
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ — ΠΡΟΣΘΗΚΗ

του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και

Διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα))

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

‘Εκτακτη επιχορήγηση Δ.Ε.Υ.Α. και Συνδέσμων’Υδρευσης Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση των

επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης

1. Για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης — αποχέτευσης

(Δ.Ε.Υ.Α.) και των Συνδέσμων Υδρευσης ΟΤΑ. και των αυξημένων δαπανών τους που

οψείλονται στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, είναι δυνατή η επιχορήγηση των Δ.Ε.Υ.Α.

και των Συνδέσμων’Υδρευσης ΟΤΑ. από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού μέσω του

προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, με την επιψύλαξη της τήρησης του

ενωσιακού δικαίου.

2. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος, η

διαδικασία και το ύψος των δαπανών που επιχορηγούνται ανά Δ.Ε.Υ.Α. και Σύνδεσμο

Ύδρευσης Ο.Τ.Α. λόγω των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης κατ’ εΦαρμογή της παρ. 1.

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων — Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση Παρ.

2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 ν. 385 2/2010

Στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010 (Α’82) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. Ι αα) στην
περ. γ’ οι λέξεις «καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια

προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και

επιχειρήσεωντου Δήμου>) διαγράψονται, αβ) καταργούνταιοιπερ. δ’, θ’, οιυποπερ. Ι και ΙΙΙ

της περ. ιε’ και οι περ. ιζ’, ιθ, κ’, κα’, κγ’ και κδ’, αγ) αντικαθίστανται οι περ. οτ’ και ζ’ , β)

αντικαθίσταται η παρ. 2, γ) προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 72 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

Ι. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την

παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις

ακόλουθες αποΦασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α) Καταρτίζει και δημοσιεύει με πράξη του Προέδρου της, τον κανονισμό λειτουργίας της.

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο

υλοποίησής του.’Εχειτην ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει

ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση

των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν

παρατηρήσεις της μειοψηψίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

γ) Εγκρίνειτον απολογισμό του Δήμου.

δ) [Καταργείται].

ε) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης

περιουσίας του δήμου και έχει την ευθύνη και την αποψασιστική αρμοδιότητα για την

υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρος της Οικονομικής



Επιτροπής ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση, κατά τον μήνα
Δεκέμβριο κάθε έτους.

στ) Αποψασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και

κατακύρωση κάθε μορψής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και

αυτών που αψορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς καιτη συγκρότηση

των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες,

υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

ζ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των
συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού,

πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του

Δημάρχου.

η) Αποψασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή
επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους

της Ευρωπαϊκής’Ενωσης ή οποιουδήποτε άλλου ψορέα και αποψασίζει, όπου απαιτείται, για
την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα
πάσης Φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης.

8) [Καταργείται].

ι) Αποψασίζει για την υποβολή προσψυγών στις διοικητικές αρχές και αποψασίζει για την
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την

παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αψορούν στον προσδιορισμό ή τη

μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων καιτου δήμου, στις οποίες η άσκηση
ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική. Επίσης, αποψασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση

δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το
αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόψασης από
το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις

μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά
μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορψής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το
νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόψαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η απόψαση της
Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαψίων, πλην αυτών που
αψορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόμενα

στο πρώτο εδάψιο, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόψασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η
αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.

ια) Αποψασίζει για:

ι. Τη μετακίνηση και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου,

των αντιδημάρχων 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

απόψαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποψασίζει στην
αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι,

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 εξωτερικό, οι οποίες
γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμψωνα με τα οριζόμενα στην
υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94),



ιβ) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,

διαπραγματεύεται με αυτά τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική

εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο.

ιγ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με

την επιφύλαξη της περ. βε’ της παρ. ΙΒ του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και

εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται

υποχρεωτικά από την Οικονομική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους.

ιδ) Αποψασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους είτε δεν έχουν προσληψΘεί δικηγόροι με μηνιαία

αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε
ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο

εφόσον δεν έχουν προσληψΘεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι

δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά

υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και

απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου

ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).

ιε) Αποφασίζει για:

ι. (Καταργείται)

1. Τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,

κατά το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,

Ιι. (Καταργείται)

Ιν. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις κοινωφελείς

επιχειρήσεις, κατά την παρ. 4 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,

ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς τον Δήμο.

ιζ) [Καταργείται).

ιη) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων,

συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών

προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεων του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς

και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη

διαδικασία της παρ. Ι του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).

ιθ) [Καταργείται].

κ) [Καταργείται].

Κα) [Καταργείται].

κβ) Αποφασίζει για το σύνολο των αρμοδιοτήτων του δήμου που έχουν ανατεθεί με τον ν.

4375/2016 (Α’51) και την παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α’ 76).

κγ) [Καταργείται].

κδ) [Καταργείται].

2. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για Θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με
την απόλυτη πλειοψηψία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι Θα ασκήσει το ίδιο
αρμοδιότητες της παρ. Ι.

3. Η Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου του Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο
δημοτικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση.
4. Η Οικονομική Επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία
των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο

)



δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόψασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την

ιδιαίτερη σοβαρότητά του.».

Άρθρο 3

Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής δήμων —

Τροποποίηση παρ. 2 και 7 άρθρου 74 ν. 3852/2010

1. Η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 (Α’82) τροποποιείται α) στο πρώτο εδάψιο, ως

προς τη θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής και β) στο

δεύτερο εδάψιο, ως προς τον χρόνο διεξαγωγής της εκλογής των μελών τους και η παρ. 2

διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Η θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι ετήσια. Το

δημοτικό συμβούλιο την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου κάθε έτους εκλέγει μεταξύ των

μελών του με μυστική ψηψοψορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής

ποιότητας ζωής, με τη διαδικασία των επόμενων παραγράψων.».

2. Στο πρώτο και το τρίτο εδάψιο της παρ. 7 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 οι λέξεις «κατά

τη διάρκεια της διετίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τη διάρκεια της ετήσιας

θητείας> και η παρ. 7 διαμορψώνεται ως εξής:

«7. Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των
εκλεγέντων με το ίδιο ψηψοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της

ετήσιας θητείας. Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών

ή σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει μεμονωμένος σύμβουλος

που έχει εκλεγεί μέλος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη των κενών εδρών

της επιτροπής, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράψων. Όταν τα μέλη που
εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του δημάρχου, παραιτηθούν κατά τη
διάρκεια της ετήσιας θητείας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση τους

καταλαμβάνουν τα μέλη της παράταξης του δημάρχου.».

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες του περιψερειακού συμβουλίου — Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 163 ν.

3852/2010

Στην παρ. Ι του άρθρου 163 του ν. 3852/2010 (Α’ 82) προστίθενται περ. ιγ) έως ιη), ως εξής:

«ιγ) Εγκρίνει τους τιροϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα

δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της

Περ ιψέρ ε ιας.

ιδ) Αποψασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης ψύσεως προσωπικού,

συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής

και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για
την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.

4765/2021 (Α’ 6) και του άρθρου 3ότου ν. 4765/2021.

ιε) Αποψασίζει για τη σύναψη και την έγκριση των όρων κάθε είδους προγραμματικών

συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

ιστ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων
υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της
απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περ ιψερειάρχη. Αποψασίζει για
την τροποποίηση του ψυσικού ή οικονομικσύ αντικειμένου συμβάσεων, σύμψωνα με την



εψαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαψίου
εγκρίνειτο πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόψασή του.

ιζ) Αποψασίζει για τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (Ιίπ8) μηχανολογικού

εξοπλισμού και οχημάτων της Περιψέρειας.

ιη) Αποψασίζει για την ίδρυση ή συμμετοχή της περιψέρειας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) ή για την προσαρμογή

υψισταμένων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και δικτύων περιψερειών στο άρθρο 2 του
ν. 4674/2020.»

Άρθρο 5

Συγκρότηση και εκλογή Οικονομικής Επιτροπής Περιψερειών — Τροποποίηση παρ. 2 και 7

άρθρου 175 ν. 3852/2010

1. Η παρ. 2 του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α’ 82) τροποποιείται α) στο πρώτο εδάψιο, ως
προς τη Θητεία της οικονομικής επιτροπής και β) στο δεύτερο εδάψιο, ως προς τον χρόνο

διεξαγωγής της εκλογής των μελών της και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Η Θητεία της οικονομικής επιτροπής είναι ετήσια. Το περιψερειακό συμβούλιο την πρώτη
Κυριακή του Ιανουαρίου κάθε έτους εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηψοψορία

τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, με τη διαδικασία των επόμενων παραγράψων.».

2. Στο πρώτο καιτο τρίτο εδάψιο της παρ. 7 του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 οιλέξεις «κατά

τη διάρκεια της διετίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τη διάρκεια της ετήσιας

θητείας» και η παρ. 7 διαμορψώνεται ως εξής:

«7. Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των
εκλεγέντων με το ίδιο ψηψοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της
ετήσιας θητείας. Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών
ή σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει μεμονωμένος σύμβουλος

που έχει εκλεγεί μέλος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυ ψη των κενών εδρών
της επιτροπής, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράψων. Όταν τα μέλη που
εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του περιψερειάρχη, παραιτηθούν κατά τη
διάρκεια της ετήσιας θητείας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη Θέση τους
καταλαμβάνουν τα μέλη της παράταξης του περιψερειάρχη.».

Άρθρο ό

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιψερειών — Τροποποίηση παρ. 1,

αντικατάσταση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 176 ν. 3852/2010

Στο άρθρο 176 του ν. 3852/2010 (Α’ 82) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 αα) στην

περ. γ’ οι λέξεις «καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια

Προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και
επιχειρήσεων του Δήμου» διαγράψονται, αβ) καταργούνται οι Περ. δ’ και η’, η υποπερ. 11
της περ. ι’ και οι περ ιδ και ιΟ’, αγ) αντικαθίοταται η περ. στ’ , β) αντικαθίσταται η Παρ. 2, γ)
Προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 72 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 176

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιψερειών



1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την

παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας της Περιψέρειας. Ειδικότερα,

έχει τις ακόλουθες αποψασιοτικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α) Καταρτίζει και δημοσιεύει με πράξη του Προέδρου της, τον κανονισμό λειτουργίας της.

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο

υλοποίησής του ‘Εχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει

ανά τρίμηνο έκθεση προς το περιψερειακό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η

κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Περιψέρειας. Η έκθεση αυτή, στην οποία

καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηψίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην

ιστοσελίδα της Περιψέρειας.

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό της Περιφέρειας.

δ) [Καταργείται].

ε) Εισηγείται στο περιψερειακό συμβούλιο το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης

περιουσίας της Περιψέρειας και έχει την ευθύνη και την αποφασιστική αρμοδιότητα για την

υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρος της Οικονομικής

Επιτροπής ενημερώνει το περιψερειακό συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση, κατά τον μήνα

Δεκέμβριο κάθε έτους.

στ) Ασκείτα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατάτο στάδιο που προηγείταιτης σύναψηςτων

ουμβάοεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού,

πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Περιψερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες ΠροΙσταμένης Αρχής που της έχουν

απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α’ 26).

ζ) Αποψασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους της Περιψέρειας για τη χρηματοδότηση

ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους,

πόρους της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης ή οποιουδήποτε άλλου ψορέα και αποΦασίζει, όπου

απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που

εντάσσονται στα πάσης ψύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης.

η) [Καταργείται].

θ) Αποψασίζει για την υποβολή προοψυγών στις διοικητικές αρχές και αποψασίζει για την

άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την

Παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αψορούν στον προσδιορισμό ή τη

μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και της Περιψέρειας, στις οποίες η

άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική. Αποψασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση

δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το

αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόψασης από

το περιψερειακό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για

απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και

γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορψής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες

το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόψαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η απόψαση της

Οικονομικής Επιτροπής για τις Περιπτώσεις των προηγούμενων εδαψίων, πλην αυτών που

αψορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόμενα

στο πρώτο εδάψιο, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόψασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η

αρμοδιότητα ασκείται από το περιψερειακό συμβούλιο.

ι) Αποψασίζει για:

ό



Ι. τη μετακίνηση και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του
Περιψερειάρχη, των αντιπεριψερειαρχών και των περιψερειακών συμβούλων, εκτός της

έδρας της Περιψέρειας για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται

να μετακινηθεί εκτός έδρας ο Περιψερειάρχης, αντιπεριψερειάρχης ή μέλος του

περιψερειακού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόψαση της οικονομικής επιτροπής. Στις

περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποψασίζει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, αν η

μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι,

ΙΙ. 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 Περιψερειάρχη, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες

γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμψωνα με τα οριζόμενα στην

υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94),

ΙΙΙ (Καταργείται)

Ιν. για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση

κάθε μορψής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που

αψορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς καιτη συγκρότηση των ειδικών

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους

της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.

ια) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,

διαπραγματεύεται με αυτά τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική

εισήγηση προς το περιφερειακό συμβούλιο.

ιβ) Αποψασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάκληση της

πληρεξουσιότητάς του, σε όσες περιψέρειες, είτε δεν έχουν προσληψθεί δικηγόροι με

μηνιαία αντιμισθία είτε αυτοί που έχουν προσληψθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε
ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο

εψόσον δεν έχουν προσληψθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόψασή της, είναι

δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά

υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμψέροντα της περιψέρειας

και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, για τον ορισμό της

αμοιβής του δικηγόρου εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).

ιγ) Αποψασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς την

Περ ιψέ ρ ε ια.

ιδ) [Καταργείται].

ιε) Αποψασίζει για την αποδοχή πάσης ψύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων,

συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών

προς την Περιψέρεια και αποψάσεων ένταξης πράξεών της σε αναπτυξιακά προγράμματα,

καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρψωσης του προϋπολογισμού, κατά

τη διαδικασία της παρ. Ι του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α 177).

