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 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατά-

ξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιο-

δοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 1

Σύμπραξη δημοτικών 

και περιφερειακών παρατάξεων

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 
(Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 73 του 
ν. 4555/2018 (Α΄ 133), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Δύο ή περισσότερες δημοτικές παρατάξεις μπο-
ρούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η 
παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος. Το 
πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε 
εντός της θητείας της δημοτικής αρχής και δεν ανακαλεί-
ται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών κάθε παράταξης που συμπράτ-
τει και κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμ-
βουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το πρακτικό 
υποβάλλεται στον σύμβουλο του συνδυασμού με τον 
οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις 
περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, 
εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην 
απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του πρακτικού 
συντελείται αμελλητί από τον πρόεδρο του συμβουλίου 
ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν από την 
εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο του συνδυασμού 
με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με 
τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, 
εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην 
απόφαση του δικαστηρίου. Από την κατάθεση του πρα-
κτικού, οι συμπράττουσες παρατάξεις λογίζονται ενιαία 
παράταξη, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων 
και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο 

δήμαρχος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. 
Σε περίπτωση αναπλήρωσης δημοτικού συμβούλου, ο 
οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία συνέπραξε, τη θέση 
του καταλαμβάνει κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 
του ν. 3852/2010, ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωμα-
τικός δημοτικός σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού της 
ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με την απόφαση 
επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, 
ο οποίος και καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας 
παράταξης».

2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 168 του ν. 3852/2010 
(Α΄ 87), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 101 του 
ν. 4555/2018 (A΄ 133), αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Δύο ή περισσότερες περιφερειακές παρατάξεις 
μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι 
η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο περιφερειάρχης. 
Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήπο-
τε εντός της θητείας της περιφερειακής αρχής και δεν 
ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών κάθε παράταξης που 
συμπράττει και κατατίθεται στον πρόεδρο του περιφε-
ρειακού συμβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το 
πρακτικό υποβάλλεται στον σύμβουλο του συνδυασμού 
με τον οποίο εξελέγη ο περιφερειάρχης και που έχει 
εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση 
ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά 
σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του 
πρακτικού συντελείται αμελλητί από τον πρόεδρο του 
συμβουλίου ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί 
πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο του 
συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο περιφερειάρχης 
και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, 
σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος 
πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Από 
την κατάθεση του πρακτικού οι συμπράττουσες παρα-
τάξεις λογίζονται ενιαία παράταξη η οποία υπεισέρχεται 
σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπρατ-
τουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με 
την οποία εξελέγη ο περιφερειάρχης, για την εφαρμογή 
των σχετικών διατάξεων. Σε περίπτωση αναπλήρωσης 
περιφερειακού συμβούλου, ο οποίος ανήκει σε παρά-
ταξη η οποία συνέπραξε, τη θέση του καταλαμβάνει 
κατά τη διαδικασία του άρθρου 157 του ν. 3852/2010, ο 
επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός περιφερειακός 
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σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής 
περιφέρειας, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης 
της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, ο όποιος και 
καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας παράταξης».

Άρθρο 2

Συγκρότηση - Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής

και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1. Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 74
Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής
και επιτροπής ποιότητας ζωής

1. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας 
ζωής αποτελούνται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο 
από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο (2) ακόμη 
αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από τον δήμαρχο 
και από τέσσερα (4) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και 
είκοσι επτά (27) μέλη, έξι (6) μέλη, αν το συμβούλιο έχει 
έως και σαράντα πέντε (45) μέλη και οκτώ (8) μέλη, αν 
το συμβούλιο έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) μέλη. 
Τα μη οριζόμενα μέλη των επιτροπών εκλέγονται από 
το δημοτικό συμβούλιο. Από τα εκλεγόμενα μέλη των 
επιτροπών, τουλάχιστον ένα (1) μέλος στις επταμελείς, 
δύο (2) μέλη στις εννεαμελείς και τρία (3) μέλη στις ενδε-
καμελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από την 
παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος.

2. Η θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτρο-
πής ποιότητας ζωής είναι διετής. Το δημοτικό συμβούλιο, 
μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες 
που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 64 και 
κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ 
των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της οικο-
νομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, με 
τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.

3. Για τον υπολογισμό των μελών κάθε παράταξης στην 
οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής 
διαιρείται ο συνολικός αριθμός των μελών του δημοτι-
κού συμβουλίου με τον αριθμό των εκλεγόμενων μελών 
και ο αριθμός αυτός, έως δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, 
αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Στη συνέχεια διαιρείται ο 
αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε παράταξης 
με το εκλογικό μέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στις 
επιτροπές αριθμό μελών ίσο με το ακέραιο μέρος της 
διαίρεσης. Για τη διαδικασία αυτή, τυχόν ανεξάρτητοι δη-
μοτικοί σύμβουλοι λογίζονται αθροιστικά ως μια ενιαία 
παράταξη. Εφόσον το άθροισμα των μελών που έχουν 
εκλεγεί κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου υπολείπε-
ται του συνόλου του αριθμού των μελών που εκλέγονται 
στην επιτροπή, οι παρατάξεις εκλέγουν ανά μια, ακόμα 
και εάν δεν έχουν εκλέξει μέλος κατά τα ανωτέρω, ένα 
μέλος με βάση το μεγαλύτερο υπόλοιπο της ανωτέρω 
διαίρεσης και μέχρι συμπλήρωσης των μελών που εκλέ-
γονται συνολικά. Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου προη-
γείται ο συνδυασμός που έχει λάβει μεγαλύτερο αριθμό 
ψήφων στις δημοτικές εκλογές.

4. Σε περίπτωση που ο συνδυασμός του εκλεγέντος 
δημάρχου δεν έχει εκλέξει τον ελάχιστο αριθμό μελών 

που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγρά-
φου 1, τότε ο αριθμός των μελών που εκλέγει προσαυ-
ξάνεται μέχρι του αριθμού αυτού αφαιρουμένων ισά-
ριθμων εδρών ανά μία από τις παρατάξεις που έλαβαν 
τον μικρότερο αριθμό ψήφων στις δημοτικές εκλογές, 
εφόσον έχουν εκλέξει μέλος στην επιτροπή.

5. Η εκλογή των μελών γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο 
κατά παράταξη με μυστική ψηφοφορία. Στο ψηφοδέλτιο 
αναγράφονται το όνομα της παράταξης και ακολούθως 
τα ονόματα των υποψηφίων μελών της επιτροπής. Κάθε 
δημοτικός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμη-
σή του σε τόσους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, 
όσος ο αριθμός των συμβούλων που εκλέγονται συνολι-
κά. Ψηφοδέλτιο με μεγαλύτερο αριθμό επιτρεπόμενων 
σταυρών προτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Ως μέλη 
των επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών 
υποψήφιοι κάθε παράταξης και σε αριθμό ίσο με τον 
αριθμό των μελών που δικαιούται αυτή στην επιτροπή. 
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε παράταξης θεωρούνται 
αναπληρωματικά μέλη αυτής. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του 
δημοτικού συμβουλίου.

