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N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α')  
 
Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ 
Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων   
 
 
 

Άρθρον 1  

Δικαίωμα χριςεωσ βοςκϊν. 
1. Θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 5 του από 24-9/20.10.1958 β. δ/τοσ “περί κωδικοποιιςεωσ εισ ενιαίον 
κείμενον νόμου των ιςχυουςϊν διατάξεων περί των προςόδων των Διμων και Κοινοτιτων”, ωσ ιςχφει, 
αντικακίςταται ωσ εξισ:  
“2. Ζκαςτοσ δθμότθσ δικαιοφται όπωσ βόςκθ εντόσ των δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν βοςκθςίμων τόπων: 
α) Δωρεάν τζςςερα (4) μεγάλα και δζκα (10) μικρά ηϊα (πρόβατα, αίγεσ).  
β)Επί καταβολι ετθςίου δικαιϊματοσ, προςδιοριηομζνου κατά κεφαλιν ηϊου δι’ αποφάςεωσ του 
Συμβουλίου, δια τα κατεχόμενα πζρα του ανωτζρω αρικμοφ ηϊα.  
Το δικαίωμα βοςκισ δεν δφναται να οριςκι κατϊτερον των δραχμϊν οκτϊ (8) και ανϊτερον των δζκα εξ (16) 
δι’ ζκαςτον μικρόν ηϊον, ουδζ κατϊτερον των δραχμϊν δζκα εξ (16) και ανϊτερον των τριάντα δυο (32), δι’ 
ζκαςτον μεγάλον ηϊον. Δια τα κθλάηοντα μεγάλα ηϊα μζχρισ εξ  μθνϊν και τα κθλάηοντα μικρά μζχρι τριϊν 
μθνϊν, δεν οφείλεται δικαίωμα βοςκισ. Το δικαίωμα βοςκισ οφείλεται εισ το ακζραιον αςχζτωσ τθσ 
χρονικισ διαρκείασ τθσ χριςεωσ τθσ βοςκισ, επιβάλλεται δε και εισ περιπτϊςεισ υπάρξεωσ βελτιωμζνου 
βοςκοτόπου. Κφριοι ι κακ’ οιονδιποτε τρόπον κάτοχοι βοςκθςίμων τόπων ςυνολικϊσ μεγαλυτζρων των 
πεντακοςίων (500) ςτρεμμάτων, δεν δικαιοφνται χριςεωσ των δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν βοςκθςίμων τόπων”.  
2. Εισ το άρκρον 5 του ανωτζρω β. δ/τοσ προςτίκεται παράγραφοσ 8, ζχουςα οφτω: 
“8. Θ ζκταςισ θ οποία αντιςτοιχεί εισ το αρικμόν των ηϊων δθμότου, εισ τον οποίον παρζχεται το δικαίωμα 
βοςκισ εντόσ τθσ ςυνολικισ βοςκθςίμου εκτάςεωσ του διμου ι τθσ κοινότθτοσ, ςυνυπολογίηεται κατά τον 
προςδιοριςμόν τθσ ςυνολικϊσ χρθςιμοποιοφμενθσ υπ’ αυτοφ γεωργικισ ι κτθνοτροφικισ εκτάςεωσ. Δια 
κοινισ αποφάςεωσ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Γεωργίασ κακορίηονται αι λεπτομζρειαι εφαρμογισ  τθσ 
παροφςθσ παραγράφου.  
3. Εισ τθν παράγραφον 2 του άρκρου 6 του ανωτζρω β. δ/τοσ προςτίκεται τρίτον εδάφιον ζχον οφτω: 
“Εν περιπτϊςει ανεπαρκείασ βοςκθςίμων τόπων, το δικαίωμα βοςκισ ορίηεται θυξθμζνον και πάντωσ ουχί 
πζρα του τετραπλάςιου του κακοριςκζντοσ δια τα κατά τασ διατάξεισ των παραγράφων 2 και 3 του 
προθγουμζνου άρκρου βόςκοντα ηϊα των δθμοτϊν και ετεροδθμοτϊν”.  
4. Το δεφτερον εδάφιον τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 7 του ανωτζρω β. δ/τοσ, αντικακίςταται ωσ 
ακολοφκωσ:  
“Θ διαπίςτωςισ τθσ αυκαιρζτου βοςκισ γίνεται υπό οργάνων του διμου ι τθσ κοινότθτοσ ι τθσ αγροφυλακισ 
ι τθσ δαςικισ υπθρεςίασ , ο δε κακοριςμό του καταβλθτζου δικαιϊματοσ  ενεργείται δι’ αποφάςεωσ του 
δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου. Ωσ αυκαίρετοσ βοςκι δεν κεωρείται θ βοςκι ηϊων οδθγουμζνων εισ 
κερινάσ ι χειμερινάσ βοςκάσ, εφ’ όςον θ παραμονι αυτϊν εισ τθν περιφζρειαν διμου ι κοινότθτοσ δεν 
παρατείνεται πζρα των τεςςαράκοντα οκτϊ (48) ωρϊν”.  
5. Αι διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 9 και τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 11 του ν. δ/τοσ 216/ 
1973 “περί διαχειρίςεωσ και βελτιϊςεωσ των βοςκοτόπων” δεν εφαρμόηονται επί δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν 
βοςκθςίμων τόπων”.  
 
 
 

Άρθρον 2  

Δικαίωμα επί εμπορίασ ποςίμων ιαματικϊν ι μθ υδάτων.  
Το άρκρον 12 του ανωτζρω β. δ/τοσ, ωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ: 
“Άρκρον 12  



Σελίδα 2 από 26 

Δικαίωμα επί εμπορίασ ποςίμων ιαματικϊν ι μθ υδάτων.  
1. Θ εμπορία ποςίμων ιαματικϊν ι μθ υδάτων ανθκόντων εισ διμουσ ι κοινότθτασ διατικεμζνων είτε εν 
φυςικι καταςτάςει, είτε δι’ αναμίξεωσ αυτϊν μετά χθμικϊν ι άλλων ουςιϊν ι χυμϊν και υφ’ οιανδιποτε 
ονομαςίαν, κατάςταςιν και ςυςκευαςίαν, επιτρζπεται, μετά προθγουμζνθν γνϊμθν του προϊςταμζνου τθσ 
υγειονομικισ υπθρεςίασ του Νόμου περί τθσ καταλλθλότθτοσ του φδατοσ, μόνον κατόπιν άδειασ, 
χορθγουμζνθσ αιτιςει του ενδιαφερομζνου δι’ αποφάςεωσ του ςυμβουλίου, εισ τθν οποίαν προςδιορίηεται 
και θ χρονικι διάρκεια τθσ ιςχφοσ ταφτθσ.  
 