ιστ) Αποψασίζει για την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και

ακινήτων.

ιζ) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων της

περιψέρειας και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

ιη) Κηρύσσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για έργα αρμοδιότητας της οικείας

περιψέρειας, όταν έχει εκδοθεί πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου περί υπαγωγής της



απαλλοτρίωσης στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων

Ακινήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2882/2001 (Α’ 17).

ιΘ) [Καταργείται].

2. Το περιψερειακό συμβούλιο μπορεί, για Θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία,

και με την απόλυτη πλειοψηψία του συνόλου των μελών του να αποψασίζει ότι Θα ασκήσει

το ίδιο αρμοδιότητες της παρ. 1.

3. Η Οικονομική Επιτροπή λογοδοτείστο περι4)ερειακό συμβούλιο, δια μέσου του Προέδρου

της, με την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων ανά εξάμηνο. Η έκθεση συζητείται σε ειδική
συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου.

4. Η Οικονομική Επιτροπή με ειδική απόψαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηψία

των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο Θέμα της αρμοδιότητάς της στο
περιψερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόΦασης, εψόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από
την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.»

Άρθρο 7

Ρύθμιση κυκλοψορίας — Τροποποίηση Παρ. 2 άρθρου 82 ν. 3463/2006

Η παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 3463/2006 (Α’114) τροποποιείται ως προς το αρμόδιο όργανο

και διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Οι αποψάσεις που αψορούν την κυκλοψορία λαμβάνονται από το δημοτικό συμβούλιο

μετά από εισήγηση της επιτροπής ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση
και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57)»

Άρθρο 8

Μεταβατικές διατάξεις

Η παρ. 1 των άρθρων 3 και 5 ισχύει για τις δημοτικές και περιψερειακές αρχές που Θα

προκύψουν από τις εκλογές της 8 Οκτωβρίου 2023.

Άρθρο 9

Ζητήματα Υπηρεσιακών Γραμματέων — Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 36 ν. 4622/2019

Στην παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο και η

παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Η θητεία των Υπηρεσιακών Γραμματέων είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης για μια
ακόμη τριετία. Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς, των οποίων η θητεία έχει λήξει και δεν έχει
ανανεωθεί, εξακολουθούν και ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση
νέου Υπηρεσιακού Γραμματέα. Η θητεία λήγει πρόωρα σε περίπτωση παραίτησής τους,
καθώς και αυτοδίκαιης Θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της παραγράψου Ι του άρθρου 103
του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει. Η θητεία μπορεί επίσης να λήξει, με
απόψαση του αρμοδίου Υπουργού, σε περίπτωση μόνιμης αδυναμίας εκτέλεσης των
καθηκόντων του για λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, όπως επίσης
εψόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της
παραγράψου Ι του άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει.)>.
2. Η θητεία των Υπηρεσιακών Γραμματέων που λήγει από την έναρξη ισχύος του παρόντος
έως τις 30.4.2023 παρατείνεται έως τις 31.102023.
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ — ΠΡΟΣΘΗΚΗ

του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου

ιιΠολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα»

Επισπεύδον Υπουργείο: Εσωτερικών
Στοιχεία επικοινωνίας: 1. Μιχαήλ Λιαροκάπης, Νομικός — Συνεργάτης Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών, 2131364920,
2. Παρασκευή Χαραλαμιτογιάννη, Γενική Γραμματέας Ανθρωιτίνου Δυναμικού Δημόσιου
Τομέα, 2131313482, -486, -489,

Επεξατε απο τον παρακατω καταλογο τον τομεα η τους τομεις νομοετησης
ους οποιους αφορουν οι όασικες διαταξες της αξιολογουμενης ρυμισης 7

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΟΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

ΕΝάΑ Αιολογικηεκθεση —

__

Ι Τομέας νσμσΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2 Τομέας νομσΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
‘ Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και

Υπουργείου Υγείας.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής
Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.



Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζεται δυνατότητα έκτακτης

επιχορήγησης των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης — αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και

των συνδέσμων ύδρευσης ΟΤΑ. για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της

ενεργειακής κρίσης.

Άρθρο 2: Σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του

Συμβουλίου της Επικρατείας, κατέστη αναγκαία η διεξοδική εξέταση των

αρμοδιοτήτων των οικονομικών επιτροπών των δήμων και η εκ νέου ανάθεση της

μεγάλης πλειοψηψίας αυτών οτα δημοτικά συμβούλια. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω

απόψαση ρητώς χαρακτηρίζει ως «αλληλένδετες» (σκ. 22) αψενός μεν την αλλαγή ως

προς τη συγκρότηση των Οικονομικών επιτροπών (και των επιτροπών ποιότητας

ζωής), αψετέρου δε τη μεταψορά σε αυτές κρίσιμων αρμοδιοτήτων, σε ζητήματα

σημαντικού οικονομικού αντικειμένου και ρύθμισης της κυκλοψορίας, τονίζοντας

μάλιστα στην ίδια σκέψη ότι οι ανωτέρω αλλαγές «συνέχονται μεταξύ τους ως ενιαίο

σύνολο και δενμπορούν να εφαρμοσϋούν αυτοτελώς». Για τον λόγο αυτό, άλλωστε,

η ίδια απόψαση δεν εγείρει ζήτημα αντισυνταγματικότητας ως προς τις ρυθμίσεις

που αφορούν την ανάδειξη των μελών των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών

νομικών προσώπων (Δ.Ε.Υ.Α. κλπ.), ιικα’ όσον οι εν λόγω οργανωτικές μεταόολές

δεν συνδυάζονται και με μεταφορά αρμοδιοτήτων από άμεσα όργανα διοίκησης του

δήμου προς τα αντίστοιχα συλλογικά όργανα των νομικών αυτών προσώπων». Από

τα ανωτέρω συνάγεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση πλήρως συμμορφώνεται με την

απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, πράττοντας μάλιστα

τούτο σε απολύτως εύλογο χρόνο μετά από την επίδοσή της στο Υπουργείο

Εσωτερικών.

Άρθρο 3: Προσαρμόζονται η θητεία και ο χρόνος εκλογής των μελών των

οικονομικών επιτροπών και των επιτροπών ποιότητας ζωής των δήμων σε συνέχεια

της αναμόρψωσης των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 4: Συμπληρώνεται η ενδεικτική απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του

περιψερειακού συμβουλίου με την προσθήκη αρμοδιοτήτων με τις οποίες ήταν

επιψορτισμένες ως τώρα οι οικονομικές επιτροπές, για λόγους ταυτότητας του

νομικού λόγου προς τα κριθέντα στην υπ’ αρ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας

του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Άρθρο 5: Προσαρμόζονται η θητεία και ο χρόνος εκλογής των μελών των

οικονομικών επιτροπών των περιφερειών, σε συνέχεια της αναμόρψωσης των

αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 6: Σε εναρμόνιση με την υπ’ αρ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του

Συμβουλίου της Επικρατείας, οι αρμοδιότητες των οικονομικών επιτροπών των

περιφερειών εξετάσθηκαν διεξοδικά και πλειάδα κρίσιμων αρμοδιοτήτων

μεταψέρεται εκ νέου στα περιφερειακά συμβούλια.

Άρθρο 7: Προβλέπεται ρητώς η επαναφορά του δημοτικού συμβουλίου να

αποφασίζει για ζητήματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης



της επιτροπής ποιότητας ζωής, σύμψωνα με την υπ’ αρ. 2377/2022 απόψαση της
Ολο μέλειας του Συ μβουλίου της Επικρατείας.

Άρθρο 9: Η προωθούμενη διάταξη προεχόντως αντιμετωπίζει το κενό ως προς την

άσκηση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων, το οποίο
είναι δυνατόν να δημιουργηθεί κατά το διάοτημα μεταξύ της λήξης της θητείας τους

·___________

και της ανανέωσής της ή της τοποθέτησης νέων Υπηρεσιακών Γραμματέων.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης — αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι

σύνδεσμοι ύδρευσης ΟΤΑ. έχουν ιδιαιτέρως πληγεί από την ενεργειακή κρίση και

παρίσταται άμεση ανάγκη οικονομικής στήριξής τους για την κάλυψη των εκτάκτων

αναγκών και των αυξημένων δαπανών τους που οφείλονται στις επιπτώσεις της
κρίσης αυτής, προκειμένου να αποτραπεί η επιπρόσθετη επιβάρυνση των δημοτών

από την αύξηση των τελών που σχετίζονται με την ύδρευση και την αποχέτευση.

Άρθρο 2: Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της διοίκησης προς συμμόρφωση στις
δικαστικές αποφάσεις και δεδομένου ότι με την υπ’ αρ. 2377/2022 απόφαση της
Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας θεωρήθηκε αντισυνταγματική η
μεταψορά σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων του δημοτικού

συμβουλίου στην οικονομική επιτροπή των δήμων βάσει των ν. 4623/2019 (Α’134)
και 4625/2019 (Α’139), οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξετάσθηκαν εκ νέου διεξοδικά,

με αποτέλεσμα η μεγάλη πλειοψηφία αυτών να μεταβιβάζεται εκ νέου στο δημοτικό
συμβούλιο στη βάση του γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας και, συνεπώς, να
αφαιρείται από τον κατάλογο των αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής.

Άρθρο 3: Προσαρμόζονται η θητεία και ο χρόνος εκλογής των μελών των

οικονομικών επιτροπών και των επιτροπών ποιότητας ζωής των δήμων, σε συνέχεια

της αναμόρφωσης των αρμοδιοτήτων τους και της συμμόρφωσης με την υπ’ αρ.
2 377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Άρθρο 4: Στο Πλαίσιο της υποχρέωσης της διοίκησης προς συμμόρφωση στις
δικαστικές αποφάσεις και σε συνέχεια της υΠ’ αρ. 2377/2022 απόφαση της
Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι αρμοδιότητες των οικονομικών

επιτροπών των περιφερειών, βάσει των ν. 4623/2019 και 4625/2019, εξετάσθηκαν

εκ νέου, με αποτέλεσμα η μεγάλη πλειοψηψία αυτών να μεταβιβάζεται εκ νέου στο
περιφερειακό συμβούλιο και να συμπεριλαμβάνεται στον σχετικό κατάλογο των

ενδεικτικώς απαριθμούμενων αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 5: Προσαρμόζονται η θητεία και ο χρόνος εκλογής των μελών των

οικονομικών επιτροπών των περιφερειών, σε συνέχεια της αναμόρφωσης των

αρμοδιοτήτων τους και της υπ’ αρ. 2377/2022 απόφασης της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας.

Άρθρο 6: Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της διοίκησης προς συμμόρφωση στις
δικαστικές αποφάσεις και για λόγους ταυτότητας του νομικού λόγου προς τα
κριθέντα με την υπ’ αρ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας, η μεγάλη πλειοψηψία των αρμοδιοτήτων των οικονομικών επιτροπών
των Περιψερειών βάσει των ν. 4623/2019 και 4625/2019 ανατίθεται εκ νέου στο



αψαιρείται από την Οικονομική επιτροπή των περιψερειών.

Άρθρο 7: Κρίνεται αναγκαία για την ασψάλεια δικαίου η τροποποίηση της παρ. 2 του

άρθρου 82 του ν. 3463/2006, προκειμένου να οριστεί ρητά η επαναψορά της

αρμοδιότητας του δημοτικού συμβουλίου να αποψασίζει σχετικά με ζητήματα

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

σύμψωνα και μετα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας

του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Άρθρο 9: Προς τον σκοπό διασφάλισης της ομαλής και αποτελεσματικής διοικητικής

και οικονομικής λειτουργίας των υπουργείων, κρίνεται αναγκαία η αντιμετώπιση του

κενού ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιακών Γραμματέων των

υπουργείων, το οποίο είναι δυνατόν να δημιουργηθεί κατά το διάστημα μεταξύ της

λήξης της θητείας τους και της ανανέωσής της ή της τοποθέτησης νέων Υπηρεσιακών

περιφερειακό συμβούλιο (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4) και, κατά συνέπεια,

Γραμματέων.

3. Ποιους Φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, τις Δ.Ε.Υ.Α., τους Συνδέσμους’Υδρευσης ΟΤΑ. και

εμμέσως τους πολίτες.

Άρθρο 2, 3: Τους ΟΤΑ. α’ βαθμού, τα δημοτικά συμβούλια και τις οικονομικές

επιτροπές καιτις επιτροπές ποιότητας ζωής.

Άρθρα 4, 5, 6: Τους ΟΤΑ. β’ βαθμού, τα περιψερειακά συμβούλια και τις

οικονομικές επιτροπές.

Άρθρο 7: Τους ΟΤΑ. α’ βαθμού, τα δημοτικά συμβούλια και τις επιτροπές ποιότητας

ζωής.

Άρθρο 9: Τους Υπηρεσιακούς Γραμματείς των Υπουργείων και τα Υπουργεία.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

4.
ΝΑΙ 1 Οχι Ι

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Άρθρα 2 έως 6: άρθρα 72, 74, 163, 175 και 176 ν. 3852/2010 (Α’ 87),

Άρθρο 7: άρθρο 82 ν. 3463/2006 (Α’ 114),

Άρθρο 9: άρθρο 36 ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

Η



1) με αλλαγή Απαιτείται ψήψιση τυπικού νόμου, καθώς το ισχυον
προεδρικού νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει εξουσιοδοτική διάταξη για
διατάγματος, την έκδοση προεδρικού διατάγματος, υπουργικής
υπουργικής

απόψασης ή άλλης κανονιστικής πράξης με αντικείμενο
απόψασης ή άλλης

που εμπιπτει οτα ρυθμιζόμενα με τις προτεινόμενεςκανονιστικής
πράξης; διατάξεις.

