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5. Η περίπτωση 17 της παραγράφου Ι του άρθρου 75 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«17. Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορεί-
ων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και 
του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και ο 
καθορισμός των προδιαγραφών, η κατασκευή και η συ-
ντήρηση των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής 
επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.».

6. Το άρθρο 18 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) αντικαθί-
σταται, ως εξής:

«Άρθρο 18 
Μεταφορά επιβατών από τους ΟΤΑ

1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθ-
μού μπορούν, πλέον των περιπτώσεων των παραγρά-
φων 7 και 8 του άρθρου 7, να διενεργούν μεταφορά για 
την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, κέντρων 
απασχόλησης ηλικιωμένων και εργαζομένων του οικεί-
ου ΟΤΑ. Μπορούν επίσης να διενεργούν μεταφορά για 
τη μετακίνηση κατοίκων μεταξύ των δημοτικών τους 
κοινοτήτων και από και προς το κέντρο του δήμου, εφό-
σον το εν λόγω μεταφορικό έργο δεν εξυπηρετείται από 
υφιστάμενη γραμμή, κατά το σχεδιασμό της οικείας Πε-
ριφέρειας.

2. Η εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου γίνεται με 
ιδιωτικής χρήσης λεωφορεία ιδιοκτησίας ΟΤΑ. Εφόσον 
το προσωπικό σε οδηγούς του οικείου δήμου δεν επαρ-
κεί για την κάλυψη των απαιτούμενων δρομολογίων, ο 
δήμος μπορεί να αναθέτει τις υπηρεσίες οδηγού κατά 
το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).».

7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 
(Α΄ 224) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τη μετά-
ταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπη-
ρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται η σύμ-
φωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.».

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 
προστίθεται περίπτωση κβ΄ ως εξής: «κβ) Κηρύσσει την 
αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για έργα αρμοδι-
ότητας της οικείας περιφέρειας, όταν έχει εκδοθεί πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου περί υπαγωγής της απαλ-
λοτρίωσης στην διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα 
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του ν. 2882/2001 (Α΄ 17).».

9. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) ισχύ-
ουν αναλόγως και για τη σύσταση των επιτροπών του 
άρθρου 70 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθώς και τη συμ-
μετοχή αιρετών εκπροσώπων του δήμου σε επιτροπές 
και συλλογικά όργανα νομικών προσώπων, κληροδοτη-
μάτων και σωματείων που συστήνονται και λειτουργούν 
με νομοθετήματα του Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλων 
Υπουργείων.

10. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του 
άρθρου 4 του π.δ. 75/2011 (Α΄ 182) καταργούνται.

11. Αποφάσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
(ΕΝ.Π.Ε.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) 
και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) που 
έλαβαν χώρα έως 30.09.2019 και αφορούν δαπάνες με-

τακίνησης (έξοδα κίνησης, έξοδα διανυκτέρευσης και 
ημερήσια αποζημίωση) προσωπικού και αιρετών της 
αυτοδιοίκησης, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νομίμως 
από τον χρόνο διενέργειάς τους και ποσά καταβληθέντα 
βάσει αυτών δεν αναζητούνται και δεν καταλογίζονται.

Άρθρο 230
Αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων 
στους δήμους που συστάθηκαν 
με το άρθρο 154 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)

1. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 4623/2019 
(Α΄ 134), μετά το πρώτο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο 
ως ακολούθως: «Εφόσον κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2019 
δεν υφίσταται ενεργή σύμβαση, αλλά ο καταργούμενος 
δήμος είχε λάβει αποφάσεις για την εκτέλεση έργων, την 
προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών ή την εκπό-
νηση μελετών, οι διαδικασίες εκτέλεσής τους δύναται να 
ολοκληρωθούν από το δήμο που αποτελούσε την έδρα 
του καταργηθέντος».

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«10. Η μισθοδοσία και οι κάθε είδους απολαβές ή αντι-
μισθίες του πάσης φύσεως προσωπικού και των αιρετών 
όλων των συνιστώμενων δήμων, για διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τους τέσσερεις (4) μήνες από την έναρξη 
λειτουργίας τους, δύναται να καταβάλλονται από τον 
εκκαθαριστή μισθοδοσίας του καταργούμενου δήμου 
και αντίστοιχα από την οικονομική υπηρεσία του νέου 
δήμου στον οποίο αυτός θα παρέχει τις υπηρεσίες του.».

3. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το τε-
τράμηνο από 1.9.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με 
την παράγραφο 9 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 
(Α΄ 43), παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής ποσών στο 
χρηματικό υπόλοιπο έκαστου δήμου, κατόπιν σχετικής 
εκτίμησης του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών 
του δήμου, ο οποίος αποτελούσε την έδρα του καταρ-
γηθέντος. Κατά την εκτίμηση αυτή λαμβάνονται υπόψη 
οι σχετικές, περί κατανομής περιουσίας του καταργού-
μενου δήμου, διατάξεις. Με τη δημοσίευση στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως της τροποποιητικής - συμπληρω-
ματικής πράξης της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας 
του καταργούμενου δήμου, οι νεοσυσταθέντες δήμοι 
αναμορφώνουν υποχρεωτικά τους προϋπολογισμούς 
τους, εγγράφοντας ως ποσά του χρηματικού τους υπο-
λοίπου, αυτά που εμπεριέχονται στην εν λόγω πράξη.

4. Οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 127080/57460/21.12.2010 
απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1984) ισχύουν αναλό-
γως και για τους δήμους που συστάθηκαν δυνάμει του 
άρθρου 154 του ν. 4600/2019.