(Θ παρ. 1 αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 26 παρ. 1 του Ν. 1828/89. Για τθν τροποποίθςθ βλ. το άρκρο 12 του 
β.δ/τοσ 24-9/20-10-58). 
 
2. Εισ περίπτωςιν αποδοχισ τθσ αιτιςεωσ, δια τθσ αυτισ αποφάςεωσ κακορίηεται θ ελαχίςτθ ποςότθσ 
φδατοσ δια τθν οποίαν κα καταβάλλεται το ανάλογον δικαίωμα, ανεξαρτιτωσ τθσ λιψεωσ ι μθ τθσ 
ποςότθτοσ ταφτθσ, ο χρόνοσ καταβολισ τοφτου και οι λοιποί όροι, προσ διαςφάλιςιν των ςυμφερόντων του 
διμου ι τθσ κοινότθτοσ και του καταναλωτικοφ κοινοφ. 
 
(Θ παρ. 2 αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 26 παρ. 2 του Ν. 1828/89. Για τθν τροποποίθςθ βλ. το άρκρο 12 του 
β.δ/τοσ 24-9/20-10-58). 
 
3. Ο τυγχάνων τθσ κατά τθν προθγοφμενθν παράγραφον αδείασ υποχρεοφται: α) Να τθρι τουσ κατά τασ 
κειμζνασ διατάξεισ όρουσ τουσ διαςφαλίηοντασ τθν γνθςιότθτα και υγιεινιν κατάςταςιν των υδάτων β) να 
καταβάλθ υπζρ του διμου ι τθσ κοινότθτοσ δικαίωμα οριηόμενον εισ 0,30 δραχμάσ ανά λίτρον φδατοσ 
μειοφμενον εισ 0,20 δραχμάσ όταν γίνεται πρόςμιξισ τοφτου μετά χυμϊν, το οποίον είναι ανεξάρτθτον του 
κατά τασ διατάξεισ του άρκρου 19 του παρόντοσ β. δ/τοσ δικαιϊματοσ υδρεφςεωσ και  
 
(Θ παρ. 3 περ. β αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 26 παρ. 3 του Ν. 1828/89. Για τθν τροποποίθςθ βλ. το άρκρο 
12 του β.δ/τοσ 24-9/20-10-58). 
 
γ) να εκδίδθ εισ πάςαν περίπτωςιν, το κατά τασ διατάξεισ του π. δ/τοσ 99/1977 “περί Κϊδικοσ Φορολογικϊν 
Στοιχείων” οριηόμενον δελτίον αποςτολισ, εισ τριπλοφν, το εν αντίτυπον του οποίου ςυνοδεφει το 
μεταφερόμενον φδωρ μζχρι του τόπου προςδιοριςμοφ και παραδίδεται εισ τον παραλιπτθν, το ζτερον 
αποςτζλλεται εντόσ δζκα θμερϊν από τθσ εκδόςεϊσ του εισ το οικείον διμον ι κοινότθτα και το τρίτον 
παραμζνει εισ το ςτζλεχοσ. Το αντιςτοιχοφν εισ τθν λθφκείςαν ποςότθτα φδατοσ ποςόν του δικαιϊματοσ 
καταβάλλεται υπό του υποχρζου εισ το οικείον δθμοτικόν ι κοινοτικόν ταμείον εντόσ του πρϊτου 
δεκαθμζρου του επομζνου από τθσ λιψεωσ του φδατοσ μθνόσ, αποςτελλομζνου άμα υπό τοφτου εισ τον 
διμον ι τθν κοινότθτα του ςχετικοφ γραμματίου ειςπράξεωσ. Εν περιπτϊςει μθ καταβολισ ι ελλιποφσ  ι 
εκπροκζςμου καταβολισ  του δικαιϊματοσ καταλογίηεται εισ βάροσ του υποχρζου, δι’ αποφάςεωσ του 
δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου, το αναλογοφν δικαίωμα επί τθσ λθφκείςθσ ποςότθτοσ φδατοσ μετά 
ιςοπόςου προςτίμου. Θ δθμοτικι ι κοινοτικι αρχι δικαιοφνται εισ ζλεγχον τθσ κανονικισ εκδόςεωσ των 
δελτίων αποςτολισ και αποδόςεωσ του τζλουσ. Το κατά τα ανωτζρω δικαίωμα δφναται να αυξάνεται δια 
κοινισ αποφάςεωσ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Εμπορίου δθμοςιευομζνθσ δια τθσ Εφθμερίδασ τθσ 
Κυβερνιςεωσ.  
4. Ο παραβαίνων τασ διατάξεισ των περιπτϊςεων αϋ και γϋ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου τιμωρείται δια 
ποινισ φυλακίςεωσ μζχρι τριϊν μθνϊν ι χρθματικισ ποινισ μζχρισ εκατόν χιλιάδων (100.000) δραχμϊν ι και 
δι’ αμφοτζρων των ποινϊν τοφτων. Επί τελεςιδίκου καταδίκθσ του τυχόντοσ αδείασ, το δθμοτικόν ι 
κοινοτικόν ςυμβοφλιον δικαιοφται εισ ανάκλθςιν τθσ αδείασ.  
5. Δι οιανδιποτε παράβαςιν των δια τθσ κατά τθν παράγραφον 2 αποφάςεωσ οριηομζνων όρων, 
βεβαιουμζνθν υπό των οργάνων του διμου ι τθσ κοινότθτοσ, το ςυμβοφλιον δι’ θτιολογθμζνθσ αποφάςεωσ 
του, ελεγχομζνθσ υπό του νομάρχου, δφναται να προβαίνθ εισ ανάκλθςιν τθσ αποφάςεϊσ του ταφτθσ.  
6. Πςτισ, άνευ άδειασ, προβαίνει εισ εμπορίαν των κατά τθν παράγραφον 1 υδάτων, τιμωρείται δια 
φυλακίςεωσ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν και εν υποτροπι δια φυλακίςεωσ τουλάχιςτον εξ μθνϊν, 