ΙΙ) με αλλαγή
διοικητικής Οι επιδιωκόμενοι στόχοι δεν δύνανται να
πρακτική ς πραγματοποιηθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,
συ μπεριλαμβανομ

περιλαμβανομένης νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
ένηςτης

υψιστάμενης νομοθεσίας.δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες

περισσότερων ρυθμίσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με
ανθρώπινων και διάθεση περισσότερων ανθρωπίνων και υλικών πόρων.
υλικών πόρων;

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ ΟΧΙ
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

·

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση



8. Ποιοι είναι σι στόχοιτης αξιολογούμενης ρύθμισης;

Η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, η διασφάλιση της
ομαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των ΟΤΑ. καθώς

ι) βραχυπροθεσμοι: ,

επισης και η συμμορψωση σε δικαστικες αποψασεις.

Η βιώσιμη ανάπτυξη, η βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών των ΟΤΑ., ο σεβασμός της αρχής της

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:
χρηστης και αποτελεσματικής διοίκησης και η

διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών.

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με ταν τομέα νομοΘέτησης7

Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία
Πρόσψατα Επιδιωκόμενος

στοιχεια στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αποψοίτων γβαθμιας
εκπαίδευσης που βρίσκουν εργασία στον
Τομέα των σπουδών τους εντός ό μηνών

από την έναρξη αναζήτησης

Αριθμός πιστοποιημένων
Πανεπιστημιακών σχολών (ΙΟ κλπ)

Αριθμός συμμετοχών σε Προγράμματα
‘Ερευνας, Τεχνολογίας & Καινστομίας

(διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή

Σχολή

Αριθμός έργων/μελετών που έχουν

ανατεθεί από τον ιδιωτικό τομέα, ανά
Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή

Δαπάνη ανά Φοιτητή τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του

ενεργού πληθυσμού) που συμμετέχουν οκ
Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / ΑΘΜΙΑ / ΒΘΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αναλψάβητων/σύνολο
πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το

σχολείο πριν την ολοκλήρωση της β’
Ι

βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοπσιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ

____________

νν:&.·:) καιτης ΕΛΣΤΑΤ (:π. ,·‘



Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά
Περιφέρεια (ποσοστό μαθητών στο
σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε
διατιολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο
(των μαθητών) — Κατανομή ανά
περιψέρεια

Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών
σχολείων και αριθμός μαθητών που
φοιτούν σε αυτά

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών

Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από
προγράμματα ενισχυτικής εκπαίδευσης /
έτος

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α’θμια,
Β’θμια) εκπαίδευσης

. Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Πραγματοποιηθείσες ανασκαψές, κατά
είδος και αποτελέσματα, και αριθμός
ευρημάτων

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά
ψορέα, καιποσάπου διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκαΦές, που διατέθηκαν
οε Εφορείες Αρχαιοτήτων
Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων,
παραδοσιακών και ιστορικών οικισμών

Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και
καταβληθείοες αποζημιώσεις, για ακίνητα
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε
μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, και
δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε
μουσεία και λοιπά κτίρια και δαπάνες
έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορψή
και είδος βιβλιοθήκης, ανάλογα με το
θέμα, κατά γεωγραφικά διαμέρισμα

#‘ Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τη- Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α( μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ
και γ) μετακλητών υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα,
διεύθυνση, γενική διεύθυνση

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο
ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Αριθμός υπηρεσιών με Εσωτερική δικτύωση
(ιιτΓτι)

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών
και ψορέων/ σύνολο δημοσίων υπηρεσιών
και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών,
σε κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και



τοπικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο
νομικών προσώπων, Οργανισμών κλπ

Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις
δημόσιες υπηρεσίες ανά έτος και ανά
υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας
και πρόσθετες δαπάνες ως ποσοστό επί της
συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης Θεμάτων προσωπικού:
δαπάνες μονάδων προσωπικού ως ποσοστό
της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
πρόσψατα Επιδιωκόμενος

στοιχεια στοχος (3ετια)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες
αδικημάτων και αναλογία ανά 100.000

κατοίκους

Αδικήματα Πσινικού Κώδικα κατά
κατηγορίες και κατά γεωγραψική περιοχή

Διατιραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι

ως δράστες αυτών κατά εθνικότητα, ψύλο
και τάξεις ηλικιών

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των
αδικημάτων και αξιόπσινων συμπεριψορών
που προκαλούν το κοινό αίσθημα
)ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές —

διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη
είσοδο και παραμονή στη χώρο

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο
εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που
εξιχνιάστηκαν στο σύνολο των εγκλημάτων

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσιο ασφάλεια

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά
αστυνομικό τμήμα και ανά Περιοχή
αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους
— αναλογία κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα
και Περιοχή αστυνόμευσης

Κατά κεψαλή καθαρές δαπάνες για
αστυνομικές υπηρεσίες

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της
παραβατικής συμπεριψοράς ανάτομείς (τιχ.
εγκλήματα βίας, οικονομικά εγκλήματα,
ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών
και Εμπορικών διαψορών

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών
περιπτώσεων

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την

επίλυση αστικών, εμπορικών, εργατικών,
διοικητικών και άλλων υποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών
αποψάοεων )Ειρηνσδικεία, Πρωτοδικεία,

Εψετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο
Επικρατείας)



Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή
(ποινικά, πολιτικά και διοικητικά
δικαστήρια)

Ποσοστό δικαστικών αποΦάσεων που
ακυρώνονται μετά από έψεση ή αναίρεση

Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το
σύστημα του εξωδικαστικού συμβιβασμού

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων
επίλυοης διαιορών, πχ. Διαιιεσολάί3ηση

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν
προστασίας αλλά δεν διαθέτουν πόρους
(νομική προστασία)

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη

ηλεκτρονικής υποβολήςΠοσοστό
δικονσάψων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος
υποθέσεων έναντι εκκρεμών (σε ετήσια και
συνολική βάση εκκρεμοτήτων)

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια
βάση, για τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές
μετατρέψιμες σε χρήμα

Μέσο Κόστος σωφρονιστικού συστήματος
ανά κρατούμενο

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (ψυλάκων)
ανά κρατούμενο

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο Στόχος

Ι Με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζεται η δυνατότητα έκτακτης

επιχορήγησης των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης — αποχέτευσης

(Δ.Ε.Υ.Α.) καιτων συνδέσμων ύδρευσης ΟΤΑ. γιατην αντιμετώπιση των

επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης από πιστώσεις του κρατικού

προϋπολογισμού μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου

Εσωτερικών. Για τον λόγο αυτό παρέχεται εξουσιοδότηση στους

Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, με κοινή τους απόψαση, να

καθορίζουν τον τρόπο, τη διαδικασία και το ύψος των δαπανών που

επιχορηγούνται ανά Δ.Ε.Υ.Α. και Σύνδεσμο Ύδρευσης ΟΤΑ. λόγω των

επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

2 Σκοπός της προωθούμενης ρύθμισης είναι η συμμόρψωση της διοίκησης

με την υπ’ αρ. 2377/2022 απόψαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της

Επικρατείας, με την οποία Κρίθηκε ότι η μεταψορά σημαντικών

οικονομικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις οικονομικές

επιτροπές βάσει των ν. 4623/2019 και 4625/2019 είναι

ισυνταγματική. Για τον λόγο αυτό, σι ανωτέρω αρμοδιότητες



εξετάσθηκαν διεξοδικά και η μεγάλη πλειοψηΦία αυτή ανατίθεται εκ

νέου στο δημοτικό συμβούλιο, στη βάση του γενικού τεκμηρίου

αρμοδιότητας, με αποτέλεσμα αυτές να αψαιρούνται από τον κατάλογο

αρμοδιοτήτων των οικονομικών επιτροπών.

3 Τροποποιείται η Θητεία, η οποία καθίσταται ετήσια από διετής, και κατ’

ακολουθία ο χρόνος διεξαγωγής της εκλογής των μελών των Οικονομικών

επιτροπών και των επιτροπών ποιότητας ζωής των δήμων, οε συνέχεια

της αναμόρφωσης των αρμοδιοτήτων τους και της συμμόρφωσης προς

την υπ’ αρ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της

Επικρατείας.

4 Απαριθμούνται σι αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου, όπως

διαμορψώνονται μετά την επαναφορά κρίσιμων αρμοδιοτήτων

οικονομικού περιεχομένου που μέχρι Τώρα ασκούνταν από τις

οικονομικές επιτροπές των περιψερειών, σε εναρμόνιση προς την υπ’ αρ.

2377/2022 απόψαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

5 Τροποποιείται η θητεία, η οποία καθίσταται ετήσια από διετής, και κατ’

ακολουθία ο χρόνος διεξαγωγής της εκλογής των μελών των οικονομικών

επιτροπών των περιψερειών, σε συνέχεια της αναμόρψωσης των

αρμοδιοτήτων τους και της εναρμόνισης προς την υπ’ αρ. 2377/2022

απόψαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ό Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η εναρμόνιση με την υπ’ αρ.

2377/2022 απόψαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Για τον λόγο αυτό, σι αρμοδιότητες των Οικονομικών επιτροπών των

Περιφερειών, βάσει των ν. 4623/2019 και 4625/2019, εξετάσθηκαν

διεξοδικά και η μεγάλη πλειοψηφία αυτή ανατίθεται εκ νέου στο

περιφερειακό συμβούλιο με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 4.

Κατά λογική ακολουθία, με τη ρύθμιση του άρθρου 6, απαριθμούνται οι

αρμοδιότητες των οικονομικών επιτροπών των περιψερειών, όπως

διαμορφώνονται πλέον.

7 Προβλέπεται ρητά η επαναφορά της αρμοδιότητας του δημοτικού

συμβουλίου να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία,

κατόπιν εισήγησης της επιτροπής ποιότητας ζωής.

8 Τίθεται μεταβατική ρύθμιση για τα άρθρα 3 και 5 της τροπολογίας,

προκειμένου αυτά να ισχύσουν για τις δημοτικές και περιφερειακές

αρχές της επόμενης αυτοδιοικητικής περιόδου, ήτοι αυτές που Θα

προκύψουν από τις εκλογές της Οκτωβρίου 2023.

9 Στόχος της αξιολογούμενης διάταξης είναι η αντιμετώπιση του κενού

σχετικά μετην άσκηση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιακών Γραμματέων

των Υπουργείων, το οποίο είναι δυνατόν να δημιουργηθεί κατά το

διάστημα μεταξύ της λήξης της θητείας τους καιτης ανανέωσής της ή της

τοποθέτησης νέων Υπηρεσιακών Γραμματέων. Και τούτο, διότι ναι μεν

κατά την παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) η σχετική

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται τουλάχιστον δύο

(2) μήνες πριν τη λήξη της θητείας των προηγούμενων Υπηρεσιακών



ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Αύξηση εσόδων

Γραμματέων, δεν μπορεί να αποκλεισθεί όμως το ενδεχόμενο μη

έγκαιρης ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Περαιτέρω, Προκειμένου να

αποψευχθεί η οποιαδήποτε δυσλειτουργία της δημόσιας διοίκησης

ενόψει των βουλευτικών εκλογών του έτους 2023, προβλέπεται η

παράταση της θητείας των Υπηρεσιακών Γραμματέων που λήγει έως τις

30.4.2023 (και δεδομένου ότι δεν εκπνέουν άλλες θητείες Υπηρεσιακών

Γραμματέων εντός του τρέχοντος έτους) για περιορισμένο χρονικό

διάστημα, ήτοι έως τις 31.10.2023, λαμβανομένου υπόψη και του

απαιτούμενου χρονικού διαστήματος γιατην πλήρωση των θέσεων στην

περίπτωση εκ νέου προκήρυξής τους.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟίΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ

Μείωση δαπανών Χ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα / Χ

αποτελεσματικότητα

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών
Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία
Ι διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ



Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνονται, ιδίως, η διασψάλιση της ομαλούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας των ΟΤΑ. και των ΔΕ.Υ.Α., η βιώσιμη ανάπτυξη, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των
ΟΤΑ., ο σεβασμός της αρχής της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης καθώς επίσης και η διασψάλιση της
ευημερίας των πολιτών.

19. Κόος αξιολογσύμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝ [Α &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

Προσλήψεις /ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
κινητικοτητα

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
Άλλο Χ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λε ιτουργ Ιο
διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλανών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτέλεση
&ΑΠΟΔΟΣΗ

Κόστος
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
συμμετοχης

στη νεα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Αποτυπώνεται στην οικεία έκθεση του Γενικού Λογιοτηρίου του Κράτους.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης



ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓ’ΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΙ-ΙΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση

συνεπειών
κινδύνων της

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

στόχους

_______________ _______________ ______________ ______________ ________________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός

αποτροπής /
αντιστάθμισης

κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

__________ _____________ _____________ ______________ _____________ _____________ ______________

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά

την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ

της ρύθμισης

_______________ ________________ _______________ _______________ _________________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής

αξιολόγηση

διαδικασιών

διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

______________________________________________

Από τις προωθούμενες διατάξεις δεν ανακύπτουν κίνδυνοι για τη δημόσια διοίκηση, της ΟΤΑ., τα νομικά
πρόσωπα αυτών, την αγορά, την κοινωνία καιτο περιβάλλον.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

ετιισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

Δεν υψίστανται.



ΕΝΟΤΗΤΑ Ε;’Εκθεση νομιμότητας

22 Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

5 παρ. 1, 52 και 102

23. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

Π (συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

1
Κανονισμός

Οδηγία

1
Απόψαση

24. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

2
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

. αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστή ρ ιο
(αναψέρατε)

Υπ’ αρ. 2377/2022 απόψαση της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας: Οι ρυθμίσεις των νόμων
4623/2019 και 4625/2019, με τις οποίες θεσπίσθηκαν

αλλαγές στον τρόπο συγκροτήοεως της οικονομικής
επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής των
δήμων, σε συνδυασμό με τη μεταψορά στις επιτροπές

23



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

αυτές σημαντικών αρμοδιοτήτων των δήμων καθ’ ό
μέρος καταλαμβάνουν τη δημοτική περίοδο που
διανύεται μετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 26
Μςίου και 2 Ιουνίου 2019, έρχονται σε αντίθεση με τις
διατάξεις των άρθρων 5 (παρ. 1), 52 και 102 (παρ. 2) του
Συντάγματος.

26. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
Π Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαικού
Π Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
π διεθνή δικαστήρια ή

διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες Οικονομικής

Επιτροπής Δήμων — Τροποποίηση

Παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2,

προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 ν.

