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Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του 
Συντάγματος, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Επιτρο−
πή, που συγκροτήθηκε, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 
του άρθρου 14 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 A΄), με την υπ’ 
αριθμ. 35442/6.9.2004 απόφαση του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1395 
Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 1
Πρώτος Βαθμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως έκφραση της λαϊκής 
κυριαρχίας, αποτελεί θεμελιώδη θεσμό του δημόσιου 
βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος και του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας που κυρώθηκε 
με το ν. 1850/1989 (ΦΕΚ 144 Α΄).

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Ορ−
γανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοί−
κησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 2
Δήμοι − Κοινότητες

1. Δήμοι είναι: 
α) Όσοι έχουν ήδη συσταθεί με νόμο. 
β) Όσοι προέρχονται από ένωση Δήμων ή Δήμων και 

Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του παρόντος.

γ) Όσες Κοινότητες έχουν πληθυσμό άνω των τεσ−
σάρων χιλιάδων (4.000) κατοίκων κατά την τελευταία 
απογραφή.

2. Κοινότητες είναι όσες έχουν ήδη συσταθεί ή δια−
τηρηθεί με νόμο. 

3. Οι Δήμοι διαιρούνται σε δημοτικά διαμερίσματα, 
σύμφωνα με το άρθρο 117.

4. Στους Δήμους και στις Κοινότητες που συστήθηκαν 
με το άρθρο 1 του ν. 2539/1997  (ΦΕΚ 244 Α΄), η εδαφική 
περιφέρεια κάθε Ο.Τ.Α. που καταργήθηκε και κάθε οι−
κισμού που προσαρτήθηκε αποτελεί υποδιαίρεση της 
ενιαίας εδαφικής περιφέρειας του νέου Δήμου ή της 
Κοινότητας και ονομάζεται «Τοπικό Διαμέρισμα».

Τοπικά διαμερίσματα αποτελούν, επίσης, οι Δήμοι και 
οι Κοινότητες που καταργήθηκαν κατόπιν συνένωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1416/1984 (ΦΕΚ 18 
Α΄) και 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α΄).

Άρθρο 3
Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων

1. Δήμοι ή Κοινότητες που συνορεύουν μπορούν να 
ενωθούν σε έναν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ως εξής:

α. Δύο ή περισσότεροι όμοροι Δήμοι μπορούν να ενω−
θούν και να αποτελέσουν ένα Δήμο μετά από αποφά−
σεις των δημοτικών τους συμβουλίων που λαμβάνονται, 
με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού 
αριθμού των μελών κάθε συμβουλίου. 

β. Μία ή περισσότερες Κοινότητες, που συνορεύουν 
με ένα Δήμο, μπορούν να ενωθούν με αυτόν, μετά από 
αποφάσεις των συμβουλίων τους και απόφαση του δη−
μοτικού συμβουλίου, που λαμβάνονται με πλειοψηφία 
των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των 
μελών κάθε συμβουλίου.

γ. Δύο ή περισσότερες όμορες Κοινότητες μπορούν 
να ενωθούν και να αποτελέσουν ένα Δήμο, μετά από 
αποφάσεις των συμβουλίων τους, που λαμβάνονται με 
απλή πλειοψηφία. 

2. Οι ενώσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της προ−
ηγούμενης παραγράφου είναι δυνατόν να γίνουν και 
κατόπιν τοπικού δημοψηφίσματος κατά τη διαδικασία 
του άρθρου 216.

3. Με τις αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
προτείνεται το όνομα και η έδρα του νέου Οργανι−
σμού. 
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Άρθρο 225
Προγραμματικές συμβάσεις 

1. α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμ−
μάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την 
παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι Δήμοι και οι Κοινότη−
τες, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά 
Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοική−
σεων, οι Σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων, οι Τ.Ε.Δ.Κ., 
η Ε.Ν.Α.Ε., η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι 
προαναφερόμενοι οργανισμοί και φορείς, οι δημοτικές 
επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά 
και κοινοτικά ιδρύματα, καθώς και τα Ιδρύματα Τρι−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μπορούν να 
συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, 
μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της 
παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή 
από κοινού.