Σελίδα 3 από 26 

καταλογιηομζνου δι’ αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου εισ βάροσ αυτοφ του 
αναλογοφντοσ δικαιϊματοσ επί τθσ λθφκείςθσ ποςότθτοσ φδατοσ μετά ιςοπόςου προςτίμου.  
7. Εισ εξαιρετικάσ περιπτϊςεισ, εκτιμωμζνασ υπό του ςυμβουλίου και μετ’ ζγκριςιν του νομάρχου, δφναται 
να χορθγιται εισ φυςικόν ι νομικόν πρόςωπον τθ αιτιςει του και επί τθ καταβολι του κατά τθν παράγραφον 
3 δικαιϊματοσ, άδεια μεταφοράσ ποςίμου φδατοσ, αποκλειςτικϊσ όμωσ διατικεμζνου δι’ φδρευςιν, υπό τον 
όρον ότι θ διάκεςισ τοφτου, εισ τουσ κατοίκουσ τθσ κοινότθτοσ κα γίνεται επί τθ καταβολι τιμιματοσ, 
οριηομζνου υπό τθσ αρμοδίασ αγορανομικισ αρχισ και απ’ ευκείασ εκ του βυτίου, εφ’ όςον τθροφνται αι 
απαραίτθτοι όροι υγιεινισ, κατά βεβαίωςιν τθσ αρμοδίασ υγειονομικισ υπθρεςίασ, ανανεουμζνθ ανά 
τριάκοντα θμζρασ, μερίμνθ του αδειοφχου.  
8. Αι διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται και επί των ιδθ ιςχυουςϊν 
ςυμβάςεων μιςκϊςεωσ του δικαιϊματοσ εμπορίασ ποςίμων ιαματικϊν ι μθ υδάτων ι χορθγιςεωσ αδείασ 
εμπορίασ τοφτων. Επίςθσ εισ το τζλοσ του παρόντοσ άρκρου υπόκεινται και τα εξαγόμενα προσ  κατανάλωςιν 
εκτόσ τθσ Ελλθνικισ Επικρατείασ φδατα, βάςει ςυμβάςεων μιςκϊςεωσ ι αδειϊν εμπορίασ”.  
 
 
 

Άρθρον 3  

Τζλοσ χριςεωσ πεηοδρομίων, πλατειϊν και λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων.  
Το άρκρον 13 του ανωτζρω β. δ/τοσ, ωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«Αρκρον 13 
Τζλοσ χριςεωσ πεηοδρομίων, πλατειϊν και λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων 
1. Επιτρζπεται, θ, υπζρ διμου ι κοινότθτοσ, επιβολι τζλουσ εισ βάροσ των χρθςιμοποιοφντων διαρκϊσ ι 
προςκαίρωσ πεηοδρόμια, οδοφσ, πλατείασ και εν γζνει κοινοχριςτουσ χϊρουσ και το υπζδαφοσ αυτϊν. Ωσ 
κοινόχρθςτοσ χϊροσ δια τθν εφαρμογιν των διατάξεων του παρόντοσ νοείται και το δάπεδον χϊρων μεταξφ 
τθσ κζςεωσ των προςόψεων των ιςογείων των οικοδομϊν και των εγκεκριμζνων οικοδομικϊν γραμμϊν 
(ςτοαί και το υπζδαφοσ αυτϊν ωσ και αποτμιςεισ γωνιϊν οικοδομικϊν τετραγϊνων), αποτελοφντων των 
χϊρων τοφτων προεκτάςεισ πεηοδρομίων και αφεκζντων εισ κοινιν χριςιν.  
2. Τα τμιματα των κοινοχριςτων χϊρων, των οποίων επιτρζπεται θ παραχϊρθςισ τθσ χριςεωσ, κακορίηονται 
δι’ αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου.  
 
(Ρροςτίκεται εδάφιο ςτθν παρ. 2 από τθν παρ. 4 του άρκρου 54 του Ν.1416/84, ΦΕΚ- 18 Α'. Για τθν 
τροποποίθςθ βλ. το άρκρο 13 του β.δ/τοσ 24-9/20-10-58). 
 
Εισ διμουσ πλθκυςμοφ άνω των δζκα χιλιάδων (10.000) θ απόφαςισ του ςυμβουλίου δθμοςιεφεται άπαξ εισ 
μίαν ι δυο εφθμερίδασ τθσ πόλεωσ ι του νομοφ. Ρροκειμζνου περί των λοιπϊν διμων και των κοινοτιτων θ 
απόφαςισ δθμοςιεφεται δια τοιχοκολλιςεωσ εισ τθν είςοδον του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ καταςτιματοσ.  
3. α. Το κατά τθν παράγραφον 1 τζλοσ ορίηεται ετιςιον δι’ αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ 
ςυμβουλίου κατά τετραγωνικόν μζτρον, ανεξαρτιτωσ χρόνου χριςεωσ και αναλόγωσ τθσ περιοχισ τθσ 
πόλεωσ ι χωρίου εισ τθν οποίαν κείται θ χρθςιμοποιοφμενοσ χϊροσ. Επί χρθςιμοποιιςεωσ των ανωτζρω 
χϊρων ωσ προςκικθσ καταςτιματοσ, το τζλοσ ορίηεται εισ το διπλάςιον.  
β. Επί καταλιψεωσ πεηοδρομίου ι οδοφ υπό ανοικοδομοφντοσ, το τζλοσ ορίηεται κατά ηϊνασ, δι’ αποφάςεωσ 
του ςυμβουλίου, από δραχμάσ 10 ζωσ 200 κατά τετραγωνικόν μζτρον μθνιαίωσ. Δια τθν καταβολιν του 
τζλουσ τοφτου ευκφνονται εισ ολόκλθρον  ο λαβϊν τθν αδείαν, ωσ και ο ιδιοκτιτθσ του ακινιτου.  
 