3852/2010

Στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010 (Α’82)

επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην

παρ. 1 αα) στην περ. γ’ οι λέξεις

«καθώς και τους προϋπολογισμούς,

ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια

προγράμματα δράσης καιτις εκθέσεις

Υφιστάμενες διατάξεις

Η υψιστάμενη διάταξη έχει ως εξής:

«Αρθρο 72

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής

Δήμων

1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι

συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον

έλεγχο και την παρακολούθηση της

οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας

του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις

ακόλουθες αποψασιστικές, ελεγκτικές

και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:



πεπραγμένων των νομικών

προσώπων και επιχειρήσεων του

Δήμου» διαγράψονται, αβ)

καταργούνται οι περ. δ’, 8’, σι

υποπερ. και ΙΙΙ της περ. ιε’ και οι περ.

ιζ, ιΟ’, κ’, κα’, κγ και κδ’, αγ)

αντικαθίστανται σι περ. στ’ και ζ’ , β)

αντικαθίσταται η παρ. 2, γ)

προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 72

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 72

Αρμοδιότητες οικονομικής Επιτροπής

δήμων

1. Η οικονομική Επιτροπή είναι

συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον

έλεγχο και την παρακολούθηση της

οικονομικής και διοικητικής

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα,

έχει τις ακόλουθες αποψασιστικές,

ελεγκτικές και γνωμοδοτικές

αρμοδιότητες:

α) Καταρτίζει και δημοσιεύει με

πράξη του Προέδρου της, τον

κανονισμό λειτουργίας της.

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο

του προϋπολογισμού και ελέγχει την

πρόοδο υλοποίησής του. ‘Εχει την

ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του

προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά

τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό

συμβούλιο, στην οποία

παρουσιάζεται η κατάσταση των

εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η

έκθεση αυτή, στην οποία

καταχωρούνται και τυχόν

παρατηρήσεις της μειοψηψίας,

δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην

ιστοσελίδα του Δήμου.

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του

Δήμου.

δ) [Καταργείται].

ε) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο

το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της

ακίνητης περιουσίας του δήμου και

έχειτην ευθύνη καιτην αποψασιστική

α) Καταρτίζει και δημοσιεύει με πράξη

του Προέδρου της, τον κανονισμό

λειτουργίας της.

β)Συντάσσεικαιεισηγε[ταιτο σχέδιοτου

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο

υλοποίησής του. ‘Εχει την ευθύνη για την

πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και

υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το

δημοτικό συμβούλιο, στην οποία

παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων

και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή,

στην οποία καταχωρούνται και τυχόν

παρατηρήσεις της μειοψηψίας,

δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην

ιστοσελίδα του Δήμου.

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου,

καθώς και τους προϋπολογισμούς,

ισολογισμού ς, απολογισμούς, ετήσια

Προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις

πεπραγμένων των νομικών προσώπων

και επιχειρήσεων του Δήμου.

<ιδ. Αποψασίζει για την υποβολή

αιτημάτων πρόσληψης του πάσης

ψύσεως προσωπικού,

συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων

και νομικών συμβούλων με σχέση

έμμισθης εντολής καιτων συμβασιούχων

μίσθωσης έργου, σύμψωνα με τις

κείμενες διατάξεις, καθώς και για την

αναγκαιότητα πρόσληψης του

προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211

του ν. 3584/2007 και 36 του ν.

4765/2021.>).

ε) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το

πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της

ακίνητης περιουσίας του δήμου και έχει

την ευθύνη και την αποψασιστική

αρμοδιότητα για την υλοποίησή του. Για

την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του

σχεδίου, ο Πρόεδρος της Οικονομικής

Επιτροπής ενημερώνει το δημοτικό

συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση, κατά

τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.

στ) Αποψασίζει για:



αρμοδιότητα για την υλοποίησή του.

Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης

του σχεδίου, ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής ενημερώνει

το δημοτικό συμβούλιο, σε ειδική

συνεδρίαση, κατά τον μήνα

Δεκέμβριο κάθε έτους.

στ) Αποψασίζει για την κατάρτιση των

όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων,

τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε

μορψής δημοπρασιών και

διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων

και αυτών που αψορούν σε έργα,

μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες,

καθώς καιτη συγκρότηση των ειδικών

επιτροπών διεξαγωγής και

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου

ή δημόσιους υπαλλήλους.

ζ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας

αρχής κατά το στάδιο που προηγείται

της σύναψης των συμβάσεων έργων,

μελετών, υπηρεσιών καιπρομηθειών,

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην

των περιπτώσεων της απευθείας

ανάθεσης, που υπάγονται στην

αρμοδιότητα του Δημάρχου.

η) Αποψασίζει για την υποβολή

προτάσεων εκ μέρους του δήμου για

τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση

δράσεων, προγραμμάτων και

αντίστοιχων έργων από εθνικούς

πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής

‘Ενωσης ή οποιουδήποτε άλλου ψορέα

και αποΦασίζει, όπου απαιτείται, για

την αποδοχή χρηματοδότησης ή
επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων

που εντάσσονται στα πάσης ψύσεως

αναπτυξιακά προγράμματα ή
προγράμματα επιχορήγησης.

θ) [Καταργείται].

ι) Αποψασίζει για την υποβολή

ιτροσψυγών στις διοικητικές αρχές και

αποψασίζει για την άσκηση ή μη όλων

των ένδικων βοηθημάτων και των

Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη

των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και

κατακύρωση κάθε μορψής δημοπρασιών

και διαγωνισμών,

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που

αψορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες

και υπηρεσίες, καθώς καιτη συγκρότηση

των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή
δημόσιους υπαλλήλους.

ΙΙ. Την τροποποίηση του ψυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,

σύμψωνα με την εψαρμοζόμενη σε κάθε

περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το

πρωτόκολλο παραλαβής με

αιτιολογημένη απόψασή της.

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής

για τις συμβάσεις έργου, μελετών,

υπηρεσιών και προμηθειών,

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των

περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που

υπάγονται στην αρμοδιότητα του

δημάρχου και των περιπτώσεων του

άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), και

αποψασίζει για την έγκριση και

παραλαβή των πάσης ψύσεως μελετών

του δήμου, σύμψωνα με το άρθρο 189

του ν. 4412/2016.

η) Αποψασίζει για την υποβολή

προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη

χρηματοδότηση ή επιχορήγηση

δράσεων, προγραμμάτων και

αντίστοιχων έργων από εθνικούς

πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής’Ενωσης

ή οποιουδήποτε άλλου ψορέα και

αποψασίζει, όπου απαιτείται, για την

αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης

ή επιχορήγησης πράξεων που

εντάσσονται στα πάσης ψύσεως

αναπτυξιακά προγράμματα ή
προγράμματα επιχορήγησης.

8) Αποψασίζει για την έγκριση των όρων

και τη σύναψη κάθε είδους

προγραμματικών συμβάσεων και



ένδικων μέσων, καθώς και για την

παραίτηση από αυτά, πλην των

περιπτώσεων δικών που αψορούν

στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή

της εργασιακής σχέσης μεταξύ

εργαζομένων και του δήμου, στις

οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι

υποχρεωτική. Επίσης, αποψασίζει τον

συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης

που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα

χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

‘Οταν το αντικείμενο της δίκης είναι

άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται

τη λήψη απόψασης από το δημοτικό

συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται

συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για

απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων,

αποζη μιώσεων, εξόδων παράστασης,

εξόδων κίνησης και γενικά

μισθολογικών παροχών

οποιασδήποτε μορψής,

εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες

το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με

απόψαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η

απόψαση της Οικονομικής Επιτροπής

για τις περιπτώσεις των

προηγούμενων εδαψίων, πλην αυτών

που αψορούν στον προσδιορισμό ή τη

μετατροπή της εργασιακής σχέσης

κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο

εδάψιο, λαμβάνεται ύστερα από

γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη

της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα

της σχετικής απόΦασης. Η παρούσα

ρύθμιση ισχύει και όταν η

αρμοδιότητα ασκείται από το

δημοτικό συμβούλιο.

ια) Αποψασίζει για:

Τη μετακίνηση και την έγκριση της

αποζημίωσης των

μετακίνησης του δημάρχου, των

αντιδημάρχων και των δημοτικών

συμβούλων, εκτός της έδρας του

δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε

κατεπείγουσες περιπτώσεις

συμβάσεων του άρθρου 12 του ν.

4412/2016.

ιιι) Αποψασίζει για την υποβολή

προσψυγών στις διοικητικές αρχές και

αποψασίζει για την άσκηση ή μη όλων

των ένδικων βοηθημάτων και των

ένδικων μέσων, καθώς και για την

παραίτηση από αυτά, πλην των

περιπτώσεων δικών που αψορούν στον

προσδιορισμό ή τη μετατροπή της

εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων

και του δήμου, στις οποίες η άσκηση

ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική.

Επίσης, αποψασίζει τον συμβιβασμό ή
την κατάργηση δίκης που έχει

αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες

(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το

αντικείμενο της δίκης είναι άνω του

ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη

απόψασης από το δημοτικό συμβούλιο.

Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών,

επιδομάτων, αποζη μιώσεων, εξόδων

παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά

μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε

μορψής, εξαιρουμένων εκείνων για τις

οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με

απόψαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η

απόψαση της Οικονομικής Επιτροπής για

τις περιπτώσεις των προ ηγο ύ μενων

εδαψίων, πλην αυτών που αψορούν στον

προσδιορισμό ή τη μετατροπή της

εργασιακής σχέσης κατά τα

προβλεπόμενα στο πρώτο εδάψιο,

λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση

δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής

απόψασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει

και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το

δημοτικό συμβούλιο».

β) διαγράψηκε το πέμπτο εδάψιο, γ)

στο νέο πέμπτο εδάψιο προστέθηκε η

αναψορά στην

δαπανών



επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός

έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή
μέλος του δημοτικού συμβουλίου

χωρίς προηγούμενη απόψαση της

Οικονομικής επιτροπής. Στις

περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή

αποψασίζει στην αμέσως επόμενη

συνεδρίασή της, αν η μετακίνηση

ήταν επιβεβλημένη ή όχι,

έ. Την καταβολή εξόδων Κίνησης και

ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες

μέλη επιτροπών ή ομάδων Εργασίας

ομάδων διοίκησης έργου, που

συγκροτούνται από την Εκτελεστική

Επιτροπή ή τον δήμαρχο, για

μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο

εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για

εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το

έργο τους, σύμψωνα με τα οριζόμενα

στην υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015

(Α’ 94),

ιβ) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη

σύναψης δανείων με

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,

διαπραγματεύεται με αυτά τον

καθορισμό των όρων δανειοδότησης

και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς

το δημοτικό συμβούλιο.

ιγ) Εισηγείται στο Δημοτικό

Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών

αποψάσεων του δήμου, με την

επιψύλαξη της περ. βε’ της παρ. 1Β

του άρθρου 73, αξιολογεί την

υλοποίησή τους και εισηγείται

τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι

κανονιστικές αποψάσεις

αξιολογούνται υποχρεωτικά από την

οικονομική επιτροπή κάθε δύο (2)

χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους.

ιδ) Αποψασίζει για την πρόσληψη

πληρεξουσίου δικηγόρου και την

ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του,

σε όσους δήμους είτε δεν έχουν

προσληψθεί δικηγόροι με μηνιαία

αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν

εξαίρεση του πρώτου εδαψίου και η

περ. ι) διαμορψώθηκε ως άνω, με την

παρ. Ιτου

άρθρου 37 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ Α

63/24.3.2022).

ια) Αποψασίζει για:ί. Τη μετακίνηση και

την έγκριση της αποζημίωσης των

δαπανών μετακίνησης του δημάρχου,

των αντιδημάρχων και των δημοτικών

συμβούλων, εκτός της έδρας του δήμου

για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε

κατεπε ίγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται

να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος,

ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού

συμβουλίου χωρίς προηγούμενη

απόψαση της οικονομικής επιτροπής.

Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή

αποψασίζει στην αμέσως επόμενη

συνεδρίασή της, αν η μετακίνηση ήταν

επιβεβλημένη ή όχι,

ίί. 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

εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για

εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο

τους, σύμψωνα με τα οριζόμενα στην

υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94),

ιβ) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη

σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά

ιδρύ ματα, διαπραγματεύ εται με αυτά

τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης

και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το

δημοτικό συμβούλιο.

ιιιγ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο

τα σχέδια κανονιστικών αποψάσεων του

δήμου, μετην επιψύλαξη της περ. βε’ της

παρ. ΙΒ του άρθρου 73, αξιολογεί την

υλοποίησή τους και εισηγείται

τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι

κανονιστικές αποψάσεις αξιολογούνται

υποχρεωτικά από την οικονομική



προσληψθεί δεν έχουν δικαίωμα να

ιταρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την

παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο

εψόσον δεν έχουν προσληψθεί

δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθί.α. Με

απόψασή της, είναι δυνατή, κατ’

εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο,

εξώδικου ή δικαοτικού χειρισμού, ανά

υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν

ιδιαίτερη σημασία για τα συμψέροντα

του δήμου και απαιτούν

εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις

περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του

δικηγόρου ορίζεται σύμψωνα με το

άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).

ιε) Αποψασίζει για:

ι. (Καταργείται)

Η. Τη διευκόλυνση οψειλετών για

ποσά άνω των εκατόν πενήντα

χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατά το

άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων,

ΙΗ. (Καταργείται)

ν. την παραχώρηση εγκαταστάσεων,

εξοπλισμού και μέσων προς τις

κοινωψελείς επιχειρήσεις, κατά την

παρ. 4 του άρθρου 259 του Κώδικα

Δήμων και Κοινοτήτων,

ιστ) Αποψασίζει για την αποδοχή

κληρονομιών, κληροδοσιών και

δωρεών προς τον Δήμο.