6. Αν δημοτική παράταξη η οποία δικαιούται μέλος 
στην επιτροπή δεν υποδείξει υποψήφιο ή υποψήφιους, 
τότε τη θέση του ή τις θέσεις τους καταλαμβάνουν ανά 
μία υποψήφιοι των παρατάξεων με τον μεγαλύτερο 
αριθμό δημοτικών συμβούλων και, σε περίπτωση ίσου 
αριθμού, η παράταξη που έλαβε περισσότερες ψήφους 
στις δημοτικές εκλογές.

7. Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλο-
γής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων με 
το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές 
κατά τη διάρκεια της διετίας. Σε περίπτωση που έχει εξα-
ντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ή σε 
περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο 
εκλείψει μεμονωμένος σύμβουλος που έχει εκλεγεί μέ-
λος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυ-
ψη των κενών εδρών της επιτροπής, με τη διαδικασία 
των προηγούμενων παραγράφων. Όταν τα μέλη που 
εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του 
δημάρχου, παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας 
και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση τους κα-
ταλαμβάνουν τα μέλη της παράταξης του δημάρχου.

8. Η διαδικασία εκλογής των παραγράφων 1 έως 6 
διενεργείται πρώτα για την εκλογή των μελών της οικο-
νομικής επιτροπής και στη συνέχεια για την εκλογή των 
μελών της επιτροπής ποιότητας ζωής.

9. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο 
ή η συνεδρίαση ματαιωθεί επειδή δεν σχηματίστηκε 
απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη 
Κυριακή και εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρά-
φων 3 έως 6. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επι-
τευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν 
σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται εκείνοι 
που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, 
σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση ανακήρυξης ανάλο-
γα με τον αριθμό εδρών που δικαιούται κάθε παράταξη 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 6.

10. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε 
προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλο-
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γής στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος, αυτεπαγγέλτως ή ύστε-
ρα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από 
τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε 
(5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, 
για τη νομιμότητα της εκλογής.

11. Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την 
εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φα-
νερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου 
στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.

12. Όταν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής ή της 
επιτροπής ποιότητας ζωής, συμπεριλαμβανομένων και 
των αντιδημάρχων, παύουν για οποιονδήποτε λόγο να 
είναι μέλη των αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων, εκ-
πίπτουν αυτοδικαίως από την οικονομική επιτροπή ή την 
επιτροπή ποιότητας ζωής και αντικαθίστανται, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.»

2. Το άρθρο 175 του ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατα-
σταθεί με το άρθρο 103 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 175
Οικονομική επιτροπή περιφερειών

1. Η οικονομική επιτροπή αποτελείται από τον περι-
φερειάρχη ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιπεριφερει-
άρχη ως πρόεδρο, δύο ακόμη αντιπεριφερειάρχες ως 
μέλη οριζόμενα από τον περιφερειάρχη και έξι (6) μέλη 
στις περιφέρειες με πληθυσμό έως 300.000 κατοίκους, 
οκτώ (8) μέλη στις περιφέρειες έως 800.000 κατοίκους 
και δέκα (10) μέλη στις περιφέρειες με πληθυσμό άνω 
των 800.000 κατοίκων. Τα μη οριζόμενα μέλη της οικο-
νομικής επιτροπής εκλέγονται από το περιφερειακό συμ-
βούλιο. Από τα εκλεγόμενα μέλη, τουλάχιστον δύο (2) 
μέλη στις εννεαμελείς, τρία (3) μέλη στις ενδεκαμελείς 
και τέσσερα (4) μέλη στις δεκατριμελείς επιτροπές προ-
έρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη 
ο περιφερειάρχης.

2. Η θητεία της οικονομικής επιτροπής είναι διετής. 
Το περιφερειακό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προ-
εδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 165 και κατά τη διάρκεια της ίδιας 
συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική 
ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, με τη 
διαδικασία των επόμενων παραγράφων.

3. Για τον υπολογισμό των μελών κάθε παράταξης στην 
οικονομική επιτροπή διαιρείται ο συνολικός αριθμός των 
μελών του περιφερειακού συμβουλίου με τον αριθμό 
των εκλεγομένων μελών και ο αριθμός αυτός, συμπε-
ριλαμβανομένου του δεκαδικού μέρους, αποτελεί το 
εκλογικό μέτρο. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των 
περιφερειακών συμβούλων κάθε παράταξης με το εκλο-
γικό μέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στις επιτροπές 
αριθμό μελών ίσο με το ακέραιο μέρος της διαίρεσης. 
Για τη διαδικασία αυτή, τυχόν ανεξάρτητοι περιφερειακοί 
σύμβουλοι λογίζονται αθροιστικά ως μια ενιαία παράτα-
ξη. Εφόσον το άθροισμα των μελών που έχουν εκλεγεί 
με το ανωτέρω εδάφιο υπολείπεται του συνόλου των 
αριθμού των μελών που εκλέγονται στην επιτροπή, οι 
παρατάξεις εκλέγουν ανά μια, ακόμη και αν δεν έχουν 

εκλέξει μέλος κατά τα ανωτέρω, ένα μέλος με βάση το 
μεγαλύτερο υπόλοιπο της ανωτέρω διαίρεσης και μέχρι 
συμπλήρωσης των μελών που εκλέγονται συνολικά. Σε 
περίπτωση ίσου υπολοίπου προηγείται ο συνδυασμός 
που έχει λάβει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις περιφε-
ρειακές εκλογές.

4. Σε περίπτωση που η παράταξη του εκλεγέντος περι-
φερειάρχη δεν έχει εκλέξει τον ελάχιστο αριθμό μελών 
που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 
1, τότε ο αριθμός των μελών που εκλέγει προσαυξάνε-
ται μέχρι του αριθμού αυτού αφαιρουμένων ισάριθμων 
εδρών ανά μία από τις παρατάξεις που έλαβαν το μι-
κρότερο αριθμό ψήφων, εφόσον έχουν εκλέξει μέλος 
στην επιτροπή.

5. Η εκλογή των μελών γίνεται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο 
κατά παράταξη με μυστική ψηφοφορία. Στο ψηφοδέλ-
τιο αναγράφεται το όνομα της παράταξης και ακολού-
θως τα ονόματα των υποψηφίων μελών της επιτροπής. 
Κάθε περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει τη 
προτίμησή του σε τόσους υποψηφίους περιφερειακούς 
συμβούλους, όσος ο αριθμός των συμβούλων που εκλέ-
γονται συνολικά. Ψηφοδέλτιο με μεγαλύτερο αριθμό 
επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης δεν λαμβάνεται 
υπόψη. Ως μέλη των επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι 
σε αριθμό σταυρών υποψήφιοι κάθε παράταξης και σε 
αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται 
αυτή στην επιτροπή. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε πα-
ράταξης θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη αυτής. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δημόσια κλήρωση 
από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου.

6. Αν περιφερειακή παράταξη η οποία δικαιούται μέ-
λος στην επιτροπή, δεν υποδείξει υποψήφιο ή υποψήφι-
ους, τότε τη θέση του ή τις θέσεις τους καταλαμβάνουν 
ανά μία υποψήφιοι των παρατάξεων με τον μεγαλύτερο 
αριθμό περιφερειακών συμβούλων και σε περίπτωση 
ίσου αριθμού, η παράταξη που έλαβε περισσότερες ψή-
φους στις περιφερειακές εκλογές.

7. Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλο-
γής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων με 
το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές 
κατά τη διάρκεια της διετίας. Σε περίπτωση που έχει εξα-
ντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ή σε 
περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο 
εκλείψει μεμονωμένος σύμβουλος που έχει εκλεγεί μέ-
λος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη 
των κενών εδρών της επιτροπής, με τη διαδικασία των 
προηγούμενων παραγράφων. Όταν τα μέλη που εκπρο-
σωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του περιφε-
ρειάρχη, παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και 
δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση τους κατα-
λαμβάνουν τα μέλη της παράταξης του περιφερειάρχη.

8. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της οικονομικής 
επιτροπής ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου.

9. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο 
ή η συνεδρίαση ματαιωθεί επειδή δεν σχηματίστηκε 
απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη 
Κυριακή και εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρά-
φων 3 έως 6. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επι-
τευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν 
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σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται εκείνοι 
που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, 
σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση ανακήρυξης ανάλο-
γα με τον αριθμό εδρών που δικαιούται κάθε παράταξη 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 6.

10. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε 
προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλο-
γής στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος, αυτεπαγγέλτως ή ύστε-
ρα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από 
τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε 
(5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, 
για τη νομιμότητα της εκλογής.

11. Η επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση μετά την 
εκλογή της εκλέγει μεταξύ των μελών της, με φανερή 
ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην 
περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.

12. Όταν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής παύουν 
για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη των αντίστοιχων 
περιφερειακών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως 
από την οικονομική επιτροπή και αντικαθίστανται, σύμ-
φωνα με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.»

3. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 75 
του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
77 του ν. 4555/2018, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών δύναται να πα-
ρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας δημοτικός σύμ-
βουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε μέλος σε 
αυτές κατά το άρθρο 74.»

4. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 177 
του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατά τις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής 
δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας πε-
ριφερειακός σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν 
εξέλεξε μέλος σε αυτές κατά το άρθρο 175.».

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής

δήμων και περιφερειών 

1. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 72
Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, 
αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οι-
κονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 
ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 
αρμοδιότητες:

α) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολο-
γισμού.

β) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογι-
σμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημο-
τικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση 
των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην 
οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μει-
οψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα 
του δήμου.

γ) Προελέγχει τον απολογισμό.

δ) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των 
δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρ-
χων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας 
του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες 
περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας 
ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού 
συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικο-
νομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή 
αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακίνηση ήταν 
επιβεβλημένη ή όχι.

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋ-
πολογισμού.

στ) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων 
προσωπικού κάθε κατηγορίας.

ζ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το πολυετές 
σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου 
και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.

η) Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ 
έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού 
αντικειμένου συμβάσεων στη βάση της ισχύουσας νο-
μοθεσίας. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου 
εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη 
απόφασή της.

θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη 
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 
μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέ-
τες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση 
των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 
μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου 
ή δημόσιους υπαλλήλους.

ι) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.
ια) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορι-

σμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισή-
γησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση 
δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιά-
δων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 
60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή 
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης 
και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορ-
φής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζή-
τημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

ιγ) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και 
ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών 
ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που 
συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον 
Δήμαρχο για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξω-
τερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχε-
τικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).

ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμ-
βάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την 
απευθείας ανάθεση.

ιε) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονι-
κής διακυβέρνησης.
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ιστ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κα-
νονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1Bv) και παρακο-
λουθεί την υλοποίησή τους.

ιζ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις δι-
οικητικές αρχές.

ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων 
βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά.

ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικη-
γόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, 
σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι 
με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί 
δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικα-
στήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης 
να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον 
δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. 
Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθε-
ση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά 
υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία 
για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμέ-
νη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή 
του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 281 του ΚΔΚ.

κ) Αποφασίζει για:
i. τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυ-

ξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοι-
νοτήτων,

ii. τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν 
πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ κατά το άρθρο 170 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,

iii. την απευθείας ανάθεση σε νομικά πρόσωπα και δη-
μοτικές επιχειρήσεις κατά το άρθρο 12 του ν. 4412/2016 
(Α΄ 147),

iv. τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά 
το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 
καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού 
συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη 
εύλογης αποζημίωσης κατά την παράγραφο 3 του ίδιου 
άρθρου.

v. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και 
μέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις κατά το άρθρο 
259 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,

vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογι-
σμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των 
εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και 
επιχειρήσεων του δήμου.

κα) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κλη-
ροδοσιών και δωρεών.

2. Για τις περιπτώσεις ιζ΄, ιη΄, ιθ΄ της προηγούμενης 
παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνω-
μοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπά-
γεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα 
ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δημο-
τικό Συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης ιβ’ της 
προηγούμενης παραγράφου.

3. Η οικονομική επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμ-
βάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπο-

ρεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας 
της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, 
εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη 
σοβαρότητά του».

2. Το άρθρο 176 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 176
Αρμοδιότητες οικονομικής 
επιτροπής περιφερειών

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και 
όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικο-
νομικής λειτουργίας της περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις 
ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 
αρμοδιότητες:

α) Συντάσσει και εισηγείται τον προϋπολογισμό της 
περιφέρειας.

β) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογι-
σμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το πε-
ριφερειακό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η 
κατάσταση των εσόδων και εξόδων της περιφέρειας. Η 
έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν πα-
ρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά 
στην ιστοσελίδα του δήμου.

γ) Προελέγχει τον απολογισμό.
δ) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των 

δαπανών μετακίνησης του περιφερειάρχη, των αντιπε-
ριφερειαρχών και των περιφερειακών συμβούλων, εκτός 
της έδρας τους για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγου-
σες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας 
ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης ή μέλος του 
περιφερειακού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφα-
ση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, 
η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετα-
κίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋ-
πολογισμού.

στ) Εισηγείται το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προ-
σωπικού κάθε κατηγορίας.

ζ) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο το πολυετές 
σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας της περιφέ-
ρειας και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.

η) Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ 
έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού 
αντικειμένου συμβάσεων στη βάση της ισχύουσας νο-
μοθεσίας. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου 
εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη 
απόφασή της.

θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη 
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 
μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέ-
τες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση 
των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 
μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περι-
φέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.

ι) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.
ια) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορι-

σμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισή-
γησης στο περιφερειακό συμβούλιο.
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ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δί-
κης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 
ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το περι-
φερειακό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή 
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης 
και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορ-
φής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζή-
τημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

ιγ) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και 
ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών 
ή ομάδων εργασίας ή Ομάδων διοίκησης έργου, που 
συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον 
περιφερειάρχη για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, 
σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).

ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμ-
βάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανε-
ξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την 
απευθείας ανάθεση.

ιε) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονι-
κής διακυβέρνησης.

ιστ) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τα σχέδια 
κανονιστικών αποφάσεων της περιφέρειας, και παρακο-
λουθεί την υλοποίησή τους.

ιζ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις δι-
οικητικές αρχές.

ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων 
βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά.

ιθ) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληρο-
δοσιών και δωρεών.