(Θ παρ. 3 περ. β αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 26 παρ. 4 του Ν. 1828/89. Για τθν τροποποίθςθ βλ. το άρκρο 
13 του β.δ/τοσ 24-9/20-10-58). 
 
γ. Επί πάςθσ άλλθσ περιπτϊςεωσ, το τζλοσ ορίηεται δι’ αποφάςεωσ του οικείου ςυμβουλίου.  
Εισ πάςαν περίπτωςιν το αναλογοφν τζλοσ καταβάλλεται εξ ολοκλιρου προ τθσ παραδόςεωσ τθσ αδείασ 
χριςεωσ, εισ το οικείον δθμοτικόν ι κοινοτικόν ταμείον, αναγραφομζνου επ’ αυτισ του αρικμοφ του 
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γραμματίου ειςπράξεωσ. Θ είςπραξισ ενεργείται κατόπιν ςχετικοφ ςθμειϊματοσ του δικαιοφχου διμου ι 
κοινότθτοσ.  
 
(Θ παρ. 3 περ. α και γ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 16 παρ. 2,3 του Ν. 3254/04. Για τθν τροποποίθςθ βλ. το 
άρκρο 13 του β.δ/τοσ 24-9/20-10-58). 
 
4. Θ χριςισ των πλατειϊν διατίκεται εισ τουσ εκμεταλλευομζνουσ τα περί αυτάσ καφενεία, ηαχαροπλαςτεία, 
εςτιατόρια, παρεμφερείσ επιχειριςεισ και καταςτιματα, κατά τα δι’ αποφάςεωσ τθσ δθμοτικισ ι κοινοτικισ 
αρχισ ειδικϊτερον οριηόμενα. Επιτρζπεται θ παραχϊρθςισ τθσ χριςεωσ ςυνεχομζνου κοινοχριςτου χϊρου, 
εφ’ όςον δεν κίγονται δικαιϊματα ετζρου δικαιουμζνου τθσ χριςεωσ τοφτου, εάν όμωσ οι δικαιουμζνοι 
χριςεωσ αυτοφ είναι πλείονεσ του ενόσ, θ χριςισ του ςυνεχομζνου τοφτου χϊρου παραχωρείται αναλόγωσ 
των προςόψεων των καταςτθμάτων αυτϊν ι αναλόγωσ άλλων κριτθρίων (τοπικϊν, τουριςτικϊν, 
κυκλοφοριακϊν, πραςίνου κλπ). Εν ουδεμιά περιπτϊςει ο κατά χριςιν παραχωροφμενοσ χϊροσ επιτρζπεται 
να επεκτείνεται και εισ πεηοδρόμιον παρακειμζνου καταςτιματοσ ι κατοικίασ, ειμι μόνον τθ εγγράφω 
ςυγκατακζςει του χρθςιμοποιοφντοσ ι κατζχοντοσ τα ακίνθτα ταφτα.  
5. Ρροκειμζνου περί πλατειϊν ζνκα προβάλλονται καταςτιματα χρθςιμοποιοφμενα ωσ καφενεία, 
εςτιατόρια, ηαχαροπλαςτεία ι παρεμφερείσ επιχειριςεισ, εισ ζκαςτον εκμεταλλευτιν τοφτων παραχωρείται 
αναλόγωσ τθσ προςόψεωσ του καταςτιματοσ αυτοφ θ χριςισ του εβδομικοντα τοισ εκατόν (70%) του 
αντιςτοιχοφντοσ εισ τθν προβολιν του χϊρου, το υπόλοιπον δε τριάκοντα τοισ εκατόν (30%) του χϊρου, 
διατίκεται υπό του δθμάρχου ι προζδρου τθσ κοινότθτοσ εισ τουσ αυτοφσ εκμεταλλευτάσ εφ’ όςον κατά τθν 
κρίςιν αυτοφ δεν παρακωλφεται ουςιωδϊσ θ ελευκζρα χριςισ αυτοφ. Εν περιπτϊςει μθ χρθςιμοποιιςεωσ 
υπό δικαιουμζνου του αναλογοφντοσ αυτϊ κοινοχριςτου χϊρου τθσ πλατείασ, θ χριςισ του χϊρου τοφτου 
δφναται να παραχωρθκι υπό του διμου ι τθσ κοινότθτοσ εισ εκμεταλλευτάσ ςυνερχομζνων μετ’ αυτοφ 
καταςτθμάτων, αναλόγωσ τθσ προςόψεϊσ των.  
6. Ο προςτικζμενοσ να χρθςιμοποιιςθ τουσ κατά τασ προθγουμζνασ παραγράφουσ κοινοχριςτουσ χϊρουσ ι 
το υπζδαφοσ αυτϊν υποβάλλει, προσ τθσ χριςεωσ, ςχετικιν αίτθςιν εισ το οικείον διμον ι κοινότθτα. Εισ τθν 
αίτθςιν αναγράφονται: α) το ονοματεπϊνυμον ι θ επωνυμία του αιτοφντοσ, το είδοσ και θ διεφκυνςισ τθσ 
αςκουμζνθσ επιχειριςεωσ και β) θ κζςισ, θ ζκταςισ και το είδοσ του αιτουμζνου προσ χριςιν χϊρου, ωσ και θ 
χρονικι διάρκεια δι’ θν αιτείται θ παραχϊρθςισ τθσ χριςεωσ αυτοφ. Ρροκειμζνθσ χορθγιςεωσ τθσ αδείασ 
χριςεωσ θ αςτυνομικι αρχι εντόσ προκεςμίασ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθσ παραλαβισ του ςχετικοφ 
ερωτιματοσ του διμου ι τθσ κοινότθτοσ, γνωματεφει εάν υφίςταται λόγοι αςφαλείασ τθσ κυκλοφορίασ 
πεηϊν ι τροχοφόρων επιβάλλοντεσ τθν μθ χοριγθςιν τθσ αιτουμζνθσ άδειασ, οπότε δεν χορθγείται αφτθ. 
Ραρεχομζνθσ απράκτου τθσ προκεςμίασ ταφτθσ, θ άδεια χορθγείται και άνευ γνωματεφςεωσ τθσ 
αςτυνομικισ αρχισ.  
 
