών,
β) οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων, 

ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις.
Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει 

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

3. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμι−
ση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός 
τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετά−
ζεται από την οικονομική επιτροπή του δήμου, η οποία 
αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση του προϊστα−
μένου της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου.

4. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης 
οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών 
από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή 
στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η 
αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομέ−
νης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις 
καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη 
ειδοποίηση του οφειλέτη.

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

6. Στη ρύθμιση υπάγονται, μετά από επιλογή του οφει−
λέτη και:

α) ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν, μέχρι την ημε−
ρομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθ−
μιση, σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,

β) ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευ−
κόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 13−21 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238) ή άλλη ρύθμιση, 
των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του 
αιτήματος για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση,

γ) οφειλές που μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση εκκρεμούν στα δι−
καστήρια μετά από άσκηση προσφυγής ή έφεσης από 
τον υπόχρεο, καθώς και οφειλές οι οποίες εκκρεμούν 
ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών διαφο−
ρών του άρθρου 32 του ν. 1080/1980 ή έχουν συζητηθεί 
και οι προτάσεις δεν έχουν εισαχθεί προς συζήτηση 
στο οικείο δημοτικό συμβούλιο μέχρι τη δημοσίευση 
του παρόντος νόμου. 

7. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται 
με συνέπεια οι όροι αυτής και ο οφειλέτης έχει κατα−
βάλλει το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμιζόμενης 
οφειλής του:
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α) Ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης 
χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας 
προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέ−
σμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής 
έστω και μίας εκ των δόσεων.

β) Ο οφειλέτης καθίσταται δημοτικά ενήμερος κατά 
την έννοια του άρθρου 285 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η 
συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης 
επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέ−
λεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις 
αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για 
κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή 
έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδό−
μενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για 
την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν 
πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. 
Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, 
τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

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

9. Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον πρωτοφει−
λέτη για την καταβολή μέρους οφειλής δικαιούνται να 
ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της οφειλής με τις πα−
ρούσες διατάξεις.

10. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπά−
γεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση δεκαπέ−
ντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα 
προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της 
επόμενης δόσης.

11. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική 
άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα 
με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση 
επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα 
από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: 

α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης 
πέραν της μίας φοράς,

β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης 
της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 
ενός μήνα,

γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώ−
σεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων 
εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των 
περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, 
καθώς και τη δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης 
περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύ−
ουσες διατάξεις,

δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημε−
ρομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,

ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να 
του χορηγηθεί η ρύθμιση.

12. Ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι την υποβολή της 
αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση δεν επιστρέφονται 
ούτε συμψηφίζονται.

13. Στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου υπάγονται 
και ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοτικού Φόρου Δω−
δεκανήσου.

14. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 
ψήφισή του.

Άρθρο 52

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

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

«β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ−
δίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ, δύναται μέρος 
των εσόδων των δήμων που κατατίθενται στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων και προέρχονται από την 
επιβολή του φόρου ζύθου [άρθρο 9 του ν.δ. 703/1970 (Α΄ 
219) και άρθρο 12 του ν. 1080/1980 (Α΄ 246)), του τέλους 
διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ (άρθρο 9 παρ. 6α του 
ν. 2880/2001 (Α΄ 9)) και του 15% του Τέλους Ακίνητης 
Περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 19 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62)), 
να αποδίδονται υπέρ της χρηματοδότησης του προ−
γράμματος «ΑΚΣΙΑ». Με την απόφαση αυτή καθορίζεται 
το ύψος του συνολικά αποδιδόμενου ποσού, καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

Άρθρο 53

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

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

Άρθρο 54

Επιτρέπεται η παροχή αγαθών κάθε είδους, από δήμο 
σε νομικό του πρόσωπο δημοσίου δικαίου, καθώς και 
ιδιωτικού δικαίου που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικού χα−
ρακτήρα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, έπειτα 
από σχετικό αίτημα του τελευταίου και απόφαση απο−
δοχής αυτού, εν όλω ή εν μέρει, από το οικείο δημοτικό 
συμβούλιο. Η αξία των αγαθών σε χρήμα καθορίζεται με 
την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτυπώ−
νεται σε σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής 
τους. Το συνολικό ποσό των ανωτέρω παροχών για κάθε 
οικονομικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 
πενήντα τοις εκατό (50%) του ύψους της επιχορήγη−
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