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  Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας 
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με-
ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές 
διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΡΘΡΟΥ 2.2 (vi)
ΤΗΣ ΑΠΟ 14.11.2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

Άρθρο 1
Ίδρυση Φορέα

1. Με το παρόν ιδρύεται νομικό πρόσωπο με την επω-
νυμία «Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μη-
τροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά» (εφεξής
«ο Φορέας»), σύμφωνα με την περίπτωση (vi) του άρ-
θρου 2.2 της από 14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησί-
ας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ-
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον 
διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» (εφεξής «η Σύμβαση»), 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4422/2016 (Α΄ 181), 
ως Nομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου της περίπτωσης 
η΄της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), το 
οποίο έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτή-
ρα και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Ο 
Φορέας Διαχείρισης τελεί υπό την εποπτεία του Υπουρ-
γού Εσωτερικών. Η σύσταση του Φορέα εξυπηρετεί την 
ομαλή λειτουργία της επένδυσης για την αξιοποίηση του 
ακινήτου, η οποία έχει χαρακτήρα έντονου δημοσίου 
συμφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
του ν. 4062/2012 (Α΄ 70).

2. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, που εγκρί-
νεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και ο 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Φορέα, που 
εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονο-
μικών και του Υπουργού Εσωτερικών, εκδίδονται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας που εκπνέει στις 30.9.2018 
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Ο Φορέας διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης, 
από τις κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου τυ-
χόν εκδιδόμενες διοικητικές πράξεις και από τις προ-
βλέψεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Για όσα θέματα 
δεν ρυθμίζονται, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατά-
ξεις του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), ιδίως του άρθρου 44 του 
ν. 4449/2017. Τα θέματα συγκρότησης και λειτουργίας 
των διοικητικών οργάνων του ρυθμίζονται από τις διατά-
ξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

Άρθρο 2
Σκοπός και αρμοδιότητες του Φορέα

1. Σκοπός του Φορέα είναι: α) η διαχείριση και διαρκής 
λειτουργία ή ετοιμότητα σε λειτουργία όλων των κοι-
νόχρηστων χώρων, υποδομών, έργων και εξοπλισμού 
εντός του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, 
της διοίκησης λειτουργιών, της συνήθους τακτικής και 
έκτακτης συντήρησης αυτών και κάθε άλλης σχετικής 
υπηρεσίας, και β) η αποκλειστική είσπραξη και διαχείρι-
ση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων 
χρεώσεων (εφεξής ο «Σκοπός»).

2. Ειδικότερα, ο Φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 
και αρμόδιος για:

α. την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας,
β. την περισυλλογή, μεταφορά και διάθεση απορριμ-

μάτων,
γ. την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού,
δ. τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη 

πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους,
ε. τη συντήρηση και διαχείριση οδικών υποδομών,
στ. την ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση 

πινακίδων πληροφορίας και την αρίθμηση κτισμάτων,
ζ. τη διενέργεια δημοπρατήσεων στο πλαίσιο αρμο-

διοτήτων του,
η. την έγκριση, τον έλεγχο, και την παραλαβή έργων 

και εργασιών, τα οποία ο Φορέας έχει δημοπρατήσει στο 
πλαίσιο αρμοδιοτήτων του,
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Άρθρο 129
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016

Η περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του 
ν. 4440/2016 (Α΄ 224) αντικαθίσταται ως εξής:

«ιβ. Στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους (άρθρο 78 του ν. 4389/2016, Α΄ 94), καθώς και 
στο Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού 
Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.».

Άρθρο 130

Στο άρθρο 219Α του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) προστίθενται 
εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής:

«Ειδικά για τα νησιά της χώρας, πλην των νησιών Κρή-
της και Εύβοιας, η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης ολι-

κής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως ορίζεται 
σε μισή ώρα για την περίοδο από το μήνα Μάιο έως και 
το μήνα Αύγουστο.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών, δύναται να καθορίζονται οι κανόνες λειτουργίας για 
την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.».

ΤΜΗΜΑ ΙΓ΄

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 131

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορί-
ζεται στις επιμέρους διατάξεις του.
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