(Αντικακίςταται θ παρ. 6  από τθν παρ. 4 του άρκρου 16 του Ν.3254/04, ΦΕΚ- 137 Α'. Για τθν τροποποίθςθ 
βλ. το άρκρο 13 του β.δ/τοσ 24-9/20-10-58). 
 
7. Χορθγθκείςα άδεια χριςεωσ των κατά τασ προθγουμζνασ παραγράφουσ χϊρων ανακαλείται 
υποχρεωτικϊσ υπό του δθμάρχου ι προζδρου τθσ κοινότθτοσ εντόσ δεκαθμζρου από τθσ εγγράφου 
ειδοποιιςεωσ του υπό τθσ αςτυνομικισ αρχισ, ότι ςυντρζχουν λόγοι αςφαλείασ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν ι 
οχθμάτων ι ζνεκα λθφκζντων μζτρων παρά δθμοςίασ, δθμοτικισ ι κοινοτικισ αρχισ. Θ τοιαφτθ ανάκλθςισ 
ςυνεπάγεται επιςτροφιν μόνον του καταβλθκζντοσ ποςοφ τζλουσ του αντιςτοιχοφντοσ εισ τθν χρονικιν 
περίοδον  δια τθν οποίαν ανακλικθ θ χορθγθκείςα άδεια, κακοριηομζνου δι’ αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ι 
κοινοτικοφ ςυμβουλίου.  
"8.  Σε περίπτωςθ αυκαίρετθσ χριςθσ κοινόχρθςτων χϊρων, των οποίων ζχει επιτραπεί θ παραχϊρθςθ τθσ 
χριςθσ, καταλογίηεται ςε βάροσ του υπόχρεου με απόφαςθ του δθμάρχου ι προζδρου τθσ κοινότθτοσ, εκτόσ 
από το αναλογοφν τζλοσ και χρθματικό πρόςτιμο διπλάςιο προσ το αναλογοφν τζλοσ, ανεξάρτθτα από το 
διάςτθμα τθσ αυκαίρετθσ χριςθσ. Με όμοια απόφαςθ επιβάλλεται πρόςτιμο, ςε βάροσ εκείνου που κάνει 
αυκαίρετθ χριςθ του χϊρου του οποίου θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ δεν ζχει επιτραπεί, ίςο με το τριπλάςιο 
του μεγαλφτερου κατά τετραγωνικό μζτρο ποςοφ που κακορίςτθκε με απόφαςθ του οικείου ςυμβουλίου, 
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για τουσ χϊρουσ για τουσ οποίουσ ζχει επιτραπεί θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ. Θ διαπίςτωςθ τθσ αυκαίρετθσ 
χριςθσ ενεργείται από το διμο ι τθν κοινότθτα ι τθν αςτυνομικι αρχι. *Αρχι Τροποποίθςθσ+ Θ διατφπωςθ 
τθσ αυκαίρετθσ χριςθσ ενεργείται από το διμο ι τθν κοινότθτα ι τθν αςτυνομικι αρχι. Σε περίπτωςθ που 
γίνεται αυκαίρετθ χριςθ του χϊρου κακ' υποτροπιν επιβάλλονται, κάκε φορά, και μζχρι δφο φορζσ τα ωσ 
άνω πρόςτιμα και αν εξακολουκεί θ παράβαςθ οι διμοι ι οι κοινότθτεσ με ςυνεργεία τουσ προζρχονται ςτθν 
αφαίρεςθ κάκε είδουσ αντικειμζνων, με τθ ςυνδρομι τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ ι τθσ οικείασ αςτυνομικισ 
αρχισ και επιβάλλουν ειδικό πρόςτιμο για τα ζξοδα μεταφοράσ και αποκικευςθσ, ίςο με το διπλάςιο του 
μεγαλφτερου κατά τετραγωνικό μζτρο ποςοφ, που κακορίςτθκε με απόφαςθ του οικείου ςυμβουλίου για 
τουσ χϊρουσ για τουσ οποίουσ ζχει επιτραπεί θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ *Τζλοσ Τροποποίθςθσ+ – 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ του γ’ ΕΔΑΦΙΟΥ ΑΡΟ ΤΟ ΑΘΟ 6 ΤΟΥ Ν. 1900/90, ΦΕΚ 125 Α’. Θ ΡΑ. 8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΘΚΕ 
ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΑ. 5 ΤΟΥ ΑΘΟΥ 26 Ν. 1828/89, ΦΕΚ 2 Α’   
 
(Ρροςτίκεται εδάφιο ςτθν παρ. 8 από τθν παρ. 1 του άρκρου 16 του Ν.3254/04, ΦΕΚ- 137 Α'. Για τθν 
τροποποίθςθ βλ. το άρκρο 13 του β.δ/τοσ 24-9/20-10-58). 
 