ιζ) [Καταργείται].

ιη) Αποψασίζει για την αποδοχή

πάσης ψύσεως χρηματοδοτήσεων,

επιχορηγήσεων,

Ι συμπεριλαμβανομένων κατανομών

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,

επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο

και αποψάσεων ένταξης πράξεων του

σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς

και για την παροχή δεσμευτικής

εισήγησης αναμόρψωσης του

προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία

της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από

επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την

έναρξη ισχύος τους.))

«ιδ) Ατιοψασίζει για την πρόσληψη

πληρεξουσίου δικηγόρου και την

ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε

όσους δήμους είτε δεν έχουν

προσληψθεί δικηγόροι με μηνιαία

αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν

προοληψθεί δεν έχουν δικαίωμα να

παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή

γνωμοδοτήοεων, μόνο εψόοον δεν έχουν

προσληψθεί δικηγόροι, με μηνιαία

αντιμισθία. Με απόψασή της, είναι

δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε

δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού

χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα

οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα

συμψέροντα του δήμου και απαιτούν

εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις

περιπτώσεις υτές η αμοιβή του

δικηγόρου ορίζεται σύμψωνα με το

άρθρο 281 του ν. 3463/2006

(Α’ 114).»

ιε) Αποψασίζει για:

Τη διαγραψή χρεών και την απαλλαγή

από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

ΙΙ. Τη διευκόλυνση οψειλετών για ποσά

άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων

(150.000) ευρώ, κατά το άρθρο 170 του

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

ΙΙΙ. Τη χρηματοδότηση κοινωψελών

επιχειρήσεων κατά την παρ. 1 του

άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση

της απόψασης του διοικητικού

συμβουλίου της κοινωψελούς

επιχείρησης για είσπραξη εύλογης

αποζημίωσης κατά την παρ. 3 του ίδιου

άρθρου.

Ιν. την παραχώρηση εγκαταστάσεων,

εξοπλισμού και μέσων προς τις

κοινωψελείς επιχειρήσεις, κατά την παρ.



228.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α 161), η οποία

κυρώθηκε με Το άρθρο 2 του ν.

4722/2020 (Α’ 177).

ιθ) [Καταργείται].

κ) [Καταργείται].

Κα) [Καταργείται].

κβ) Αποψασίζει για το σύνολο των

αρμοδιοτήτων του δήμου που έχουν

ανατεθεί με τον ν. 4375/2016 (Α’51)

και την παρ. 10 του άρθρου 14 του ν.

4332/2015 (Α’ 76).

κγ) [Καταργείται].

κδ) [Καταργείται].

2. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για

θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική

αιτιολογία, και με την απόλυτη

πλειοψηψία του συνόλου των μελών

του να αποψασίζει ότι Θα ασκήσει το

ίδιο αρμοδιότητες της παρ. 1.

3. Η Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου

του Προέδρου της, υποβάλλει ανά

εξάμηνο στο δημοτικό συμβούλιο

έκθεση πεπραγμένων, η οποία

συζητείται σε ειδική συνεδρίαση.

4. Η Οικονομική Επιτροπή με ειδική

απόψαση που λαμβάνεται με την

απόλυτη πλειοψηψία των μελών της

μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο

θέμα της αρμοδιότητάς της στο

δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη

απόψασης, εψόσον κρίνει ότι αυτό

επιβάλλεται από την ιδιαίτερη

σοβαρότητά του.)).

4 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων,

ιστ) Αποψασίζει για την αποδοχή

κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών

προς τον Δήμο.

ιζ) Αποψασίζει για τη σύναψη

χρηματοδοτικών μισθώσεων (Ιύ)

μηχανολογικού εξοπλισμού και

οχημάτων του Δήμου.

ιη) Αποψασίζει για την αποδοχή πάσης

ψύσεως χρηματοδοτήσεων,

επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων

κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών

Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον

δήμο και αποψάσεων ένταξης πράξεών

του σε αναπτυξιακά προγράμματα,

καθώς και για την παροχή δεσμευτικής

εισήγησης αναμόρψωσης του

προϋπολογισμού, κατάτη διαδικασίατης

παρ. Ι του άρθρου έκτου της από

22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 161), η οποία

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.

4722/2020 (Α’ 177).

ιθ) Αποψασίζει για τον καθορισμό ή την

αναπροσαρμογή των τελών,

δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων

των δημοτικών κοιμητηρίων, τα οποία

προβλέπονται με τον Κανονισμό

Λειτουργίας τους, κατά την παρ. Ι του

άρθρου 4του α.ν. 582/1968 (Α’ 225).».

«κ) Αποψασίζει για την ίδρυση ή
συμμετοχή του δήμου οε Αναπτυξιακό

Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του

άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α 53) ή για

την προσαρμογή υψισταμένων

αναπτυξιακών ανωνύ μων εταιρειών και

δικτύων δήμων στις διατάξεις του

άρθρου 2 του ν. 4674/2020.».

<ικα) Αποψασίζει για τον ορισμό

εκπροσώπου του δήμου στις Γενικές

Συνελεύσεις Ανωνύμων Εταιρειών και

Αναπτυξιακών Οργανισμών του άρθρου

2 του ν. 4674/ 2020 (Α’ 53).



κβ) Αποψασίζει για το σύνολο των

αρμοδιοτήτων του δήμου που έχουν

ανατεθεί με τον ν. 4375/2016 (Α’51) και

την παρ. 10 του άρθρου 14 του ν.

4332/2015 (Α’ 76).

κγ) Ασκείτις αρμοδιότητεςτης Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής στους δήμους με

πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000)

κατοίκους.»

«κδ) Αποψασίζει την αποδοχή ή την

απόρριψη προτάσεων περί

παραχώρησης χρήσης ακινήτων του

Ελληνικού Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του

Ελληνικού Δημοσίου, των εταιρειών του

Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής

Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας

(Ε.Ε.ΣΥ.Π., Υπερταμείο), του Ταμείου

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του

Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) και της Εταιρείας

Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.),

προς τους ΟΤΑ. α’ βαθμού και

συμψωνείτο αντάλλαγμα καιτους όρους

της σύμβασης παραχώρησης».

2. Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής

Επιτροπής είναι αποκλειστικές. Με

ειδική απόψαση που λαμβάνεται

ομόψωνα, η Οικονομική Επιτροπή

μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο

θέματης αρμοδιότητάς της στο δημοτικό

συμβούλιο για τη λήψη απόφασης,

εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από

την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. Με

απόψασή του, η οποία λαμβάνεται με

απόλυτη πλειοψηψία, το δημοτικό

συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει

περαιτέρω αρμοδιότητες στην

Οικονομική Επιτροπή.

3. Η Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου

του Προέδρου της, υποβάλλει ανά

εξάμηνο στο δημοτικό συμβούλιο

έκθεση πεπραγμένων, η οποία

συζητείται σε ειδική συνεδρίαση.».



Άρθρο 3

Συγκρότηση και εκλογή Οικονομικής

επιτροπής και επιτροπής ποιότητας

ζωής δήμων — Τροποποίηση παρ. 2

και 7 άρθρου 74 ν. 3852/2010

1. Η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν.

3852/2010 (Α’82) τροποποιείται α)

στο πρώτο εδάψιο, ως προς τη θητεία

της οικονομικής επιτροπής και της

επιτροπής ποιότητας ζωής και β) στο

δεύτερο εδάψιο, ως προς τον χρόνο

διεξαγωγής της εκλογής των μελών

τους και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως

εξής:

«2. Η θητεία της οικονομικής

επιτροπής και της επιτροπής

ποιότητας ζωής είναι ετήσια. Το

δημοτικό συμβούλιο την πρώτη

Κυριακή του ιανουαρίου κάθε έτους

εκλέγει μεταξύ των μελών του με

μυστική ψηψοψορία τα μέλη της

οικονομικής επιτροπής και της

επιτροπής ποιότητας ζωής, με τη

διαδικασία των επόμενων

παραγράψων.»

2. Στο πρώτο και το τρίτο εδάψιο της

παρ. 7 του άρθρου 74 του ν.

3852/2010 οι λέξεις «κατά τη

διάρκεια της δ ιετίας» αντικαθίστανται

από τις λέξεις «κατά τη διάρκεια της

ετήσιας θητείας» και η παρ. 7

διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη

σειρά της εκλογής τους,

καταλαμβάνουν τις θέσεις των

εκλεγέντων με το ίδιο ψηφοδέλτιο

τακτικών μελών που μένουν κενές

κατά τη διάρκεια της ετήσιας θητείας.

Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο

αριθμός των αναπληρωματικών

μελών ή σε περίπτωση που

παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο

εκλείψει μεμονωμένος σύμβουλος

που έχει εκλεγεί μέλος επιτροπής,

ενεργείται νέα εκλογή, για την

Η υψιστάμενη διάταξη έχει 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

ενδεκαμελείς επιτροπές προέρχονται

υποχρεωτικά από την παράταξη με την

οποία εξελέγη ο δήμαρχος.

2. Η θητεία της οικονομικής επιτροπής

και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι

διετής. Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την

εκλογή του προεδρείου κατά τις

ημερομηνίες που ορίζονται στην

παράγραφο Ι του άρθρου 64 και κατά τη

διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει

μεταξύ των μελών του με μυστική

ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής

επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας

ζωής, με τη διαδικασία των επόμενων

παραγράψων.

«3. Για τον υπολογισμό των μελών κάθε

παράταξης στην οικονομική επιτροπή και

στην επιτροπή ποιότητας ζωής διαιρείται

ο συνολικός αριθμός των μελών του

δημοτικού συμβουλίου με τον αριθμό

των εκλεγόμενων μελών και ο αριθμός



κάλυψη των κενών εδρών της

επιτροπής, με τη διαδικασία των

προηγούμενων παραγράψων. ‘Οταν τα

μέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές

παρατάξεις, πλην αυτής του

δημάρχου, παραιτηθούν κατά τη

διάρκεια της ετήσιας Θητείας και δεν

υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη

Θέση τους καταλαμβάνουν τα μέλη

της παράταξης του δημάρχου.».

αυτός, έως δεύτερου δεκαδικού ψηψίου,

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 [σο με το ακέραιο μέρος της

διαίρεσης. Για τη διαδικασία αυτήν,

τυχόν ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι

λογίζονται αθροιστικά ως μια ενιαία

παράταξη. Εφόσον το άθροισμα των

μελών που έχουν εκλεγεί κατ’ εψαρμογή

του ανωτέρω εδαψίου υπολείπεται 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

εκλέγονται συνολικά. Σε ιτερίπτωση ίσου

υπολοίπου, προηγείται η παράταξη που

έχει λάβει μεγαλύτερο αριθμό ψήψων

στις εκλογές των δημοτικών αρχών. Στην

περίπτωση σύμπραξης υπολογίζεται το

άθροισμα των ψήψων που έλαβαν στις

εκλογές των δημοτικών αρχών οι

παρατάξεις που έχουν συ μπράξε ι. ».

4. Σε περίπτωση που ο συνδυασμός του

εκλεγέντος δημάρχου δεν έχει εκλέξει

τον ελάχιστο αριθμό μελών που

προβλέπεται στο τελευταίο εδάψιο της

παραγράψου 1, τότε ο αριθμός των

μελών που εκλέγει προσαυξάνεται μέχρι

του αριθμού αυτού αψαιρουμένων

ισάριθμων εδρών ανά μία από τις

παρατάξεις που έλαβαν τον μικρότερο

αριθμό ψήψων στις δημοτικές εκλογές,

εψόσον έχουν εκλέξει μέλος στην

επιτροπή.

5. Η εκλογή των μελών γίνεται με ενιαίο

ψηψοδέλτιο κατά παράταξη με μυστική

ψηψοψορία. Στο ψηψοδέλτιο

αναγράψονται το όνομα της παράταξης

και ακολούθως τα ονόματα των



υποψηψίων μελών της επιτροπής. Κάθε

δημοτικός σύμβουλος μπορεί να

εκψράσει την προτίμησή του σε τόσους

υποψηψίους δημοτικούς συμβούλους,

όσος ο αριθμός των συμβούλων που

εκλέγονται συνολικά. Ψηψοδέλτιο με

μεγαλύτερο αριθμό επιτρεπό μενων

σταυρών προτίμησης δεν λαμβάνεται

υπόψη. Ως μέλη των επιτροπών

εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών

υποψήψιοι κάθε παράταξης και σε

αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που

δικαιούται αυτή στην επιτροπή. Οι

υπόλοιποι υποψήψιοι κάθε παράταξης

Θεωρούνται αναιτληρωματικά μέλη

αυτής. Σε περίπτωση ισοψηψίας

διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον

πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

6. Αν δημοτική παράταξη η οποία
δικαιούται μέλος στην επιτροπή δεν

υποδείξει υποψήψιο ή υποψήψιους, τότε

τη Θέση του ή τις θέσεις τους

καταλαμβάνουν ανά μία υποψήψιοι των

παρατάξεων με τον μεγαλύτερο αριθμό

δημοτικών συμβούλων και, σε
περίπτωση ίσου αριθμού, η παράταξη

που έλαβε περισσότερες ψήψους στις

δημοτικές εκλογές.

7. Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά

της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις

θέσεις των εκλεγέντων με το ίδιο

ψηφοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν

κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. Σε

περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο

αριθμός των αναπληρωματικών μελών ή
σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για

οποιονδήποτε λόγο εκλείψει

μεμονωμένος σύμβουλος που έχει

εκλεγεί μέλος επιτροπής, διενεργείται

νέα εκλογή, για την κάλυψη των κενών

εδρών της επιτροπής, με τη διαδικασία

των προηγούμενων παραγράψων. ‘Οταν

τα μέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές

παρατάξεις, πλην αυτής του δημάρχου,
παραιτηΘούν κατά τη διάρκεια της

3



διετίας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης

τους, τη Θέση τους καταλαμβάνουν τα

μέλη της παράταξης του δημάρχου.