Άρθρο 231
Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ΦΟΔΣΑ

1. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 225 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) αντικαθίστανται με 
εδάφια ως εξής: «Στις περιφέρειες στις οποίες υφίστανται 
ήδη μέχρι τρεις (3) ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά 
τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄, δεν εφαρ-
μόζονται οι διατάξεις του άρθρου 245. Η διαπίστωση 
της συνδρομής των προϋποθέσεων γίνεται με πράξη 



 T  4809Τεύχος A’ 167/30.10.2019

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τυχόν 
διαπιστωτικές πράξεις Συντονιστών Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 245, θεωρούνται 
ως μηδέποτε εκδοθείσες. Κατ’ εξαίρεση των αριθμητικών 
περιορισμών του πρώτου εδαφίου, είναι δυνατή η λει-
τουργία ΦΟΔΣΑ στον οποίο συμμετέχουν πλέον του ενός 
δήμοι, οι οποίοι ανήκουν σε περιφερειακές ενότητες 
όμορων Περιφερειών, τηρουμένων των προϋποθέσεων 
των στοιχείων α΄, γ΄ και δ΄ της παρούσας παραγράφου. 
Οι απαιτούμενες διαπιστωτικές πράξεις για τη λειτουργία 
των Φορέων της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται 
από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που 
υπάγεται η έδρα του Φορέα.».

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 
(Α΄ 43) προστίθεται εδάφιο δεύτερο, ως εξής: «Ειδικά 
στους διαδημοτικούς ΦΟΔΣΑ, ο δήμος της έδρας των 
Φορέων συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο με δύο 
(2) επιπλέον μέλη, πλέον των όσων προβλέπονται από 
τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, τα οποία ορί-
ζονται με απόφαση του οικείου δημάρχου.».

Άρθρο 232
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης 
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Το άρθρο 2 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται, 
ως εξής:

«Άρθρο 2
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 
που αποτελείται από:

(α) τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(β) τον Αντιπρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(γ) τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(δ) τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για ζητήματα αν-

θρώπινου δυναμικού Γενικής Διεύθυνσης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών,

(ε) πέντε (5) εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφορε-
τικό γνωστικό αντικείμενο, με εμπειρία κυρίως σε θέ-
ματα δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οικονομικής διαχείρισης, 
κοινωνικής πολιτικής, μάνατζμεντ, ανάλυσης δημοσίων 
πολιτικών, νομικής και νομοπαρασκευαστικού έργου, εκ 
των οποίων ένας τουλάχιστον απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

(στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.),

(ζ) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),

(η) έναν (1) εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώ-
σεων Δημοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),

(θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδί-
ας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.),

(ι) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Αποφοίτων της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Όταν συζητούνται θέματα σχετικά με το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα ή το περιεχόμενο και τους όρους εκπαίδευ-
σης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτο-

διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο Δ.Σ. καλείται χωρίς δικαίωμα 
ψήφου και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Σπουδα-
στών της ως άνω Σχολής. Σχετικά θέματα, πέραν του 
προγράμματος, θεωρούνται ιδίως όσα περιλαμβάνονται 
στις διατάξεις του Κανονισμού των Σπουδών της Σχολής.

2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος επιλέγονται μεταξύ 
επιστημόνων εγνωσμένου κύρους και ειδικής εμπειρίας 
από τους επιστημονικούς κλάδους που απαριθμούνται 
στο στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 ή και από άλλους επι-
στημονικούς κλάδους, εφόσον έχουν ασκήσει διοικητικά 
καθήκοντα υψηλής ευθύνης. Στις θέσεις του Προέδρου 
και του Αντιπροέδρου δύναται να ορίζονται και μέλη 
Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
ρυθμίσεις για τον διορισμό των ανωτέρω ως οργάνων 
διοίκησης φορέων του Δημοσίου.

3. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα 
τα εκ του νόμου προβλεπόμενα καθήκοντά του, όταν αυ-
τός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ασκεί όσες αρμο-
διότητες του μεταβιβάσει ο τελευταίος. Οι Αναπληρωτές 
Διευθυντές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και του ΙΝ.ΕΠ., που ορίζονται με 
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 
16 παράγραφος 2 και 34 παράγραφος 3, μετέχουν στο 
Δ.Σ. ως αναπληρωτές των Διευθυντών των αντίστοιχων 
εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

4. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις 
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κα-
θώς και η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα του 
Δ.Σ., καθορίζονται με βάση τα όσα προβλέπονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με τους αναπληρωτές τους διορίζονται 
για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών. Η θητεία του Προέδρου, του 
Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. μπορεί να διακοπεί 
σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή σοβαρής αμέλειας 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους με απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόε-
δρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. συνεχίζουν να 
ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας 
τους, μέχρι την ανανέωσή της ή τον διορισμό νέων με-
λών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

6. Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ορίζει 
ως γραμματέα του Δ.Σ. υπάλληλο, μόνιμο ή ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 
καθώς και τον αναπληρωτή του.».

Άρθρο 233
Πρόγραμμα επιχορήγησης δήμων 
για την εξόφληση υποχρεώσεων 
από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες 
δικαστικές αποφάσεις

1. Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δή-
μων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις, 
οι οποίες έως τη δημοσίευση του παρόντος έχουν κα-
ταστεί τελεσίδικες, και οι οποίες αφορούν αξιώσεις από 
προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έρ-
γων, οι δήμοι επιχορηγούνται από χρηματικά διαθέσιμα 
έως σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ του λο-
γαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης 