9. Δεν υπόκεινται εισ το τζλοσ του παρόντοσ άρκρου, οι χρθςιμοποιοφντεσ κοινοχριςτουσ χϊρουσ διμων και 
κοινοτιτων ι το υπζδαφοσ αυτϊν δυνάμει ειδικισ διατάξεωσ νόμου ι ςυμβάςεωσ μετά του δθμοςίου 
κυρωκείςθσ δια νόμου, εισ εκτζλεςιν των οποίων γίνεται χριςισ των ωσ άνω δθμοτικϊν και  κοινοτικϊν 
χϊρων, εφ’ όςον υπό των διατάξεων τοφτων προβλζπεται απαλλαγι εκ του τζλουσ τοφτου.  
10. Επί κοινοχριςτων χϊρων μθ ευριςκομζνων προ καταςτθμάτων ι εισ τθν προβολιν αυτϊν,θ χριςισ αυτϊν 
επιτρζπεται εφ’ όςον δεν αναιρείται εξ ολοκλιρου θ ιδιότθσ του κοινοχριςτου, απαιτείται δε πάντοτε δια 
τθν εκμετάλλευςιν αυτϊν θ διενζργεια δθμοπραςίασ, τθρουμζνων των εκάςτοτε διατάξεων περί όρων 
διενεργείασ δθμοπραςίασ δι’ εκμίςκωςιν δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν ακινιτων.  
11. Ο διμαρχοσ ι ο πρόεδροσ τθσ κοινότθτοσ χορθγεί τθν άδειαν χριςεωσ κοινοχριςτου δθμοτικοφ ι 
κοινοτικοφ χϊρου, μθ δυναμζνθν  να εξικνείται πζραν του θμερολογιακοφ ζτουσ δια τασ περ. αϋ και γϋ τθσ 
παραγ. 3 εισ τθν οποίαν ορίηεται θ τοποκεςία και θ ζκταςισ του παραχωρουμζνου κατά χριςιν χϊρου, το 
είδοσ και θ διάρκεια τθσ χριςεωσ, ωσ και το τζλοσ, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά αναλόγωσ των διατάξεων 
τθσ παραγράφου 3.  
12. Θ χορθγθκείςα άδεια χριςεωσ κοινοχριςτου χϊρου δφναται να ανανεοφται τθ αιτιςει του 
ενδιαφερομζνου υπό του δθμάρχου ι προζδρου τθσ κοινότθτοσ, μθ απαιτουμζνθσ εκ νζου γνϊμθσ τθσ 
αςτυνομικισ αρχισ.  
13. Υπό τασ προχποκζςεισ τθσ παρ. 6 του παρόντοσ άρκρου, άδεια του δθμάρχου ι προζδρου τθσ κοινότθτοσ 
απαιτείται και δια τθν χριςιν κοινοχριςτων χϊρων εν γζνει παρά ςταςίμων υπαικρίων μικροπωλθτϊν. Εισ 
τθν άδειαν θ οποία κοινοποιείται υπό του διμου ι κοινότθτοσ εισ τθν οικείαν αςτυνομικιν αρχιν, ορίηεται θ 
κζςισ, το είδοσ χριςεωσ, ο χρόνοσ διαρκείασ, το καταβλθκζν τζλοσ και γίνεται εν αυτι μνεία πάςθσ 
υποδείξεωσ εξυπθρετοφςθσ αιςκθτικϊσ και τουριςτικϊσ τθν πόλιν. Θ αςτυνομικι αρχι ελζγχει τθν άνευ 
αδείασ ι κακ’ υπζρβαςιν τθσ χορθγθκείςθσ τοιαφτθσ εγκατάςταςιν των πάςθσ φφςεωσ μικροπωλθτϊν.  
 
(Ρροςτίκεται εδάφιο ςτθν παρ. 13 από τθν παρ. 4 του άρκρου 57 του Ν. 1416/84, ΦΕΚ-18 Α. Για τθν 
τροποποίθςθ βλ. το άρκρο 13 του β.δ/τοσ 24-9/20-10-58). 
 
14. Ουδεμία άλλθ αρχι ι νομικόν πρόςωπον ι ίδρυμα ζχει αρμοδιότθτα να εκδίδθ χριςεωσ πεηοδρομίων, 
οδϊν, πλατειϊν αλςϊν ανθκόντων εισ διμουσ ι κοινότθτασ ι παραχωρθκζντων εισ αυτοφσ προσ 
εκμετάλλευςιν ςτοϊν και κοινοχριςτων χϊρων εν γζνει, πλιν του διμου ι τθσ κοινότθτοσ.  
15. Ο άνευ αδείασ ποιοφμενοσ χριςιν των περί ων το παρόν άρκρον κοινοχριςτων χϊρων, τιμωρείται δια 
των ποινϊν του άρκρου 458 του Ροινικοφ Κϊδικοσ. Δια των αυτϊν ποινϊν τιμωρείται και ο κακ’ υπζρβαςιν 
τθσ χορθγθκείςθσ αυτϊ αδείασ ποιοφμενοσ χριςιν των αυτϊν χωρϊν, ωσ και ο χορθγϊν άδειαν χριςεωσ των 
χϊρων τοφτων, κατά παράβαςιν των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου. Θ αςτυνομικι αρχι, είτε 
αυτεπαγγζλτωσ επιλαμβανομζνθ είτε κατόπιν αιτιςεωσ του δθμάρχου ι προζδρου τθσ κοινότθτοσ, 
υποχρεοφται να απαγορεφθ τθν άνευ αδείασ χριςιν των περί ων πρόκειται χϊρων. Θ απομάκρυνςισ των 
αυκαιρζτωσ τοποκετουμζνων αντικειμζνων ενεργείται υπό των υποχρζων προσ τοφτο, κατόπιν εντολισ προσ 
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αυτοφσ τθσ αςτυνομικισ αρχισ και εν αρνιςει αυτϊν υπό οργάνων του διμου ι τθσ κοινότθτοσ τθ ςυνδρομι 
τθσ τελευταίασ ταφτθσ.  
16. Εάν ο τυχόν αδείασ χριςεωσ πεηοδρομίων, πλατειϊν και εν γζνει κοινοχριςτων χϊρων ι του υπεδάφουσ 
αυτϊν, κατά τασ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, ςτερθκι τθσ χριςεωσ ταφτθσ εν όλω ι εν μζρει ζνεκα 
μζτρων λθφκζντων παρά δθμοςίων, δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν αρχϊν, δικαιοφται εισ επιςτροφιν μόνον του 
αναλογοφντοσ τζλουσ.  
17. Του τζλουσ του παρόντοσ άρκρου απαλλάςςονται οι ανάπθροι και κφματα πολζμου, εισ τουσ οποίουσ 
εχορθγικθ ι ικελε χορθγθκι άδεια ιδρφςεωσ περιπτζρου, κατ’ εφαρμογιν των διατάξεων του ν. δ/τοσ 
1044/1971 “περί τροποποιιςεωσ, ςυμπλθρϊςεωσ και αντικαταςτάςεωσ διατάξεων του Α.Ν. 1324/1949 “περί 
προςταςίασ και αποκαταςτάςεωσ των Αναπιρων Ρολζμου Οπλιτϊν και Θυμάτων Ρολζμου”, κυρωκζντοσ δια 
του Ν. 1487/1950, ωσ ιςχφει.  
18. Δι’ αποφάςεων του Υπουργοφ Εςωτερικϊν ρυκμίηονται αι λεπτομζρειαι τθσ εφαρμογισ των διατάξεων 
του παρόντοσ άρκρου”.  
 