8. Η διαδικασία εκλογής των

παραγράψων Ι έως ό διενεργείται πρώτα

για την εκλογή των μελών της

οικονομικής επιτροπής και στη συνέχεια

για την εκλογή των μελών της επιτροπής

ποιότητας ζωής.

9. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για

οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση

ματαιωθεί επειδή δεν σχηματίστηκε

απαρτία, η συνεδρίαση

επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή

και εψαρμόζονται οι διατάξεις των

παραγράψων 3 έως 6. Αν και στη δεύτερη

συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η

συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν

σχηματίστηκε απαρτία, Θεωρείται ότι

εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν τους

περισσότερους σταυρούς προτίμησης,

σύμψωνα με τη δικαστική απόψαση

ανακήρυξης ανάλογα με τον αριθμό

εδρών που δικαιούται κάθε παράταξη

σύμφωνα με τις παραγράψους 3 έως 6.

ΙΟ. Τα πρακτικά της εκλογής

διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε

(5) ημερών από τη διενέργεια της

εκλογής στον Επόπτη ΟΤΑ., ο οποίος,

αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσψυγή

δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται

εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε

(5) ημερών από τη διενέργεια της

εκλογής, αποψαίνεται, μέσα σε πέντε (5)

ημέρες το αργότερο αψότου παρέλαβε

τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της

εκλογής.

ΙΙ. Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση

μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ

των μελών τους, με Φανερή ψηψοψορία,

τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήψου στην

περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της

επιτροπής.

«12. ‘Οταν τα μέλη της οικονομικής

επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας



Άρθρο 4

Αρμοδιότητες του περιψερειακού

συμβουλίου — Τροποποίηση Παρ. Ι

άρθρου 163 ν. 3852/2010

Στην παρ. Ι του άρθρου 163 του ν.

3852/2010 (Α’ 82) προστίθενται περ.

ιγ) έως ιη), ως εξής:

ιιιγ) Εγκρίνει τους προϋπολσγισμούς,

ισολογισμού ς, απολογισμού ς, ετήσια

προγράμματα δράσης καιτις εκθέσεις

πεπραγμένων των νομικών

προσώπων και επιχειρήσεων της

Περ ιψέρε ιας.

ιδ) Αποψασίζει για την υποβολή

αιτημάτων πρόσληψης του πάσης

ψύσεως προσωπικού,

συμπεριλαμβανομένων των

δικηγόρων και νομικών συμβούλων

με σχέση έμμισθης εντολής και των

συμβασισύχων μίσθωσης έργου,

σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις,

καθώς και για την αναγκαιότητα

πρόσληψης του προσωπικού της περ.

ιε της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.

4765/2021 (Α’ 6) και του άρθρου 36

του ν. 4765/2021.

ζωής, συμπεριλαμβανομένων και των

αντιδημάρχων, παύουν για

οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη των

αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων,

εκπίπτουν αυτοδικαίως από την

οικονομική επιτροπή ή την επιτροπή

ποιότητας ζωής και αντικαθίστανται,

σύμψωνα με τη διαδικασία του άρθρου

αυτού για όλη τη διάρκειατης τρέχουσας

θητείας των μελών. Ο εκλεγμένος

ανεξάρτητος σύμβουλος, στην

περίπτωση που επανενταχθεί στην

παράταξη από την οποία

ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράψηκε, δεν

μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος

της οικονομικής επιτροπής ή της

επιτροπής ποιότητας ζωής.>).

Η υψιστάμενη διάταξη έχει ως εξής:

Αρμοδιότητες του Περιψερειακού

Συμβουλίου

Το περιψερειακό συμβούλιο ασκεί όλες

τιςλρμοδιότητες που ανήκουν στην

περιψέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν

ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο

όργανο της περιψέρειας ή έχουν

μεταβιβαστεί από το ίδιο το συμβούλιο

σε επιτροπή του.

Το περιψερειακό συμβούλιο είναι

αρμόδιο ιδίως για:

α) την έγκριση και παρακολούθηση του

επιχειρησιακού προγράμματος της

περιψέρειας,

β) την έγκριση και παρακολούθηση

αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την

κείμενη νομοθεσία,

γ) την έγκριση του προύπολογισμού και

του απολογισμού της περιψέρειας,

δ) την επιβολή τελών, εισψορών και

δικαιωμάτων,

ε) την απαλλοτρίωση ακινήτων,

‘Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως

της παραγράψου ε’ του άρθρου 163 του

ν. 3852/2010 (Α’ 87), αρμόδιο για την

κήρυξη των απαλλοτριώσεων ακινήτων



ιε) Αποψασίζει για τη σύναψη και την

έγκριση των όρων κάθε είδους

προγραμματικών συμβάσεων και

συμβάσεων του άρθρου 12 του ν.

4412/2016 (Α’ 147).

ιστ) Ασκείτα καθήκοντα αναθέτουσας

αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των

συμβάσεων υπηρεσιών και

προμηθειών, ανεξαρτήτως

προϋπολογισμού, πλην των

περιπτώσεων της απευθείας

ανάθεσης, που υπάγονται στην

αρμοδιότητα του Περιψερειάρχη.

Αποψασίζει για την τροποποίηση του

ψυσικού ή οικονομικού αντικειμένου

συμβάσεων, σύμψωνα με την

εψαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση

νομοθεσία. Στις συμβάσεις του

προηγούμενου εδαψίου εγκρίνει το

πρωτόκολλο παραλαβής με

αιτιολογημένη απόψασή του.

ιζ) Αποψασίζει για τη σύναψη

χρηματοδοτικών μισθώσεων (Ιίπ)

μηχανολογικού εξοπλισμού και

οχημάτων της Περιψέρειας.

ιη) Αποψασίζει για την ίδρυση ή
συμμετοχή της περιψέρειας σε

Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής

Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν.

4674/2020 (Α· 53) ή για την

προσαρμογή υψισταμένων

αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρε ιών

και δικτύων περιψερειών στο άρθρο 2

του ν. 4674/2020.»

για έργα αρμοδιότητας της Περιψέρειας

είναι το Περιψερειακό Συμβούλιο’.

στ) την εκποίηση, ανταλλαγή και δωρεά

ακινήτων, καθώς και τηΣύσταση

εμπράγματων δικαιωμάτων,

ζ) την αγορά, παραχώρηση χρήσης,

μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και

ακινήτων, η) τη σύναψη δανείων],

8) την έγκριση του κανονισμού των

εργασιών του, του κανονισμού των

εργασιών της οικονομικής επιτροπής και

των επιτροπών του άρθρου 164, καθώς

και του οργανισμού των υπηρεσιών της

περιψέρειας,

ι) την πλήρωση των κενών οργανικών

θέσεων προσωπικού της περιψέρειας,

ια) το πρόγραμμα των εκτελεστέων

έργων και προμηθειών,

ιβ) τηΣύσταση επιτροπών στις οποίες

μεταβιβάζει Αρμοδιότητες του κατά τις

διατάξεις του επόμενου άρθρου.

«2. Μέλη του περιψερειακού

συμβουλίου συ μμετέχουν στη διοίκηση

κληροδοτήματος με έδρα την

περιψερειακή ενότητα στην οποία

εκλέγονται, στις περιπτώσεις που

προβλέπεται από την πράξη σύστασης

του ή κατ άλλο νόμιμο τρόπο, η

συμμετοχή μελών του νομαρχιακού

συμβουλίου της καταργούμενης με τον

παρόντα νόμο Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης. »

Άρθρο 5

Συγκρότηση και εκλογή Οικονομικής

Επιτροπής Περιψερειών —

Τροποποίηση παρ. 2 και 7 άρθρου

175 ν. 3852/2010

1. Η παρ. 2 του άρθρου 175 του ν.

3852/2010 (Α’ 82) τροποποιείται α)

στο πρώτο εδάψιο, ως προς τη θητεία

της οικονομικής επιτροπής και β) στο

Η υψιστάμενη διάταξη έχει ως εξής:

1. Η οικονομική επιτροπή αποτελείται

από τον τιεριψερειάρχη ή τον οριζόμενο

από αυτόν αντιπεριψερειάρχη ως

πρόεδρο, δύο ακόμη αντιπεριψερειάρχες

ως μέλη οριζόμενα από τον

περιψερειάρχη και έξι (6) μέλη στις

περιψέρειες με πληθυσμό έως 300.000

κατοίκους, οκτώ (8) μέλη στις

περιψέρειες έως 800.000 κατοίκους και

)



δεύτερο εδάψιο, ως προς τον χρόνο

διεξαγωγής της εκλογής των μελών

της και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως

εξής:

«2. Η θητεία της οικονομικής

επιτροπής είναι ετήσια. Το

περιφερειακό συμβούλιο την πρώτη

Κυριακή του Ιανουαρίου κάθε έτους

εκλέγει μεταξύ των μελών του με

μυστική ψηψοψορία τα μέλη της

οικονομικής επιτροπής, με τη

διαδικασία των επόμενων

παραγράψων.».

2. Στο Πρώτο και το τρίτο εδάψιο της

παρ. 7 του άρθρου 175 του ν.

3852/2010 οι λέξεις «κατά τη

διάρκειατης διετίας» αντικαθίστανται

από τις λέξεις «κατά τη διάρκεια της

ετήσιας θητείας» και η παρ. 7

διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη

σειρά της εκλογής τους,

καταλαμβάνουν τις Θέσεις των

εκλεγέντων με το ίδιο ψηφοδέλτιο

τακτικών μελών που μένουν κενές

κατά τη διάρκεια της ετήσιας θητείας.

Σε περίπτωση που έχει εξαντληΘεί ο

αριθμός των αναπληρωματικών

μελών ή σε περίπτωση που

παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο

εκλείψει μεμονωμένος σύμβουλος

που έχει εκλεγεί μέλος επιτροπής,

διενεργείται νέα εκλογή, για την

κάλυψη των κενών εδρών της

επιτροπής, με τη διαδικασία των

προ ηγο ύ μενων παραγράψων. Όταν τα

μέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές

παρατάξεις, πλην αυτής του

περιψερειάρχη, παραιτηθούν κατά τη

διάρκεια της ετήσιας θητείας και δεν

υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη

θέση τους καταλαμβάνουν τα μέλη

της παράταξης του περιψερειάρχη.».

δέκα (10) μέλη στις περιφέρειες με

πληθυσμό άνω των 800000 κατοίκων. Τα

μη οριζόμενα μέλη της οικονομικής

επιτροπής εκλέγονται από το

περιφερειακό συμβούλιο. Από τα

εκλεγόμενα μέλη, τουλάχιστον δύο (2)

μέλη στις εννεαμελείς, τρία (3) μέλη στις

ενδεκαμελείς και τέσσερα (4) μέλη στις

δεκατριμελείς επιτροπές προέρχονται

υποχρεωτικά από την παράταξη που

εξελέγη ο περιφερειάρχης.

2. Η θητεία της οικονομικής επιτροπής

είναι διετής. Το περιφερειακό

συμβούλιο, μετά την εκλογή του

προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που

ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου

165 και κατά τη διάρκεια της ίδιας

συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών

του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της

οικονομικής επιτροπής, με τη διαδικασία

των 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,

συμπεριλαμβανομένου του δεκαδικού

μέρους, αποτελείτο εκλογικό μέτρο. Στη

συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των

περιφερειακών 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 περιφερειακοί

σύμβουλοι λογίζονται αθροιστικά ως μια

ενιαία παράταξη. 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 η παράταξη που

έχει λάβει μεγαλύτερο αριθμό ψήψων

στις εκλογές των περιψερειακών αρχών.

Στην περίπτωση σύμπραξης,

υπολογίζεται το άθροισμα των ψήψων

που έλαβαν στις εκλογές των

περιψερειακών αρχών οι παρατάξεις που

έχουν συμπράξει.»

4. Σε περίπτωση που η παράταξη του

εκλεγέντος περιψερειάρχη δεν έχει

εκλέξει τον ελάχιστο αριθμό μελών που

προβλέπεται στο τελευταίο εδάψιο της

παραγράψου 1, τότε ο αριθμός των

μελών που εκλέγει προσαυξάνεται μέχρι

του αριθμού αυτού αψαιρουμένων

ισάριθμων εδρών ανά μία από τις

παρατάξεις που έλαβαν το μικρότερο

αριθμό ψήψων, εψόσον έχουν εκλέξει

μέλος στην επιτροπή.

5. Η εκλογή των μελών γίνεται σε ενιαίο

ψηψοδέλτιο κατά παράταξη με μυστική

ψηψοψορία. Στο ψηψοδέλτιο

αναγράψεται το όνομα της παράταξης

και ακολούθως τα ονόματα των

υποψηψίων μελών της επιτροπής. Κάθε

περιψερειακός σύμβουλος μπορεί να

εκψράσει τη προτίμησή του σε τόσους

υποψηψίους περιψερειακούς

συμβούλους, όσος ο αριθμός των

συμβούλων που εκλέγονται συνολικά.

Ψηψοδέλτιο με μεγαλύτερο αριθμό

επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης δεν

λαμβάνεται υπόψη. Ως μέλη των

επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε

αριθμό σταυρών υποψήψιοι κάθε

παράταξης και σε αριθμό ίσο με τον

αριθμό των μελών που δικαιούται αυτή

στην επιτροπή. Οι υπόλοιποι υτιοψήψιοι

κάθε παράταξης θεωρούνται

αναπληρωματικά μέλη αυτής. Σε

περίπτωση ισοψηψίας διενεργείται



δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του

περιφερειακού συμβουλίου.

6. Αν περιφερειακή παράταξη η οποία

δικαιούται μέλος στην επιτροπή, δεν

υποδείξει υποψήφιο ή υποψήψιους, τότε

τη Θέση του ή τις Θέσεις τους

καταλαμβάνουν ανά μία υποψήψιοι των

παρατάξεων με τον μεγαλύτερο αριθμό

περιψερειακών συμβούλων και σε

περίπτωση ίσου αριθμού, η παράταξη

που έλαβε περισσότερες ψήΦους στις

περιφερειακές εκλογές.

