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ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται 
στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Για τη λήψη 
απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη 
πλειοψηφία υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων 
μελών κατά τη ψηφοφορία. Για τις συνεδριάσεις τηρού-
νται πρακτικά.».

γ. Στο τέλος της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, 
ως εξής: 

«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την 
άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζε-
ται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισμό 
ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργα-
ζομένων και του δήμου.».

δ. Στην υποπερίπτωση vi. της περίπτωσης κ΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 μετά τη 
φράση «των ισολογισμών,» προστίθεται η φράση «των 
απολογισμών,».

2.α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 169 του ν. 3852/2010 
αντικαθίσταται, ως εξής:

«3. Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά 
την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους 
υπήρξε απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν μεταγε-
νέστερα λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συ-
νεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία 
αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που πε-
ριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. 
Για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα η 
απαιτούμενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των πραγ-
ματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία. Για τις 
συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά.».

β. Στο τέλος της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, 
ως εξής: 

«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την 
άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζε-
ται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισμό 
ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργα-
ζομένων και της περιφέρειας.».

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 
(Α΄134) αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγ-
μάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται 
ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων 
των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέ-
σμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα 
επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, 
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού 
συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφε-
ρειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων 
τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex 
officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις 
λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε 
περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμ-
βούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά. Πράξεις 
ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμ-
φωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις 
του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και πε-
ριφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, 
θεωρούνται νόμιμες.

Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκ-
δίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή 
περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για 
οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν 
μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή Περιφε-
ρειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο 
συμβούλιο.».

4. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
241 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), τροπο-
ποιείται, ως εξής: 

«1. Η συγχώνευση δημοτικών νομικών προσώπων σε 
ένα νομικό πρόσωπο, συναφούς σκοπού, γίνεται με από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου δημο-
τικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 
τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του, και δημο-
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 
241 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), τροπο-
ποιείται, ως εξής:

«3. Νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθη-
καν με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται με απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστε-
ρα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία 
λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων 
των μελών του, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.».

Άρθρο 178
Αντικατάσταση του άρθρου 61 
του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 
αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 61
Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης 
χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού

1. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση 
του, να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για 
την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και 
μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων 
υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημο-
τικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλε-
κτροφωτισμού. Με την απόφαση καθορίζονται ιδίως, το 
αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και 
η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.».

Άρθρο 179
Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Το άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 13
Τιμητική πολιτογράφηση

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από 
αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, 