κβ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δι-
κηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς 
του, σε όσες περιφέρειες, είτε δεν έχουν προσληφθεί 
δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν 
προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώ-
τατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή 
γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί 
δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι 
δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδι-
κου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, 
τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα 
της περιφέρειας και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή 
εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγό-
ρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 
του ΚΔΚ.

2. Για τις περιπτώσεις ιζ’ και ιη’ της προηγούμενης πα-
ραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμο-
δότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται 
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση 
ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το περιφερειακό 
συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης ιβ’ της 
προηγούμενης παραγράφου.

3. Η οικονομική επιτροπή, με ειδική απόφαση που 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, 

μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδι-
ότητάς της στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη 
απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την 
ιδιαίτερη σοβαρότητά του.».

Άρθρο 4

Εκλογή νέου δημάρχου ή περιφερειάρχη

1. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 60 του ν. 3852/2010 
(Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 69 του 
ν. 4555/2018, τροποποιείται ως εξής:

«1. Αν η θέση του δημάρχου μείνει κενή για οποιονδή-
ποτε λόγο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 
αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι της παράτα-
ξης του εκλεγέντος δημάρχου συνέρχονται σε ειδική 
συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου 
του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισ-
σότερους σταυρούς προτιμήσεως και, σε περίπτωση 
ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά 
σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν με 
μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού, 
έναν από αυτούς, ως δήμαρχο. Στη συνεδρίαση προ-
εδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρό-
σκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε όργανο του δήμου ή 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ακόμη και την παραμονή 
της συνεδριάσεως.»

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
60 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία κανένας σύμβου-
λος δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτείται 
στην παράγραφο 1, διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία, 
κατά την οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει σχετική 
πλειοψηφία.»

γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 60 του ν. 3852/2010 
(Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 69 του 
ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Κάθε απόφαση σχετική με την εκλογή του δημάρ-
χου υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών 
στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα 
από προσφυγή δημότη δήμου, ελέγχει τη νομιμότητά 
της και εκδίδει απόφαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αρ-
γότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο Επόπτης Ο.Τ.Α. ακυρώσει 
την εκλογή του δημάρχου, οι σύμβουλοι συνέρχονται 
πάλι για να εκλέξουν τον δήμαρχο, πέντε (5) ημέρες μετά 
την περιέλευση της ακυρωτικής αποφάσεως στον δήμο.»

2.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 162 του ν. 3852/2010 
(Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 95 του 
ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
161, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφό-
του κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι της παράταξης του 
εκλεγέντος περιφερειάρχη, αποτελούντες για το σκοπό 
αυτόν ειδικό εκλεκτορικό σώμα συνέρχονται σε ειδική 
συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου 
του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισ-
σότερους σταυρούς προτίμησης στην πολυπληθέστερη 
περιφερειακή ενότητα και, σε περίπτωση ισοψηφίας, 
εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην 
απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν, με μυστική ψη-
φοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 
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αριθμού των μελών του εκλεκτορικού σώματος, έναν 
από αυτούς, ως περιφερειάρχη. Στη συνεδρίαση προ-
εδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρό-
σκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή 
όργανο της περιφέρειας, ακόμη και την παραμονή της 
συνεδρίασης».

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
162 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν ο Επόπτης Ο.Τ.Α. ακυρώσει την εκλογή του Περιφε-
ρειάρχη, το ειδικό εκλεκτορικό σώμα της παραγράφου 
1 συνέρχεται εκ νέου για να εκλέξει Περιφερειάρχη την 
πρώτη Κυριακή μετά την πάροδο τριών ημερών από 
την περιέλευση της ακυρωτικής απόφασης στην Περι-
φέρεια και τηρείται η προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω 
διαδικασία.».

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α.

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010, όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 94 του ν. 4555/2018, αντικα-
θίσταται, ως εξής:

«Οι θέσεις των χωρικών αντιπεριφερειαρχών καλύ-
πτονται υποχρεωτικά με ορισμό από τον περιφερειάρχη 
μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων της παράταξής 
του με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρα-
γράφου 1.»

2.α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η θητεία των αντιπεριφερειαρχών δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια 
της θητείας τους οι αντιπεριφερειάρχες δεν μπορούν 
να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του περιφερειακού 
συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιπεριφερειάρχη είναι 
δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό 
του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του περιφερει-
άρχη.»

β. Η παράγραφος 8 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Στις περιφερειακές ενότητες που είναι πρώην νη-
σιωτικά επαρχεία, ορίζεται έπαρχος. Με απόφαση του 
περιφερειάρχη, ο έπαρχος ορίζεται μεταξύ όλων των 
περιφερειακών συμβούλων, με την απόφαση της παρα-
γράφου 1. Ο έπαρχος ασκεί τις αρμοδιότητες που του 
μεταβιβάζει ο περιφερειάρχης με την ίδια απόφαση. Ο 
έπαρχος λαμβάνει αντιμισθία, σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 181.»

γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του 
ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη του ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια της θη-
τείας τους, οι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή 
να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβου-
λίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά 
την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά 
αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.»

δ. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του 
ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 
του ν. 4555/2018, προστίθενται εδάφια, ως εξής:

«Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται. Αντιδήμαρχος 
που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παρά-
ταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό.»

ε. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του 
ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στους δήμους που αναλαμβάνουν τη φιλοξενία του 
θεσμού “Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης” μπορεί 
να ορίζεται ένας αντιδήμαρχος, επιπλέον των οριζομέ-
νων σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ειδικά για 
θέματα πολιτισμού και της εν γένει προετοιμασίας της 
διοργάνωσης και έως το τέλος του έτους της διοργάνω-
σης του θεσμού.»

στ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
207 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στη δημοτική κοινότητα που εκτείνεται στην εδα-
φική περιφέρεια ενός νησιού, ο δήμαρχος ορίζει αντιδή-
μαρχο σύμβουλο της πλειοψηφίας, ο οποίος έχει εκλε-
γεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει η νησιωτική 
δημοτική κοινότητα και σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
στην πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια.»

ζ. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 211 του 
ν. 3852/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Σε περί-
πτωση κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στα 
καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο της εκτελεστικής 
επιτροπής. Στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτρο-
πής αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος που 
προέχεται από τους εκπροσώπους της περιφέρειας, 
που συμμετέχει ως μέλος στη συνεδρίαση. Η θητεία των 
συλλογικών οργάνων του συνδέσμου ισχύει για όλη τη 
δημοτική και περιφερειακή περίοδο και παρατείνεται 
αυτοδικαίως μέχρι τη συγκρότηση των νέων οργάνων, 
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις 
(3) μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών 
και περιφερειακών αρχών. Μέχρι τη συγκρότηση των 
νέων συλλογικών οργάνων, σε αυτά προεδρεύει ο νέος 
Περιφερειάρχης ή ο Αντιπεριφερειάρχης που αυτός θα 
ορίσει».

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του 
ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 
του ν. 4555/2018, ισχύουν αναλόγως και για το περιφε-
ρειακό συμβούλιο.

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 242 του ν. 3852/2010 καταργείται.

5. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 55 του 
ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 42 
του ν. 4555/2018, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«5. Στην περίπτωση θέσης σε αργία μελών δημοτικών 
συμβουλίων ή συμβουλίων κοινοτήτων, περιλαμβανο-
μένων και των προέδρων συμβουλίων κοινοτήτων άνω 
των 300 κατοίκων, εάν ο αριθμός των μελών που απο-
μένουν είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών που 
απαιτείται για την απαρτία, ο δήμαρχος, για τον μέχρι τη 
λήξη της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωματικούς συμ-
βούλους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας ή της ίδιας κοι-
νότητας από τον συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί 
που έχουν τεθεί σε αργία με τη σειρά της εκλογής τους. 
Σε περίπτωση θέσης σε αργία προέδρων κοινοτήτων 
έως 300 κατοίκους, ο δήμαρχος για τον μέχρι λήξης της 
αργίας χρόνο καλεί τους αναπληρωματικούς τους.
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6. Αν μείνουν κενές έδρες δημοτικών συμβούλων ή 
συμβούλων κοινοτήτων των συνδυασμών και δεν υπάρ-
χουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού, ο Περιφε-
ρειάρχης προκηρύσσει, σε δύο (2) μήνες το αργότερο, 
την εκλογή τόσων συμβούλων όσες είναι οι κενές έδρες 
και ισάριθμων αναπληρωματικών.»

6.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται 
για διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος της δημοτι-
κής περιόδου. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του 
έτους έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώ-
τη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το 
δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται προς τούτο, ύστερα 
από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού του 
εκλεγέντος δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότε-
ρες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που 
είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του 
δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμ-
βουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει 
τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε 
έναν από τους υπαλλήλους του δήμου. Κατά την πρώτη 
εφαρμογή της παραγράφου γ΄ της περίπτωσης 4 του 
άρθρου 9, η κατά τα προηγούμενα εδάφια σύγκληση 
του συμβουλίου λαμβάνει χώρα την επόμενη Κυριακή 
από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.»

β. Προ του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4555/2018, προ-
στίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Στην περίπτωση ενός μόνο υποψηφίου για κάποιο 
από τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμ-
βουλίου, αυτός είναι ο υποψήφιος που προτείνεται από 
την παράταξη.»

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010, 
προστίθεται περίπτωση ιδ΄, ως ακολούθως:

«ιδ. αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουρ-
γίας μουσικής.»

8. Όπου στον ν. 3852/2010, αναφέρεται «Ελεγκτής 
Νομιμότητας» ή «Επόπτης», μέχρι την έναρξη λειτουρ-
γίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. του 
άρθρου 215 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 109 του ν. 4555/2018, νοείται ο «Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

9. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω 
των τριακοσίων (300) κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος 
του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους 
περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υπο-
ψηφίων του συνδυασμού του, σύμφωνα με την απόφαση 
επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο. 
Η μη αποδοχή του αξιώματος του προέδρου, δεν οδηγεί 
σε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της 
κοινότητας.»

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 
καταργείται και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται 
αναλόγως.

γ. Η αναριθμηθείσα παράγραφος 4 του άρθρου 79 του 
ν. 3852/2010 τροποποιείται ως εξής:

«4. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της 
κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκ-
πτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου 
λόγου, πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά σταυ-
ρών προτίμησης σύμβουλος του πρώτου σε εκλογική 
δύναμη συνδυασμού και αν εξαντληθούν οι σύμβουλοι 
του πρώτου συνδυασμού, πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος 
σε σταυρούς προτίμησης μεταξύ των συμβούλων του 
δεύτερου συνδυασμού και ούτω καθεξής.»

δ. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 82 
του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) εισηγείται για την κατανομή του αναλογούντος 
στην κοινότητα ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών 
πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του 
δήμου, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 
259,»

ε. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 
του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) εισηγείται ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν 
στην κοινότητα, από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτε-
λών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες 
του δήμου, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παρά-
γραφο 4Α του άρθρου 259,».

στ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του ν. 3852/2010, 
όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 
63 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), καταργείται.

10. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 165 του 
ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«1. Το προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου ανα-
δεικνύεται για διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος 
της περιφερειακής περιόδου. Την πρώτη Κυριακή του 
Ιανουαρίου του έτους έναρξης της περιφερειακής πε-
ριόδου, το περιφερειακό συμβούλιο συνέρχεται, προς 
τούτο, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συν-
δυασμού του εκλεγέντος περιφερειάρχη που έχει εκλεγεί 
με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψη-
φίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά 
στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή 
προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, 
ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα 
του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους της περι-
φέρειας. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου 
έτους αυτής, το περιφερειακό συμβούλιο συνέρχεται για 
την ανάδειξη νέου προεδρείου, ύστερα από πρόσκληση 
του προέδρου του, ενώ καθήκοντα ειδικού γραμματέα 
ασκεί ο γραμματέας του περιφερειακού συμβουλίου. 
Κατά την πρώτη εφαρμογή της παραγράφου γ’ της περί-
πτωσης 4 του άρθρου 9, η κατά τα προηγούμενα εδάφια 
σύγκληση του συμβουλίου λαμβάνει χώρα την επόμε-
νη Κυριακή από την εγκατάσταση των περιφερειακών 
αρχών».

β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 165 του 
ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Στην περίπτωση ενός μόνο υποψήφιου για κάποιο 
από τα αξιώματα του προεδρείου του περιφερειακού 
συμβουλίου, αυτός είναι ο υποψήφιος που προτείνεται 
από την παράταξη.»

11. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 160 του 
ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται.»
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12. Στο άρθρο 160 του ν. 3852/2010 προστίθεται πα-
ράγραφος 9, ως εξής:

«9. Αντιπεριφερειάρχης ή έπαρχος που ανεξαρτητο-
ποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει 
αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό.»

13. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του Κώδικα Δή-
μων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμ-
βάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου 
και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57).»

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 82 του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3463/2006 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι παραβάτες των αποφάσεων της προηγούμενης 
παραγράφου τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές δια-
τάξεις του ν. 2696/1999.»

14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 181 του ν. 3852/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι 
πρόεδροι των περιφερειακών συμβουλίων δικαιούνται 
αντιμισθίας, η οποία καταβάλλεται από την περιφέρεια. 
Ο περιφερειακός σύμβουλος των νησιωτικών περιφερει-
ακών ενοτήτων, εξαιρουμένων εκείνων που ήταν έδρες 
τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και της περιφερει-
ακής ενότητας νήσων της περιφέρειας Αττικής, στον 
οποίο ο περιφερειάρχης έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητές 
του, δικαιούται αντιμισθίας. Η εφαρμογή του προηγου-
μένου εδαφίου περιορίζεται σε έναν μόνο περιφερειακό 
σύμβουλο ανά περιφερειακή ενότητα. Έως δύο (2) από 
τους περιφερειακούς συμβούλους κάθε περιφέρειας, 
στους οποίους ο περιφερειάρχης έχει μεταβιβάσει αρμο-
διότητες, δικαιούνται αντιμισθίας, ίσης με την αντιμισθία 
που λαμβάνει ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβου-
λίου κατά την παράγραφο 3.»

15. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 3870/2010 
(Α΄ 138) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 
της 26ης Μαΐου 2019, η προθεσμία του προηγούμενου 
εδαφίου ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες.»

16. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 267 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τις αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα στις οποίες το μεγαλύτερο ποσοστό του εται-
ρικού κεφαλαίου τους κατέχει ένας από τους φορείς της 
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του 
ν. 3852/2010, είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας 
τους και μετά τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη 
συστατική τους πράξη, με κατάλληλη τροποποίηση του 
καταστατικού τους. Η ισχύς των διατάξεων του προηγού-
μενου εδαφίου αρχίζει την 1.7.2019. Σε περίπτωση που 
οι εταιρείες αυτές έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, η εταιρεία 
αναβιώνει σύμφωνα με τα ισχύοντα».

17. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του 
ν. 4483/2017 (Α΄ 107), προστίθεται εδάφιο ως ακολού-
θως:

«Εφόσον κατά το χρόνο λήξης της διετούς παράτα-
σης δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έκδοσης 
νέας πράξης παραχώρησης ή κατάργησης της θέσης 
και ο μισθωτής εξακολουθεί να βρίσκεται στο μίσθιο, η 
μίσθωση δύναται να ανανεωθεί έως την ολοκλήρωση 
των προηγούμενων διαδικασιών και πάντως όχι πέραν 
του εξαμήνου.»

18. Όπου σε διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγ-
μάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, ορίζεται ως 
αρμόδιο όργανο το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με αρ-
μοδιότητες, οι οποίες με τον παρόντα νόμο έχουν με-
ταβιβαστεί στην οικονομική επιτροπή ή στην επιτροπή 
ποιότητας ζωής, εφεξής αρμόδια όργανα για τη λήψη 
απόφασης ή έγκρισης θα είναι η οικονομική επιτροπή 
ή η επιτροπή ποιότητας ζωής.

19. Στις περιφέρειες, ως «αρμόδια υπηρεσία» κατά 
την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του 
ν.  4412/2016 (Α΄147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες 
(20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο περιφερειάρχης και 
σε κάθε άλλη περίπτωση η οικονομική επιτροπή.

20. Υφιστάμενοι ορισμοί ληξιάρχων θεωρούνται ισχυ-
ροί έως τον ορισμό νέων κατά την παράγραφο 2 του 
άρθρου 2 του ν. 344/1976 (Α΄ 143).

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των διοικητικών

συμβουλίων των νομικών προσώπων 

των Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων τους

1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμά-
των και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο 
ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων 
των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέ-
σμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα 
(3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου 
του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, 
υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρ-
χη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές 
παρατάξεις.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 
(Α΄ 191) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται από έναν (1) μόνο Δήμο 
διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το 
οποίο ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο με τους ανα-
πληρωτές του και αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον 
οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο ως Πρόεδρο και έξι (6) 
ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων 
οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του επιτυχόντος 
συνδυασμού. Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους 
του Δήμου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ως 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, με 
τους αναπληρωτές τους, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος 
των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται 
από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική ορ-
γάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον 
ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην 
επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκο-
πό αυτόν, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντι-
κού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου 
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Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με 
αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντι-
κείμενο της επιχείρησης και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι 
κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς 
με το αντικείμενο της επιχείρησης. Ο καθορισμός του πε-
ριβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋπο-
θέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν 
μέλους, γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 
Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά τη πρώτη συνεδρίαση του 
διοικητικού συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των με-
λών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος 
του Προέδρου.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση συμμετοχής στην επιχείρηση πε-
ρισσότερων του ενός δήμων, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, με την υπόδει-
ξη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τριών 
(3) αιρετών εκπροσώπων, με τους αναπληρωτές τους, 
από κάθε δημοτικό συμβούλιο, εκ των οποίων οι δύο (2) 
ανήκουν στην παράταξη του δημάρχου. Σε περίπτωση 
που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, το δημοτικό συμβούλιο του 
δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) 
επιπλέον αιρετό εκπρόσωπό του. Πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της διαδημοτικής επιχείρησης είναι 
ο δήμαρχος της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόμενος 
από αυτόν σύμβουλος. Ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός 
φορέας υποδεικνύει εκπρόσωπό του, ο οποίος ορίζεται 
από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου της έδρας της 
επιχείρησης. Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου είναι ο δήμαρχος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό 
δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, πλην του δήμου 
της έδρας της επιχείρησης, ή ο οριζόμενος από αυτόν 
σύμβουλος.»

4. Τα άρθρα 91 και 106 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) κα-
ταργούνται.

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 
(Α΄ 43) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των καταργούμενων 
δήμων, από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμε-
νων δήμων και με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παραγράφου 4, για όσο χρόνο διαρκεί ο διαδημοτικός 
χαρακτήρας των επιχειρήσεων αυτών, διοικούνται από 
διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τον δήμαρχο 
της έδρας της επιχείρησης ή τον οριζόμενο από αυτόν 
σύμβουλο ως Πρόεδρο και τρεις (3) αιρετούς εκπροσώ-
πους, με τους αναπληρωτές τους, από κάθε δημοτικό 
συμβούλιο εκ των οποίων οι δύο (2) ανήκουν στην παρά-
ταξη του δημάρχου. Σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος 
συνολικός αριθμός μελών του διοικητικού συμβουλίου, 
το δημοτικό συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχεί-
ρησης υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο. 
Ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται, ακόμη, 
ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, 
αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργα-
ζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση 
αυτών, ή εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των 

εργαζομένων στην επιχείρηση τους οποίους ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέ-
λευση για τον σκοπό αυτόν, ένας (1) εκπρόσωπος κοι-
νωνικού φορέα της περιοχής κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και δύο (2) 
δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία 
ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης. 
Τα ανωτέρω μη αιρετά μέλη ορίζονται με τους αναπλη-
ρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου της 
έδρας της επιχείρησης. Αντιπρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου είναι ο δήμαρχος του μεγαλύτερου σε πλη-
θυσμό δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, εκτός 
από τον δήμο της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόμενος 
από αυτόν σύμβουλος.».

Άρθρο 7

Συμπαραστάτης του Δημότη 

και Περιφερειακός Συμπαραστάτης 

του πολίτη και της επιχείρησης

1. Τα άρθρα 152 έως 174 του ν. 4555/2018 καταργού-
νται και επαναφέρονται σε ισχύ τα άρθρα 77 και 179 του 
ν. 3852/2010, όπως είχαν τροποποιηθεί με την παράγρα-
φο 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118). Όπου στις διατάξεις του 
ν. 4555/2018 αναφέρεται Δημοτικός Διαμεσολαβητής 
ή Περιφερειακός Διαμεσολαβητής, νοούνται ο Συμπα-
ραστάτης του δημότη και της επιχείρησης και ο Περιφε-
ρειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης, 
αντίστοιχα.

2. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρ-
θρου 77 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κα-
τοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους, με από-
φαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν 
προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 
δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως 
συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του 
άρθρου 77 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης 
επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική 
ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) 
των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.»

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
179 ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλει-
οψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών 
του, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα 
εγνωσμένου κύρους ως περιφερειακός συμπαραστάτης 
του πολίτη και της επιχείρησης.»