7. Τα αναιτληρωματικά μέλη, με τη σειρά

της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις

θέσεις των εκλεγέντων με το ίδιο
ψηψοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν

κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. Σε

περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο

αριθμός των αναπληρωματικών μελών ή
σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για
οποιονδήποτε λόγο εκλείψει

μεμονωμένος σύμβουλος που έχει
εκλεγεί μέλος επιτροπής, διενεργείται

νέα εκλογή, για την κάλυψη των κενών

εδρών της επιτροπής, με τη διαδικασία

των προηγούμενων παραγράψων. ‘Οταν

τα μέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές

παρατάξεις, πλην αυτής του
περιψερειάρχη, παραιτηθούν κατά τη

διάρκεια της διετίας και δεν υπάρχει

αντικαταστάτης τους, τη Θέση τους

καταλαμβάνουν τα μέλη της παράταξης

του περιψερειάρχη.

8. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της

οικονομικής επιτροπής ο πρόεδρος του

περιψερειακού συμβουλίου.

9. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για
οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση

ματαιωθεί επειδή δεν σχηματίστηκε

απαρτία, η συνεδρίαση

επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή

και εψαρμόζονται σι διατάξεις των
παραγράψων 3 έως 6. Αν καιστη δεύτερη

συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η
- συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν



σχηματίστηκε απαρτία, Θεωρείται ότι

εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν τους

περισσότερους σταυρούς προτίμησης,

σύμψωνα με τη δικαστική απόφαση

ανακήρυξης ανάλογα με τον αριθμό

εδρών που δικαιούται κάθε παράταξη

σύμψωνα με τις παραγράψους 3 έως 6.

10. Τα πρακτικά της εκλογής

διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε

(5) ημερών από τη διενέργεια της

εκλογής στον Επόπτη ΟΤΑ., ο οποίος,

αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσψυγή

δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται

εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε

(5) ημερών από τη διενέργεια της

εκλογής, αποψαίνεται, μέσα σε πέντε (5)

ημέρες το αργότερο αψότου παρέλαβε

τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της

εκλογής.

11. Η επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση

μετά την εκλογή της εκλέγει μεταξύ των

μελών της, με ψανερή ψηψοψορία, τον

αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήψου στην

περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της

επιτροπής.

«12. ‘Οταν τα μέλη της οικονομικής

επιτροπής παύουν για οποιονδήποτε

λόγο να είναι μέλη των αντίστοιχων

περιψερειακών παρατάξεων, εκπίπτουν

αυτοδικαίως από την οικονομική

επιτροπή και αντικαθίστανται, σύμψωνα

με τη διαδικασία του άρθρου αυτού για

όλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας

των μελών. Ο εκλεγμένος ανεξάρτητος

σύμβουλος, στην περίπτωση που

επανενταχθεί στην παράταξη από την

οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή
διαγράψηκε, δεν μπορεί να

εξακολουθήσει να είναι μέλος της

οικονομικής επιτροπής.».

Άρθρο ό Η υψιστάμενη διάταξη έχει ως εξής:

Αρμοδιότητες Οικονομικής «Αρθρο 176

Επιτροπής Περιψερειών — Αρμοδιότητες Οικονομικής

Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση Επιτροπής Περιψερειών



παρ. 2 και προσθήκη παρ. 4 στο

άρθρο 176 ν. 385 2/2010

Στο άρθρο 176 του ν. 3852/2010 (Α’

82) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α)

στην παρ. Ι αα) στην περ. γ’ οι λέξεις

«καθώς και τους πρσϋπολογισμούς,

ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια

Προγράμματα δράσης καιτις εκθέσεις

ιτεπραγμένων των νομικών

προσώπων και επιχειρήσεων του

Δήμου» διαγράφονται, αβ)

καταργούνται οι περ. δ’ και η’, η

υιτοπερ. ΙΙΙ της περ. ι’ καιοιπερ ιδ’ και

ιθ’, αγ) αντικαθίσταται η περ. οτ’ , β)

αντικαθίσταται η παρ. 2, γ)

προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 72

διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 176

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής

Περιφερειών

Ι. Η Οικονομική Επιτροπή είναι

συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον

έλεγχο και την παρακολούθηση της

οικονομικής και διοικητικής

λειτουργίας της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες

αποφασιστικές, ελεγκτικές και

γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α) Καταρτίζει και δημοσιεύει με πράξη

του Προέδρου της, τον κανονισμό

λειτουργίας της.

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο

του προϋπολογισμού και ελέγχει την

πρόοδο υλοποίησής του. ‘Εχει την

ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του

προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά

τρίμηνο έκθεση προςτο περιφερειακό

συμβούλιο, στην οποία

παρουσιάζεται η κατάσταση των

εσόδων και εξόδων του Περιφέρειας.

Η έκθεση αυτή, στην οποία

καταχωρούνται και τυχόν

παρατηρήσεις της μεισψηφίας,

1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι

συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον

έλεγχο και την παρακολούθηση της

οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας

της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές

και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α) Καταρτίζει και δημοσιεύει με πράξη

του Προέδρου της, τον κανονισμό

λειτουργίας της.

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο

του προϋπολογισμού και ελέγχει την

πρόοδο υλοποίησήςτου.’Εχειτην ευθύνη

για την πιστή εκτέλεση του

προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά

τρίμηνο έκθεση προς το περιφερειακό

συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η

κατάσταση των εσόδων και εξόδων του

Περιφέρειας. Η έκθεση αυτή, στην οποία

καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις

της μειοψηφίας, δημοσιεύεται

υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της

Περιφέρειας.

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό της

Περιφέρειας καιτους προϋπολογισμούς,

ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια

προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις

πεπραγμένων των νομικών προσώπων

και επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

<ιδ. Αποφασίζει για την υποβολή

αιτημάτων πρόσληψης του πάσης

φύσεως προσωπικού,

συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων

και νομικών συμβούλων με σχέση

έμμισθης εντολής καιτων συμβασιούχων

μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις, καθώς και για την

αναγκαιότητα πρόσληψης του

προσωπικού της περ. ιε’ της παρ. 2 του

άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) καιτου

άρθρου 36 του ν. 4765/202 1.».

ε) Εισηγείται στο περιφερειακό

συμβούλιο το πολυετές σχέδιο

αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της



δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην

ιστοσελίδα της Περιψέρειας.

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό της

Περ ιψέ Ρε ιας.

δ) [Καταργείται].

ε) Εισηγείται στο περιψερειακό

συμβούλιο το πολυετές σχέδιο

αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας

της Περιψέρειας και έχει την ευθύνη

και την αποψασιοτική αρμοδιότητα

για την υλοποίησή του. Για την ετήσια

πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου, ο

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ενημερώνει το περιψερειακό

συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση,

κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.

στ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας

αρχής κατάτο στάδιο που προηγείται

της σύναψης των συμβάσεων έργων,

μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών,

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην

των περιπτώσεων της απευθείας

ανάθεσης, που υπάγονται στην

αρμοδιότητα του Περιψερειάρχη.

Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες

Προϊσταμένης Αρχής που της έχουν

απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ.

7/2013 (Α’ 26).

ζ) Αποψασίζει για την υποβολή

προτάσεων εκ μέρους της

Περιψέρειας για τη χρηματοδότηση ή
επιχορήγηση δράσεων,

προγραμμάτων και αντίστοιχων

έργων από εθνικούς πόρους, πόρους

της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης ή
οποιουδήποτε άλλου Φορέα και

αποψασίζει, όπου απαιτείται, για την

αποδοχή χρηματοδότησης ή
επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων

που εντάσσονται στα πάσης Φύσεως

αναπτυξιακά προγράμματα ή
προγράμματα επιχορήγησης.

η) [Καταργείται].

8) Αποψασίζει για την υποβολή

προσψυγών στις διοικητικές αρχές και

Περιψέρειας και έχει την ευθύνη και την

αποψασιστική αρμοδιότητα για την

υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο

υλοποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής ενημερώνει το

περιψερειακό συμβούλιο, σε ειδική

συνεδρίαση, κατά τον μήνα Δεκέμβριο

κάθε έτους.

στ) Ασκείτο σύνολο των καθηκόντων και

των αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής

για τις συμβάσεις έργου, μελετών,

υπηρεσιών και προμηθειών,

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των

περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που

υπάγονται στην αρμοδιότητα του

Περιψερειάρχη και των περιπτώσεων του

άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), και

αποψασίζει για την έγκριση και

παραλαβή των πάσης ψύσεως μελετών

της Περιψέρειας, σύμψωνα με το άρθρο

189 του ν. 4412/2016.

ζ) Αποψασίζει για την υποβολή

προτάσεων εκ μέρους της Περιψέρειας

για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση

δράσεων, προγραμμάτων και

αντίστοιχων έργων από εθνικούς

πόρους, πόρους της ΕυρωπαΙκής’Ενωσης

ή οποιουδήποτε άλλου ψορέα και

αποψασίζει, όπου απαιτείται, για την

αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης

ή επιχορήγησης πράξεων που

εντάσσονται στα πάσης ψύσεως

αναπτυξιακά προγράμματα ή
προγράμματα επιχορήγησης.

η) Αποψασίζει για τη σύναψη την

έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε

είδους προγραμματικών συμβάσεων και

συμβάσεων του άρθρου 12 του ν.

4412/2016.

«θ) Αποψασίζει για την υποβολή

προσψυγών στις διοικητικές αρχές και

αποψασίζει για την άσκηση ή μη όλων

των ένδικων βοηθημάτων και των

ένδικων μέσων, καθώς και για την

παραίτηση από αυτά, πλην των



αποψασίζει για την άσκηση ή μη όλων

των ένδικων βοηθημάτων και των

ένδικων μέσων, καθώς και για την

παραίτηση από αυτά, πλην των

περιπτώσεων δικών που αψορούν

στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή

της εργασιακής σχέσης μεταξύ

εργαζομένων και της Περιψέρειας,

στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων

είναι υποχρεωτική. Αποψασίζει τον

συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης

που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού

εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον

ΦΠΑ. ‘Οταν το αντικείμενο της δίκης

είναι άνω του ποσού αυτού, τότε

εισηγείταιτη λήψη απόψασης από το

περιψερειακό συμβούλιο. Δεν

επιτρέπεται συμβιβασμός ή
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις

μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων,

εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης

και γενικά μισθολογικών παροχών

οποιασδήποτε μορψής,

εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες

το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με

απόψαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η

απόψαση της Οικονομικής Επιτροπής

για τις περιπτώσεις των

προηγούμενων εδαψίων, πλην αυτών

που αψορούν στον προσδιορισμό ή τη

μετατροπή της εργασιακής σχέσης

κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο

εδάψιο, λαμβάνεται ύστερα από

γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη

της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα

της σχετικής απόψασης. Η παρούσα

ρύθμιση ισχύει και όταν η

αρμοδιότητα ασκείται από το

περιψερειακό συμβούλιο.

ι) Αποψασίζει για:

Ι. τη μετακίνηση και την έγκριση της

αποζημίωσης των δαπανών

μετακίνησης του Περιψερειάρχη, των

αντιπεριψερειαρχών και των

περιψερειακών συμβούλων, εκτόςτης

περιπτώσεων δικών που αψορούν στον

προσδιορισμό ή τη μετατροπή της

εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων

και της Περιψέρειας, στις οποίες η

άσκηση ενδίκων μέσων είναι

υποχρεωτική. Αποψασίζει τον

συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που

έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα

χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

‘Οταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω

του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη

λήψη απόψασης από το περιψερειακό

συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται

συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για

απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων,

αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης,

εξόδων κίνησης καιγενικά μισθολογικών

παροχών οποιασδήποτε μορψής,

εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το

νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόψαση

ανωτάτου δικαστηρίου. Η απόψαση της

Οικονομικής Επιτροπής για τις

περιπτώσεις των προηγούμενων

εδαψίων, πλην αυτών που αψορούν στον

προσδιορισμό ή τη μετατροπή της

εργασιακής σχέσης κατά τα

προβλεπόμενα στο πρώτο εδάψιο,

λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση

δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής

απόψασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει

και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το

περιψερειακό συμβούλιο».

ι) Αποψασίζει για:

Ι. τη μετακίνηση και την έγκριση της

αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης

του Περιψερειάρχη, των

αντιπεριψερειαρχών και των

περιψερειακών συμβούλων, εκτός της

έδρας της Περιψέρειας για εκτέλεση

υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες

περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί

εκτός έδρας ο Περιψερειάρχης,

αντιπεριψερειάρχης ή μέλος του
περιψερειακού συμβουλίου χωρίς



έδρας της Περιφέρειας για εκτέλεση

υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες

περιπτώσεις επιτρέπεται να

μετακινηθεί εκτός έδρας ο

Περιφερειάρχης, αντιπεριψερειάρχης

ή μέλος του περιφερειακού

συμβουλίου χωρίς Προηγούμενη

απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή

αποφασίζει στην αμέσως επόμενη

συνεδρίασή της, αν η μετακίνηση

ήταν επιβεβλημένη ή όχι,

ΙΙ. την καταβολή εξόδων κίνησης και

ημερήσιας αποζημίωσης, οε 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 υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015

(Α 94),

ΙΙΙ. (Καταργείται)

ν. για την κατάρτιση των όρων, τη

σύνταξη των διακηρύξεων, τη

διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε

μορφής δημοπρασιών και

διαγωνισμών, συμπερ ιλαμβανο μένων

και αυτών που αφορούν σε έργα,

μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες,

καθώς καιτη συγκρότηση των ειδικών

επιτροπών διεξαγωγής και

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς

επιστήμονες, υπαλλήλους της

περιφέρειας ή δημόσιους

υπαλλήλους.

ια) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη

σύναψης δανείων με

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,

διαπραγματεύεται με αυτά τον

καθορισμό των όρων δανειοδότησης

και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς

το περιφερειακό συμβούλιο.

