
Αρθρο 6

Ρυθμίσεις για το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων και των περιφερειών

1α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στους αντιδημάρχους, εκτός των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων, ο δήμαρχος μπορεί να 
μεταβιβάζει και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες.»

β. Η παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμο- διότητές του ασκεί άλλος 
αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο ή ο ίδιος ο δήμαρχος.»

2.Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο το 
οποίο έχει ως εξής:

«Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του δημάρχου στην Εκτελεστική Επιτροπή 
προεδρεύει ο αντιδήμαρχος που έχει οριστεί αναπληρωτής του και σε περίπτωση μη 
ορισμού ο αντιδήμαρχος που εγγράφεται πρώτος στην απόφαση διορισμού των 
αντιδημάρχων.»

3.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 τροποποιείται και 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η πρόσκληση δημοσιεύεται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του δήμου.»

4.Η παρ. 10 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αποφάσεις των παραπάνω επιτροπών δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη 
δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του δήμου με ευθύνη του προέδρου τους.»

5.Το εδάφιο ιδ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση 
δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και 
εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης 
που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.»

6.Στο άρθρο 164 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος η οποία έχει ως εξής:

«Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί, με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου 
των μελών του, να συγκροτεί από τα μέλη του γνωμοδοτικές επιτροπές για την 
επεξεργασία προτάσεων και τη διατύπωση εισηγήσεων σε θέματα της αρμοδιότητάς του με 
σκοπό την καλύτερη οργάνωση των εργασιών του και την εκπλήρωση της αποστολής του.»

«7. Οι περιφέρειες δύνανται να αναθέτουν, απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο 
διαγωνισμό), δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δεν υπάγονται 
στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Α' 42), με τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με 
τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (Α' 247), ως προς τα επιτρεπόμενα 
χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του 
περιφερειάρχη, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα 
συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον περιφερειάρχη. Για τη συνοπτική διαδικασία 



(πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής που εγκρίνει και τα 
συντασσόμενα τεύχη.» [3] [4] [5] [6] [7]

8.Η παρ. 1 του άρθρου 162 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

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

9.Το τελευταίο εδάφιο της πρώτης παρ. του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται 
ως εξής: «Στις νησιωτικές περιφέρειες το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω 
τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές 
περιφέρειες σε κατεπείγουσες μόνο περιπτώσεις.»

10.Στο τέλος της παρ. 1 περίπτωση ιγ' του άρθρου 159 του ν. 3852/2010 προστίθενται οι 
παρακάτω περιπτώσεις:

«ιδ) Με απόφασή του μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων'Εργων της 
έδρας της Περιφέρειας δύναται η μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση τεχνικού έργου μίας 
περιφερειακής ενότητας να εκτελείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων με χωρική 
αρμοδιότητα όλη την Περιφέρεια ή άλλη Τεχνική Διεύθυνση της Περιφέρειας.

ιε) Με απόφασή του ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δημοσίων'Εργων της έδρας της Περιφέρειας, δύνανται να συσταθούν πέραν του ανωτέρω 
Συμβουλίου και άλλα Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων με τοπική αρμοδιότητα μία ή 
περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες. Η έδρα των εν λόγω Συμβουλίων ορίζεται με την 
απόφαση του Περιφερειάρχη σε μία από τις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων, που 
εξυπηρετεί. Το εν λόγω Συμβούλιο γνωμοδοτεί για θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών 
του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων που εξυπηρετεί, καθώς και των φορέων της πρωτοβάθμιας τοπικής 
αυτοδιοίκησης της τοπικής αρμοδιότητάς του. Η σύνθεση του εν λόγω Συμβουλίου γίνεται 
κατ' αναλογία των ρυθμίσεων με τις οποίες συγκροτείται το Τεχνικό Συμβούλιο της 
Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση για έργα, μελέτες και υπηρεσίες του ν. 3316/2005 
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών 'Εργων, που έχει τοπική αρμοδιότητα σε όλη την 
Περιφέρεια, αρμόδιο Συμβούλιο είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων 'Εργων με έδρα την 
έδρα της Περιφέρειας.»

11.H παρ. 2 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με όμοια απόφαση ο περιφερειάρχης αναθέτει σε όλους τους αντιπεριφερειάρχες την 
άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων της περιφέρειας και μπορεί, επίσης, να τους μεταβιβάζει 
την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του. Οι αντιπεριφερειάρχες μπορούν για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οι οποίες μεταβιβάζονται σε αυτούς από τον 
περιφερειάρχη να παρέχουν εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή τους σε προϊσταμένους 
υπηρεσιών της περιφέρειας με εξαίρεση χρηματικά εντάλματα πληρωμών.»