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγ-
γελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώ-
πων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των 
νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και 
ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα 
σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απα-
ντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημε-
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ρών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις 
οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας 
τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από 
τις υπηρεσίες του δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες 
να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέτα-
ση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί 
στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών του δήμου, υπό 
την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) 
για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. 
Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν 
φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται 
να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες του δήμου 
για την αποτροπή επανάληψής τους.»

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 179 του ν. 3852/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελί-
ες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για 
κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομι-
κών της προσώπων και των επιχειρήσεών της και ασκεί 
διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά 
προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγρά-
φως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους εν-
διαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος 
προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαρα-
στάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της 
περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν 
κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, 
ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί και να λάβει στοι-
χεία από το αρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, υπό 
την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) 
για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. 
Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν 
φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να 
υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες της περιφέρει-
ας για την αποτροπή επανάληψής τους.».

Άρθρο 8

Τεχνικό Πρόγραμμα δήμων και περιφερειών

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 208 του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3463/2006 (Α΄ 114), τροποποιείται ως εξής:

«5. Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμ-
ματος των δήμων πραγματοποιείται σύμφωνα με το 
σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλ-
λακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφα-
λής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις 
συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπη-
ρεσίας του δήμου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από 
τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση 
που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρό-
ντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και το 
εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση 
δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρό-
ντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους 
προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που 
λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.»

2. Το άρθρο 268Α του ν. 3852/2010 τροποποιείται ως 
εξής:

«Άρθρο 268Α
Συζήτηση και ψήφιση
Τεχνικού Προγράμματος Περιφερειών

Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμμα-
τος των περιφερειών πραγματοποιείται σύμφωνα με το 
σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλ-
λακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφα-
λής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις 
συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής 
υπηρεσίας της περιφέρειας. Κατά τη σύνταξη των προ-
τάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. 
Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών του περιφερειακού συμβουλίου 
συνιστά και το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα. Αν κα-
μία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών του περιφερειακού συμβουλίου, 
η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώ-
των σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη 
η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί 
των παρόντων.».

Άρθρο 9

Έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος

Η συζήτηση και η ψήφιση του επιχειρησιακού προ-
γράμματος των δήμων και των περιφερειών πραγμα-
τοποιούνται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής 
επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις επιχει-
ρησιακού προγράμματος που συντάσσονται και κατατί-
θενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν 
εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση 
των αρμοδίων υπηρεσιών. Κατά τη σύνταξη των προτά-
σεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. 
Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψη-
φία των παρόντων μελών του συμβουλίου συνιστά και 
το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αν καμία 
πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους 
προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που 
λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

Άρθρο 10

Έγκριση του προγράμματος διαχείρισης

και αξιοποίησης της περιουσίας 

των δήμων και των περιφερειών

Η συζήτηση και η ψήφιση του ετησίου προγράμματος 
διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των δήμων 
και των περιφερειών πραγματοποιείται σύμφωνα με το 
σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλ-
λακτικές προτάσεις προγράμματος διαχείρισης και αξι-
οποίησης που συντάσσονται και κατατίθενται από τους 
επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές 
προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση των αρμοδίων 
υπηρεσιών. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις 
ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
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μελών του συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο πρό-
γραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την από-
λυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, 
η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώ-
των σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη 
η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί 
των παρόντων.

Άρθρο 11

Ορισμός φόρων, τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών

Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του 
ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και 
εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο 
της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές 
προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους 
επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές 
προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομι-
κής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις 
ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη 
θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμ-
βουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την από-
λυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, 
η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώ-
των σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη 
η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί 
των παρόντων.

Άρθρο 12

Ρύθμιση θεμάτων ψήφισης 

προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

1 α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 
77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού 
διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτρο-
πής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρα-
τάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται 
οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της 
κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ 
εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα 
με την παράγραφο 9.»

β. Η παράγραφος 9 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 
(Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατα-
τίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο 
σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο 
δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψή-
φιση του προϋπολογισμού. Οι εναλλακτικές προτάσεις 
συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους 
προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολο-
γική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας 
του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψη-
φοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το 
σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτρο-
πή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς 
εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πά-
ντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του πα-
ρόντος άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από 
τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση 
που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρό-
ντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους 
προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που 
λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων».

2. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 
78 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού 
διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτρο-
πής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρα-
τάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται 
οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της 
κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ 
εναλλακτικών προτάσεων που κατατίθενται σύμφωνα 
με την παράγραφο 6.»

β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 
(Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατα-
τίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο 
σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο 
περιφερειακό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και 
ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι εναλλακτικές προτά-
σεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή 
τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτι-
ολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας 
της περιφέρειας, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε 
ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το 
σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτρο-
πή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς 
εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πά-
ντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Κατά τη 
σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρα-
τάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας παρέχουν 
κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει 
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του 
περιφερειακού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει 
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του πε-
ριφερειακού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμ-
βάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων 
και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις 
περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.»

Άρθρο 13

Παράταση προθεσμιών

1. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του 
π.δ. 99/2017 (Α΄ 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρα-
σφάλειας της περίπτωσης α΄ της ανωτέρω διάταξης, 
παρατείνεται, από τη λήξη της έως τις 31.12.2019, για 
τις εξής περιπτώσεις:

α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπια-
κών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδο-
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μικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, 
τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγρα-
φο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα 
οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, 
προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄ - Υγεία 
και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ 
και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 41/2018 (Α΄ 
80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.γ του άρθρου 2 του 
Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018,

β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπι-
ακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οι-
κοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα 
κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό 
έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ημερομη-
νία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους 
συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία 
«Ε΄-Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του 
Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του 
π.δ. 41/ 2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρ-
τημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 
2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 
του π.δ. 41/2018.

2. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του 
π.δ. 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περίπτωσης 
β΄ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων 
ή το παραχωρητήριο της περίπτωσης γ΄, παρατείνεται, 
από τη λήξη της έως τις 31.12.2019.

3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού 
πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστο-
ποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή 
της απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα 
στην αποκλειστική προθεσμία των παραγράφων 1 και 
2, η άδεια που εκδόθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 
1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ανακαλείται.

4. Η προθεσμία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 
του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών 
στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του 
άρθρου 4 του π.δ. 99/2017, παρατείνεται από τη λήξη 
της έως τις 31.12.2019. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
των σταθμών στις ως άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω 
αποκλειστική προθεσμία, η άδειά τους ανακαλείται.

Άρθρο 14

Ρύθμιση θεμάτων 

υποψηφίων ειδικών κατηγοριών

1. Το άρθρο 3 της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΠ.1/570/οικ.
3824/3.2.2017 (B΄ 272) υπουργικής απόφασης αντικαθί-
σταται ως εξής: «Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω ειδικές 
κατηγορίες θέσεων θα πρέπει να κατέχουν την ιδιότητά 
τους, όπως αυτή αποδεικνύεται από τα απαιτούμενα ως 
άνω δικαιολογητικά, κατά τον χρόνο λήξης της προθε-
σμίας υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη.»