προηγούμενη απόφαση της οικονομικής

επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η

επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως

επόμενη συνεδρίασή της, αν η

μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι,

ΙΙ. 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

υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α· 94),

ΙΙΙ. για την τροποποίηση του φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,

σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε

περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις

του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το

πρωτόκολλο παραλαβής με

αιτιολογημένη απόφασή της,

Ιν. για την κατάρτιση των όρων, τη

σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή

και κατακύρωση κάθε μορφής

δημοπρασιών και διαγωνισμών,

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες

και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση

των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς

επιστήμονες, υπαλλήλους της

περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.

ια) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη

σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά

ιδρύ ματα, διαπραγματε ύ εται με αυτά

τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης

και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το

περιφερειακό συμβούλιο.

«ιβ) Αποφασίζει για την πρόσληψη

πληρεξουσίου δικηγόρου και την

ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε

όσες περιφέρειες, είτε δεν έχουν

προσληφθεί δικηγόρσι με μηνιαία



ιβ) Αποψασίζει για την πρόσληψη

πληρεξουσίου δικηγόρου και την

ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του,

σε όσες περιψέρειες, είτε δεν έχουν

ιτροσληψθεί δικηγόροι με μηνιαία

αντιμισθία είτε αυτοί που έχουν

προσληψθεί δεν έχουν δικαίωμα να

παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την

παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο

εψόσον δεν έχουν προσληψθεί

δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με

απόψασή της, είναι δυνατή, κατ’

εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο,

εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά

υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν

ιδιαίτερη σημασία για τα συμψέροντα

της περιψέρειας και απαιτούν

εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις

περιπτώσεις αυτές, για τον ορισμό της

αμοιβής του δικηγόρου εψαρμόζεται

κατ’ αναλογία το άρθρο 281 του ν.

3463/2006 (Α’ 114).

ιγ) Αποψασίζει για την αποδοχή

κληρονομιών, κληροδοσιών και

δωρεών προς την Περιψέρεια.

ιδ) {Καταργείται).

ιε) Αποψασίζει για την αποδοχή

πάσης ψύσεως χρηματοδοτήσεων,

επιχορηγήσεων,

συμπεριλαμβανομένων κατανομών

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,

επιδοτήσεων, δωρεών προς την

Περιψέρεια και αποψάσεων ένταξης

πράξεών της σε αναπτυξιακά

προγράμματα, καθώς και για την

παροχή δεσμευτικής εισήγησης

αναμόρψωσης του προϋπολογισμού,

κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του

άρθρου έκτου της από 22.8.2020

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

(Α’ 161), η οποία κυρώθηκε με το

άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).

αντιμισθία είτε αυτοί που έχουν

προσληψθεί δεν έχουν δικαίωμα να

παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή

γνωμοδοτήσεων, μόνο εψόσον δεν έχουν

προσληψθεί δικηγόροι, με μηνιαία

αντιμισθία. Με απόψασή της, είναι

δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε

δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού

χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα

οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα

συμψέροντα της περιψέρειας και

απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή
εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, για τον

ορισμό της αμοιβής του δικηγόρου

εψαρμόζεται κατ’ αναλογία το άρθρο 281

του ν. 3463/2006 (Α’ 114).»

ιγ) ΑποΦασίζει για την αποδοχή

κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών

προς την Περιψέρεια.

ιδ) Αποψασίζει για τη σύναψη

χρηματοδοτικών μισθώσεων (Ιπ)

μηχανολογικού εξοπλισμού και

οχημάτων της Περιψέρειας.

ιε) Αποψασίζει για την αποδοχή πάσης

ψύσεως χρηματοδοτήσεων,

επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων

κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών

Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς την

Περιψέρεια και αποψάσεων ένταξης

πράξεών της σε αναπτυξιακά

προγράμματα, καθώς και για την παροχή

δεσμευτικής εισήγησης αναμόρψωσης

του προϋπολογισμού, κατά τη

διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου

της από 22.82020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 161), η οποία

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.

4722/2020 (Α’ 177).

«ιστ) Αποψασίζει για την αγορά,

παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και

εκμίσθωση κινητών και ακινήτων.

ιζ) Εισηγείται στο περιψερειακό

συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών



ιστ) Αποψασίζει για την αγορά,

παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και

εκμίσθωση κινητών και ακινήτων.

ιζ) Εισηγείται στο περιψερειακό

συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών

αποψάσεων της περιΦέρειας και

παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

ιη) Κηρύσσει την αναγκαστική

απαλλοτρίωση ακινήτου για έργα

αρμοδιότητας της οικείας

περιψέρειας, όταν έχει εκδοθεί πράξη

του Υπουργικού Συμβουλίου Περί

υπαγωγής της απαλλοτρίωσης στη

διαδικασία του άρθρου 7Α του

Κώδικα Αναγκαστικών

Απαλλοτριώσεων Ακινήτων που

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.

2882/2001 (Α’ 17).

ιθ) [Καταργείται].

2. Το περιψερειακό συμβούλιο

μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά,

με ειδική αιτιολογία, και με την

απόλυτη πλειοψηψία του συνόλου

των μελών του να αποψασίζει ότι Θα

ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες της

παρ. 1.

3. Η Οικονομική Επιτροπή λογοδοτεί

στο περιψερειακό συμβούλιο, δια

μέσου του Προέδρου της, με την

υποβολή έκθεσης πεπραγμένων ανά

εξάμηνο. Η έκθεση συζητείται σε

ειδική συνεδρίαση του οικείου

συμβουλίου.

4. Η Οικονομική Επιτροπή με ειδική

απόψαση που λαμβάνεται με την

απόλυτη πλειοψηψία των μελών της

μπορεί να Παραπέμπει συγκεκριμένο

θέμα της αρμοδιότητάς της στο

περιψερειακό συμβούλιο για τη λήψη

απόψασης, εψόσον κρίνει ότι αυτό

επιβάλλεται από την ιδιαίτερη

σοβαρότητά του.))

αποφάσεων της περιψέρειας και

παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

ιη) Κηρύσσει την αναγκαστική

απαλλοτρίωση ακινήτου για έργα

αρμοδιότητας της οικείας περιψέρειας,

όταν έχει εκδοθεί πράξη του Υπουργικού

Συμβουλίου περί υπαγωγής της

απαλλοτρίωσης στη διαδικασία του

άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών

Απαλλοτριώσεων Ακινήτων που

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.

2882/2001 (Α’ 17).)>

«ιΘ) Αποφασίζει για την ίδρυση ή
συμμετοχή της περιψέρειας σε

Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής

Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν.

4674/2020 (Α’ 53) ή για την προσαρμογή

υφισταμένων αναπτυξιακών ανωνύμων

εταιρειών και δικτύων περιψερειών στις

διατάξεις του άρθρου 2 του ν.

4674/2020.».

2. Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής

Επιτροπής είναι αποκλειστικές. Με

ειδική απόφαση που λαμβάνεται

ομόφωνα, η Οικονομική Επιτροπή

μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο

Θέμα της αρμοδιότητάς της στο

περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη

απόφασης, εψόσον κρίνει ότι αυτό

επιβάλλεται από την ιδιαίτερη

σοβαρότητά του. Με απόφασή του, η

οποία λαμβάνεται με απόλυτη

πλειοψηφία, το περιφερειακό

συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει

περαιτέρω αρμοδιότητες στην

Οικονομική Επιτροπή.

3. Η Οικονομική Επιτροπή λογοδοτεί στο

περιφερειακό συμβούλιο, δια μέσου του

Προέδρου της, με την υποβολή έκθεσης

πεπραγμένων ανά εξάμηνο. Η έκθεση

συζητείται σε ειδική συνεδρίαση του

οικείου συμβουλίου.)).



Άρθρο 7

Ρύθμιση κυκλοψορίας —

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 82 ν.

3463/2006

Η παρ. 2 του άρθρου 82 του ν.

3463/2006 (Α 114) τροποποιείται ως

προς το αρμόδιο όργανο και

διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Οι αποψάσεις που αψορούν την

κυκλοψορία λαμβάνονται από το

δημοτικό συμβούλιο μετά από

εισήγηση της επιτροπής ποιότητας

ζωής του δήμου καιυποβάλλονταιγια

έγκριση και εκτελούνται κατά τα

οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν.

2696/1999 (Α’ 57).»

Άρθρο 9

Ζητήματα Υπηρεσιακών

Γραμματέων — Τροποποίηση παρ. 3

άρθρου 36 ν. 4622/2019

Στην παρ. 3 του άρθρου 36 του ν.

4622/2019 (Α’ 133) προστίθεται νέο

δεύτερο εδάψιο και η παρ. 3

διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Η θητεία των Υπηρεσιακών

Γραμματέων είναι τριετής με

δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη

τριετία. Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς,

των οποίων η θητεία έχειλήξει και δεν

έχει ανανεωθεί, εξακολουθούν και

ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την

επιλογή και τοποθέτηση νέου

Υπηρεσιακού Γραμματέα. Η θητεία

λήγει πρόωρα σε περίπτωση

παραίτησής τους, καθώς και

αυτοδίκαιης θέσης σε αργία κατά τις

διατάξεις της παραγράψου Ι του

άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα,

όπως εκάστοτε ισχύει. Η θητεία

μπορεί επίσης να λήξει, με απόΦαση

του αρμοδίου Υπουργού, σε

περίπτωση μόνιμης αδυναμίας

εκτέλεσης των καθηκόντων του για

λόγους υγείας ή αναπηρίας,

Η υψιστάμενη διάταξη ως εξής:

«2. Οι αποψάσεις που αψορούν την

κυκλοψορία λαμβάνονται 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).»

Η υψιστάμενη διάταξη έχει ως εξής:

«3. Η θητεία των Υπηρεσιακών

Γραμματέων είναιτριετής με δυνατότητα

ανανέωσης για μια ακόμη τριετία. Η

θητεία λήγει πρόωρα σε περίπτωση

παραίτησής τους, καθώς και αυτοδίκαιης

θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της

παραγράψου 1 του άρθρου 103 του

Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε

ισχύει. Η θητεία μπορεί επίσης να λήξει,

με απόψαση του αρμοδίου Υπουργού, σε

περίπτωση μόνιμης αδυναμίας

εκτέλεσης των καθηκόντων του για

λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωματικής ή
πνευματικής, όπως επίσης εψόσον

συντρέχουν οι προϋποθέσεις δυνητικής

θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της

παραγράψου Ι του άρθρου 104 του

Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε

ισχύ ει.))



σωματικής ή πνευματικής, όπως

επίσης εψόσον συντρέχουν σι

προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε

αργία κατά τις διατάξεις της

παραγράψου 1 του άρθρου 104 του

Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε

ισχύει».

2. Η θητεία των Υπηρεσιακών

Γραμματέων που λήγει από την

έναρξη ισχύος του παρόντος έως τις

30.4.2023 παρατείνεται έως τις

31.10.2023.

30.

________________________________ __________________________________

Διατάξεις αξιολοιούμενης ρύιμισης
Καταριουμενες διαταξεις

που προόλέπουν καταρηση

Δεν υψίστανται καταργούμενες

____________________________________

διατάξεις

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

Σχετική διάταξη
Συναρμοδια Υπουργεια

αξιολογού μενης Αντικείμενο συναρμοδ ιότητας
, Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς

ρυθμισης

Οικονομικών, Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, Δικαιοσύνης,

Εσωτερικών

32. ‘Εκδοση κανονιοτικών πράξεων και εγκυκλίων

Αρμόδιο ή Χρονοδιάγραμμα

Εξου σιοδοτική , επισπεύδον , (ενδεικτική ή
Ειδος πραξης , , Αντικειμενο

διαταξη Υπουργειο η αποκλειστικη

υπηρεσία προϋεσμία)



Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2023

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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Αριθ. 6/3/2023

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών
«Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο Τομέα»

Α. Με την υπόψη τροπολογία. προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Ι. Επιτρέπεται η επιχορήγηση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευση; —

αποχέτευσης (Δ.ΕΥ.Α.) και των Συνδέσμων Ύδρευση; Ο.Τ.Α. από πιστώσεις του
Κρατικού προϋπολογισμού μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών,
για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών και των αυημένων δαπανών τους που
οφείλονται στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Για την εφαρμογή της ρύθμισης
αυτή; εκδίδεται σχετική κυ.α.

2. Επανακαθορίζονται: α) οι αρμοδιότητες του Περιφερειακού συμβουλίου καθώς
και της Οικονομικής Επιτροπή; των Δήμων και των Περιφερειών.

β) η θητεία των υπηρετούντων Υπηρεσιακών Γραμματέων.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται επί του κρατικού
προϋπολογισμού ενδεχόμενη δαπάνη από την επιχορήγηση των Δ.Ε.Υ.Α. και των
Συνδέσμων Ύδρευσης Ο.ΤΑ., για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και αυζημένων
δαπανών τους που οφείλονται στις επιπτώσεις της ενεργειακής Κρίσης, το ύψος της
οποίας εξαρτάται από τιιν έκδοση κ.υ.α. Το αποτέλεσμα αυτό είναι δημοσιονομικά
ουδέτερο, σε Περίπτωση που οι ωφελούμενοι φορείς ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2023

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΠΓΙΑ ΑΚΜΑί3ΟΠ
16.01.2023 18:17

Ιουλία Γ. Αρμάγου

16.1.2023 ΥΠΕΣ δευα κλπ



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου
<Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο Τομέα»

Από Τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας. προκαλείται επί του Κρατικού
προϋπολογισμού ενδεχόμενη δαπάνη από την επιχορήγηση των Δ.Ε.Υ.Α. και
των Συνδέσμων Ύδρευσης Ο.Τ.Α., για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και
αυξημένων δαπανών τους που οφείλονται στις επιπτώσεις της ενεργειακής

κρίσης.

Η ανωτέρω δαπάνη. το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α..
Θα αντιμετωπίεται από τις πιστώσεις του Κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2023

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ςς ιι Ί)Ι\:>Πι
Ννιονυι \ΟΙΙ[)Ι’ς

Χ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ

16.1.2023 Ε1ΙΚΗ ΠΕΣ 1 ό