(Σθμείωςθ : Με τθν παρ. 2 του άρκρου 110 του Ν. 2696/99, ΦΕΚ-57 Α’ ορίηεται ότι :  2. Οι διατάξεισ του 
άρκρου 13 του β.δ. τθσ 24-9/20.10.1958, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 3 του ν. 1080/1980 και ιςχφουν, 
δεν κίγονται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. Θ άδεια των δθμοτικϊν ι κοινοτι9κϊν αρχϊν για τθν 
κατάλθψθ οδοφ ι πεηόδρομου χορθγείται με τισ προχποκζςεισ του άρκρου  48 του παρόντοσ Κϊδικα). 
 
(Σθμείωςθ : Με τθν παρ. 4 του άρκρου 12 του Ν. 3074/02, ΦΕΚ-296 Α’ ορίηεται ότι : «Ρρόςτιμα του άρκρου 5 
του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Αϋ), κακϊσ και οφειλζσ από τζλθ χριςθσ κοινόχρθςτων χϊρων του άρκρου 3 του 
Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Αϋ), τα οποία ζχουν βεβαιωκεί μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, μπορεί 
να ρυκμιςτοφν και να καταβλθκοφν, ςε είκοςι τζςςερισ (24) μθνιαίεσ δόςεισ, μειωμζνα ςε ποςοςτό 70% και 
χωρίσ προςαυξιςεισ εκπρόκεςμου καταβολισ, φςτερα από απόφαςθ του οικείου δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ 
ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου αυτοφ»).  
 
 
 
 
Άρκρον 4  
Τζλοσ κακαριότθτοσ  
Θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 21 του ανωτζρω β. δ/τοσ αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 
“1. Δια τασ υπό του διμου ι κοινότθτοσ παρεχομζνασ υπθρεςίασ κακαριότθτοσ των οδϊν, πλατειϊν και 
κοινοχριςτων εν γζνει χϊρων, τθσ περιςυλλογισ, αποκομιδισ και διακζςεωσ απορριμμάτων, ωσ και τθσ 
καταςκευισ και λειτουργίασ κοινοχριςτων αφοδευτθρίων, επιβάλλεται τζλοσ οριηομζνου δι’ αποφάςεωσ του 
ςυμβουλίου, υποκειμζνθσ εισ τθν ζγκριςιν του νομάρχου”.  
 
(Σθμείωςθ : Με τθν παρ. 11(12) του άρκρου 25 του Ν. 1828/89, (ΦΕΚ-2 Α’) ορίηεται ότι : «Τα τζλθ 
κακαριότθτασ και φωτιςμοφ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ των άρκ.  21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 
(ΦΕΚ Α 171)  και του άρκ. 4 του ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246), ενοποιοφνται ςε ενιαίο  ανταποδοτικό τζλοσ.  
Το τζλοσ αυτό επιβάλλεται με απόφαςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου   για τθν αντιμετϊπιςθ των 
δαπανϊν παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ και φωτιςμοφ, κακϊσ και κάκε άλλθσ δαπάνθσ από παγίωσ 
παρεχόμενεσ ςτουσ πολίτεσ δθμοτικζσ ι κοινοτικζσ υπθρεςίεσ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα. Για τον κακοριςμό 
του ςυντελεςτι του τζλουσ  και τθ διαδικαςία βεβαίωςθσ  και είςπραξθσ του τζλουσ αυτοφ εφαρμόηονται οι 
διατάξεισ   του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 74) όπωσ τροποποιικθκαν  με το ν. 429/76  (ΦΕΚ Α 235)  και του άρκ.  5 του ν. 
1080/80») .  
 
  
 
Άρκρον 5  
Υπολογιςμόσ τελϊν κακαριότθτοσ και φωτιςμοφ 
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1. Θ παράγραφοσ 5 του άρκρου 1 του νόμου 25/ 1975 “περί υπολογιςμοφ και τρόπου ειςπράξεωσ δθμοτικϊν 
τελϊν κακαριότθτοσ και φωτιςμοφ και ρυκμίςεωσ ςυναφϊν κεμάτων” προςτεκείςα δια του άρκρου 1 του 
νόμου 429/1976 “περί τροποποιιςεωσ διατάξεων, τινϊν του νόμου 25/1975”, αντικακίςταται ωσ 
ακολοφκωσ:  
“5. Δι’ εςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άλλθσ χριςεωσ, το εμβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικϊν μζτρων και 
μζχρισ εμβαδοφ εξ χιλιάδων (6.000) τετραγωνικϊν μζτρων δφναται να οριςκι μειωμζνον υπό του δθμοτικοφ 
ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου, λαμβανομζνων υπ’ όψιν των παρεχομζνων υπθρεςιϊν κακαριότθτοσ και του 
πράγματι εξυπθρετουμζνου υπό τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτοσ χϊρου. Δια το πζρα των εξ χιλιάδων (6.000) 
τετρ. μζτρων εμβαδόν, ο ςυντελεςτισ του τζλουσ δεν δφναται να οριςκι μεγαλφτεροσ του εξικοντα επί τοισ 
εκατόν (60%) του οριςκζντοσ δι’ εςτεγαςμζνουσ χϊρουσ μζχρι χιλίων (1.000) τετραγωνικϊν μζτρων. Αι 
διατάξεισ τθσ παροφςθσ παραγράφου δφναται να εφαρμόηονται και επί μθ εςτεγαςμζνων χϊρων, περί ων θ 
παρ. 2 του άρκρου 3 του παρόντοσ νόμου, μζχρισ εμβαδοφ εξ χιλιάδων (6.000) τετ. μζτρων . Δι’ εμβαδόν 
πζρα των εξ χιλιάδων (6.000) τετ. μζτρων δεν δφναται να οριςκι ςυντελεςτισ μεγαλφτεροσ του τριάκοντα 
επί τοισ εκατόν (30%) του οριςκζντοσ δια τα χίλια (1.000) πρϊτα τετραγωνικά μζτρα μθ εςτεγαςμζνου 
χϊρου”.  
2. Εισ το αυτό ωσ άνω άρκρον προςτίκεται παράγραφοσ 10 ζχουςα οφτω: 
“10. Ο ςυντελεςτισ των τελϊν κακαριότθτοσ εςτεγαςμζνων ι μθ χϊρων αναγνωριηομζνων κατά τασ 
ιςχφουςασ εκάςτοτε διατάξεισ ωσ Ελευκζρων Τελωνειακϊν Συγκροτθμάτων, δεν δφναται να ορίηεται από 1θσ 
Ιανουαρίου 1981 εισ ποςοςτόν μεγαλφτερον του πεντικοντα τοισ εκατόν (50%) του οριςκζντοσ ςυντελεςτοφ 
δια τουσ αντιςτοίχουσ χϊρουσ άνω εξ χιλιάδων (6.000) τετραγωνικϊν μζτρων.  
3. Θ ιςχφσ του παρόντοσ άρκρου άρχεται από 1θσ Ιανουαρίου 1981.  
  
