
 

 

Άρθρο 63: Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
1. Οι αποφάσεις για τον καθορισμό μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των 
διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων ή των δημοτικών συμβουλίων, 
εφόσον πρόκειται για δημοτικό παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό εντός υπηρεσίας 
του δήμου, ισχύουν έως την αντικατάστασή τους, ανεξάρτητα εάν είχε 
προβλεφθεί μικρότερη διάρκεια ισχύος.  
 
2. Πρόεδροι και αντιπρόεδροι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων, 
οι οποίοι λαμβάνουν αποδοχές από την οργανική τους θέση ή λαμβάνουν σύνταξη 
δεν δικαιούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 242 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114) έξοδα παράστασης. Έξοδα παράστασης που 
τυχόν έχουν καταβληθεί στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, θεωρούνται 
νομίμως καταβληθέντα και δεν αναζητούνται.  
 
3. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης 
ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, 
μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.8.2020, χωρίς την επιβολή 
προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους 
αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου 
υπολογίζονται από την 1η.1.2020 και καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε δέκα 
(10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.  
 
4. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι 
κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ή πρόεδροι 
κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων δικαστικοί λειτουργοί, 
αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θρησκευτικοί 
λειτουργοί των γνωστών θρησκειών, καθώς και τα μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών του 
άρθρου 101Α του Συντάγματος ή Αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή 
ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από το νόμο η πλήρης και αποκλειστική 
τους απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου 
λειτουργήματος ή καθηκόντων, αμειβόμενων ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου 
τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην Ανεξάρτητη Αρχή.  
 
Το κατά τα ανωτέρω ασυμβίβαστο δεν καταλαμβάνει όσους εκ του ένστολου 
προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας προάγονται σε αξιωματικούς, με τη 
συμπλήρωση ετών πραγματικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της αιρετής θητείας 
τους. 