12.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:



«Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία 
Εποπτείας Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη.»

13.Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εκκρεμείς δίκες των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εκτός από αυτές που 
αφορούν πράξεις ή παραλείψεις των πολεοδομικών γραφείων που συνεχίζονται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα αυτά, συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από τις ιδρυόμενες 
περιφέρειες, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη 
συνέχισης για την καθεμία από αυτές.»

14.Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά 
Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και 
να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές 
ενότητες, αντιστοίχως. [1]

15.Στους διαγωνισμούς για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών 
αυτοκινήτων οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή. 
[2]

16.Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 τροποποιούνται και 
αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος του συνδυασμού 
της πλειοψηφίας που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε 
περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.

2. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κενωθεί λόγω 
θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου ή 
εκείνος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης δεν αποδεχθεί εγγράφως τη 
θέση, το αξίωμα καταλαμβάνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος του 
συνδυασμού της πλειοψηφίας.»

Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από 1.1. 2013.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

[1] Είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση εργασιών-υπηρεσιών με απόφαση του Δημάρχου, 
όταν η συνολική δαπάνη αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Μετά την έναρξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 6 παρ.
14 του ν.4071/2012, είναι επιτρεπτός ο επιμερισμός της εκτέλεσης όμοιων ή ομοειδών κατά 
τα προεκτεθέντα υπηρεσιών, η εκτέλεση των οποίων λαμβάνει χώρα εντός του 
γεωγραφικού πλαισίου του Δήμου, σε περισσότερες ομοειδείς εργασίες, για τις οποίες 
έχουν αναγραφεί ιδιαίτερες πιστώσεις στον οικείο προϋπολογισμό εφόσον κάθε ομάδα 
εργασιών αφορά σε συγκεκριμένη δημοτική ενότητα. Η απευθείας ανάθεση έκαστης από 
αυτές τις επιμερισμένες ανά δημοτική ενότητα εργασίες διενεργείται, εφόσον δεν 
υπερβαίνει το τιθέμενο από τις διατάξεις της ως άνω υπουργικής απόφασης όριο των 
20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, με απόφαση του Δημάρχου 
και όχι του Δημοτικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι η διάταξη του άρθρου 65 παρ. 1 του ν.
3852/2010 εξαιρεί από τις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου εκείνα τα θέματα που 
ανήκουν εκ του νόμου (εν προκειμένω από τη διάταξη του άρθρου 209 παρ. 9 του ν.
3463/2006) στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Δήμου. Για την απευθείας ανάθεση 
εργασιών-υπηρεσιών ανά δημοτική ενότητα, δεν τίθεται από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 



14 του ν.4071/2012 η επιπρόσθετη προϋπόθεση της τμηματικής (ανά δημοτική ενότητα) 
ανάθεσης αυτών. Εξάλλου, ο δεύτερος λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου ερείδεται στην 
εσφαλμένη προϋπόθεση ότι οι επίμαχες εργασίες έπρεπε να ανατεθούν με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, πλην, όμως, για την ανάθεση αυτών, ενόψει του ότι η ανά 
δημοτική ενότητα εκτελεσθείσα εργασία δεν υπερέβαινε το όριο των 20.000,00 ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α., αρκούσε σχετική απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του 
άρθρου 209 του ν.3463/2006. Νόμιμη δαπάνη. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 198/2012)

[2] Υπ. Οικ. 2/74007/0026/17.09.2013 Κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων για την 
προμήθεια καυσίμων.

[3] Η παρ. 7 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος 
Α’).

[4] ΥΠ.ΕΣ. 16916/28.04.2014 Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών στο ν.
4257/2014 σχετικά με θέματα έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού.

[5] Υπ. Οικ. οικ. 2/49703/0026/23.06.2014 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4257/2014.

[6] Σύμφωνα με την περίπτ. 11 της παρ. 1Α του άρθρου 199 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 
160/08.08.2014 τεύχος Α’), το οποίο όμως καταργήθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4403/16 (ΦΕΚ 
125/07.07.2016 τεύχος Α’): «1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου: Α. 
Καταργούνται οι διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του 
παρόντος νόμου: (11) της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (Α' 85).»

[7] Η παρ. 7 καταργήθηκε από την περίπτ. 18 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 
147/08.08.2016 τεύχος Α').