2. Οι διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ 
Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 υπουργικής απόφασης, 
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγρά-
φου 1 του παρόντος άρθρου, ισχύoυν και για όσες προ-
κηρύξεις έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διοριστέων 
και εκκρεμεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο 
διορισμός τους.

3. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογη-
τικών διορισμού για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2, 
παρατείνεται έως 30.8.2019.

Άρθρο 15

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού 

ειδικών θέσεων δήμων και περιφερειών

1.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 161 του ν. 3584/2007 
(Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:

1. «Δήμοι και σύνδεσμοι δήμων που έχουν ανάλογη 
οικονομική δυνατότητα, μπορούν με τον οργανισμό 
εσωτερικής υπηρεσίας να συνιστούν θέση μετακλητού 
Γενικού Γραμματέα. Κατά την πρώτη θητεία των δημο-
τικών αρχών στους δήμους που συνιστώνται με την πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 154 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43), 
μπορεί να διορισθεί Γενικός Γραμματέας ακόμα και αν 
δεν προβλέπεται θέση στον Μεταβατικό Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας.»

β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 161 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Γενικού 
Γραμματέα οργάνου ισχύει από την υπογραφή της, για 
όλες τις συνέπειες.»

2.α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδι-
κών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών μπο-
ρεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του δημοσίου 
τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του 
ν. 1256/1982, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α΄ 
και β΄ βαθμού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ίση με 
τη διάρκεια της θητείας του δημάρχου ή του προέδρου 
του Συνδέσμου για την επικουρία του οποίου έχουν προ-
σληφθεί. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περί-
πτωση Υπουργού, και εκδίδεται ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και γνώμη του αρμοδίου 
προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, καθώς 
και γνώμη του αρμοδίου διοικητικού συμβουλίου ή του 
αρμόδιου διοικητή, όπου αυτό υπάρχει. Η κατά τα προ-
ηγούμενα εδάφια απόσπαση δύναται να παραταθεί και 
μετά την εγκατάσταση νέων δημοτικών αρχών, εφόσον 
ο νέος δήμαρχος ή πρόεδρος του συνδέσμου δηλώσει τη 
συγκατάθεσή του για τη διατήρηση των αποσπασμένων, 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 9. Για την παρά-
ταση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από 
το δήμαρχο ή τον πρόεδρο του Συνδέσμου. Η μισθο-
δοσία των ανωτέρω υπαλλήλων καταβάλλεται από την 
υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασμένοι κατά τον χρόνο 
απόσπασής τους εξακολουθούν να υπάγονται στους 
φορείς ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι. 
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαμβά-
νουν και το ήδη υπηρετούν προσωπικό σε θέσεις Ειδι-
κών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών 
Συνεργατών των Ο.Τ.Α..»

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 
163 του ν. 3584/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
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«9. Η σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συμβούλων, των 
Επιστημονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργα-
τών λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση 
και την καταγγελία της, ή την πάροδο πέντε (5) ημερών 
από την αποχώρηση του δημάρχου ή του προέδρου 
του Συνδέσμου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκ-
δηλώσουν με πράξη τους τη συγκατάθεσή τους για τη 
διατήρησή τους.».

3.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 242 του 
ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Η απόφαση του αρμοδίου για τον διορισμό του Εκτε-
λεστικού Γραμματέα οργάνου ισχύει από την υπογραφή 
της, για όλες τις συνέπειες.»

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 
απαιτούνται:

α. τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται 
για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου και

β. πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημε-
δαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, σχε-
τιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους ή

γ. ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποδει-
κνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή 
επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με 
τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν. Επίσης, η 
ειδίκευση ή η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται και από 
την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματι-
ών ειδικής εμπειρίας ή από την ιδιότητά τους ως πρώην 
αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες, απαιτείται επι-
πλέον και διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών 
σπουδών Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με 
το αντικείμενο της απασχόλησής τους. Για τους ειδικούς 
συνεργάτες της περίπτωσης γ΄ απαιτείται τουλάχιστον 
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»

β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδι-
κών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί 
να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου 
τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του 
ν. 1256/1982, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α΄ 
και β΄ βαθμού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ίση με 
τη διάρκεια της θητείας του περιφερειάρχη ή του αντι-
περιφερειάρχη, για την επικουρία του οποίου έχουν 
προσληφθεί. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου, κατά 
περίπτωση, Yπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, γνώμη του αρ-
μόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, 
καθώς και γνώμη του αρμοδίου διοικητικού συμβουλί-
ου ή του αρμόδιου διοικητή, όπου υπάρχει. Η κατά τα 
προηγούμενα εδάφια απόσπαση δύναται να παραταθεί 
και μετά την εγκατάσταση νέων περιφερειακών αρχών, 
εφόσον ο νέος περιφερειάρχης ή αντιπεριφερειάρχης 
του συνδέσμου δηλώσει τη συγκατάθεσή του για τη 

διατήρηση των αποσπασμένων, εντός της προθεσμίας 
της παραγράφου 9. Για την παράταση της απόσπασης 
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον περιφερειάρχη ή 
τον αντιπεριφειάρχη. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων 
υπαλλήλων καταβάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής. 
Οι αποσπασμένοι, κατά το χρόνο της απόσπασής τους, 
εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι. Οι δια-
τάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και 
το ήδη υπηρετούν με απόσπαση προσωπικό σε θέσεις 
Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονι-
κών Συνεργατών των περιφερειών.»

γ. Η παράγραφος 9 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συμβούλων, των 
Επιστημονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργατών 
λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και 
την καταγγελία της ή την πάροδο πέντε (5) ημερών από 
την αποχώρηση του περιφερειάρχη ή του αντιπεριφε-
ρειάρχη για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκαν, 
εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με 
πράξη τους τη συγκατάθεση για τη διατήρησή τους.».

Άρθρο 16

Τροποποίηση των διατάξεων 

του π.δ. 497/1991 (Α΄ 180)

Το άρθρο 2 του π.δ. 497/1991 (Α΄ 180) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 2
Στοιχεία Δημοτολογίου

Στο δημοτολόγιο αναγράφονται ο αριθμός της οικο-
γενειακής μερίδας, ο αύξων αριθμός εγγραφής κάθε μέ-
λους στην οικογενειακή μερίδα, η χρονολογία εγγραφής, 
το επώνυμο, το κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, το 
όνομα της μητέρας, η χρονολογία γέννησης, η κατοικία, 
το θρήσκευμα, ο τρόπος και η χρονολογία κτήσης της 
ελληνικής ιθαγένειας και της ιδιότητας του δημότη, το 
έτος και ο τρόπος εγγραφής στα μητρώα αρρένων, η 
χρονολογία διαγραφής και η αιτιολογία αυτής, ο αριθμός 
μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και κάθε άλλο 
σχετικό στοιχείο που προβλέπει ο τύπος των φύλλων 
του δημοτολογίου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές 
του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 115 του 
ν. 4483/2017 (Α΄ 107), ο τύπος και το περιεχόμενο των 
εκδιδόμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, καθώς και 
ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης.».

Άρθρο 17

Διεξαγωγή δομημένων συνεντεύξεων

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 86 του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Η διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων των προ-
ϊσταμένων της παρούσας παραγράφου πραγματοποιεί-
ται από το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) 
του άρθρου 248 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).».