Στις προγραμματικές συμβάσεις, που μετέχει το Δη−
μόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η 
προγραμματική σύμβαση.

β. Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η 
συμμετοχή κοινωφελών δημοτικών και κοινοτικών επι−
χειρήσεων, αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών, επιχει−
ρήσεων Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού, Κέντρων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με οποιαδήποτε νομική μορφή και 
αν λειτουργούν, επιχειρήσεων των Νομαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων, των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, 
επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαί−
ου, συνεταιρισμών, ενώσεων συνεταιρισμών και εργο−
δοτικών και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί 
να επιτρέπεται και η συμμετοχή τραπεζών και πιστω−
τικών ιδρυμάτων.

γ. Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των 
φορέων της περίπτωσης α΄ και Κοινωφελών Ιδρυμάτων 
είναι δυνατή, μόνον, εφόσον αυτά διαθέτουν σχετική 
εμπειρία και το καταστατικό τους προβλέπει συνερ−
γασία με τους φορείς αυτούς. Κατά την εκτέλεση των 
προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν, θεωρού−
νται φορείς κατασκευής του έργου κατά την έννοια του 
άρθρου 3 του ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), και εκτελούν τις 
συμβάσεις αυτές με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις 
ε΄, στ΄ και ζ΄ του ίδιου άρθρου όργανα και υπηρεσίες 
που συνιστούν με αποφάσεις των Διοικητικών τους 
Συμβουλίων.

2. α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορί−
ζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το 
περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμ−
μάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, 
το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι 
από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες 
οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης. 
Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρ−
μογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε 
βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους 
της προγραμματικής σύμβασης.

β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται 
ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να ανατεθεί η 

διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων 
του προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του, εφόσον 
προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο.

γ. Σε περίπτωση κατά την οποία συμβαλλόμενος σε 
προγραμματική σύμβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχεί−
ριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων αυτών, η 
ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει 
τον κατά τη σύμβαση υπόχρεο συμβαλλόμενο.

3. Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των 
προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να χρηματοδοτού−
νται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω 
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρω−
παϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται 
αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογι−
σμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς 
και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων 
φορέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλ−
λομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν 
μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.

4. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων 
και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών και φο−
ρέων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός 
συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση 
της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων 
και μέσων.

5. Εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμ−
βαση έργα, προγράμματα και υπηρεσίες είναι πολιτιστικού 
χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση 
μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά 
κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων 
του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολι−
τισμικών λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και 
εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και 
τις τέχνες, συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος, το Υπουργείο 
Πολιτισμού. Η προγραμματική σύμβαση καλείται «προ−
γραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης» και το δυ−
νάμενο να επιβληθεί, κατά τις σχετικές διατάξεις, τέλος 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τη χρηματοδότηση έργων, 
εργασιών, προγραμμάτων και υπηρεσιών της προγραμμα−
τικής σύμβασης, καλείται «Πολιτιστικό Τέλος».

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ − ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ − 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Άρθρο 226
Σύσταση ιδρύματος 

Δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα όπως, βρεφοκομεία, 
ορφανοτροφεία, γηροκομεία, μουσεία ή άλλα επιστη−
μονικά ιδρύματα, συνιστώνται, ως νομικά πρόσωπα δη−
μοσίου δικαίου, ύστερα από απόφαση του δημοτικού 
ή κοινοτικού συμβουλίου, με προεδρικό διάταγμα, που 
ορίζει το σκοπό, τα όργανα της διοίκησης, τους πόρους, 
την περιουσία, που αφιερώνεται σε αυτό και το όνομα 
του ιδρύματος. 

Το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και του αρμόδιου καθ’ ύλην Υπουργού, αφού 
τηρηθούν και οι ειδικές, για κάθε κατηγορία ιδρυμάτων, 
διατάξεις.
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