       
 
'Αρκρο 6 : Τζλοσ διαμονισ παρεπιδθμοφντων  
1.   Το, υπό των διατάξεων του άρκρου 1 του Ν. 339/76 "περί επιβολισ υπζρ διμων και κοινοτιτων τζλουσ 
διαμονισ παρεπιδθμοφντων, επί των εκδιδομζνων λογαριαςμϊν και επί των λουομζνων εισ φυςικάσ 
ιαματικάσ πθγάσ", ωσ αφται ατικατεςτάκθςαν υπό των διατάξεων του άρκρου 3 του Ν. 658/1977 "περί 
αντικαταςτάςεωσ, τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν αφοροςϊν εισ τασ ξενοδοχειακάσ 
επιχειριςεισ τθσ χϊρασ" υπζρ διμων και κοινοτιτων προβλεπόμενον τζλοσ διαμονισ παρεπιδθμοφντων 
ορίηεται από 1θσ Ιανουαρίου 1982 εισ ποςοςτόν τζςςαρα και ιμιςυ επί τοισ εκατόν (4,5%) επί του 
μιςκϊματοσ κλίνθσ δια τασ ξενοδοχειακάσ επιχειριςεισ πάςθσ λειτουργικισ μορφισ (ξενοδοχείων, MOTELS, 
BUNGALOWS, ξενϊνων και επιπλωμζνων διαμεριςμάτων) και πάςθσ κατθγορίασ.  
2.   Το τζλοσ διαμονισ παρεπιδθμοφντων, περί οφ αι διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 339/76, ωσ 
αντικατεςτάκθςαν υπό των διατάξεων του άρκρου 3 του Ν. 658/77 δφναται να επιβάλλετται πλθν των εν 
άρκρω 2 παρ. 1 του Ν. 339/76 αναφερομζνων και υπό των λοιπϊν διμων και κοινοτιτων τθσ χϊρασ κατόπιν 
αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου. Θ περί επιβολισ του τζλουσ απόφαςισ του δθμοτικοφ 
ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου των διμων και κοινοτιτων τοφτων λαμβάνεται μζχρι τζλουσ Ιουνίου και ιςχφει από 
1θσ Ιανουαρίου του επομζνου ζτουσ. Εάν θ απόφαςισ αφτθ λθφκεί μετά το τζλοσ Ιουνίου ιςχφει από 1θσ 
Ιανουαρίου του μεκεπόμενου ζτουσ.  
3.   Το τζλοσ βαρφνει τον διαμζνοντα πελάτθν, αναγράφεται επί των εκδιδομζνων, κατά τασ κειμζνασ 
διατάξεισ αποδείξεων και ειςπράττεται υπό του εκμιςκωτοφ.  
[4. Ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ κάκε λειτουργικισ μορφισ και κατθγορίασ, που απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ Φ.Ρ.Α., καταβάλλουν το τζλοσ διαμονισ παρεπιδθμοφντων ςτθν ταμειακι 
υπθρεςία του δικαιοφχου Ο.Τ.Α. ι ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ, που διεξάγεται θ ταμειακι του υπθρεςία, κάκε θμε-
ρολογιακό τρίμθνο και μζχρι τθν 20ι θμζρα του μινα που ακολουκεί το τρίμθνο. Οι ανωτζρω επιχειριςεισ 
υποχρεοφνται, ςυγχρόνωσ με τθν καταβολι του τζλουσ, να υποβάλλουν ςτον οικείο Διμο ι Κοινότθτα 
διλωςθ καταβολισ του αναλογοφντοσ τζλουσ επί των μιςκωμάτων του αμζςωσ προθγοφμενου 
θμερολογιακοφ τριμινου, ςτθν οποία αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο ι θ επωνυμία του υπόχρεου, ο 
Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου, ο Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ, το είδοσ και θ τάξθ τθσ επιχείρθςθσ, θ 
διεφκυνςι τθσ, το τρίμθνο που αφορά θ διλωςθ, το ςυνολικό ποςό των μιςκωμάτων που υπόκειται ςτο 
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τζλοσ και το οφειλόμενο τζλοσ. Μαηί με τθν ανωτζρω διλωςθ και προσ ζλεγχο τθσ ακρίβειάσ τθσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ επιχειριςεισ υποχρεοφνται να προςκομίηουν ςτον οικείο Ο.Τ.Α. αντίγραφο των ςχετικϊν 
καταχωρίςεων ςτο βιβλίο πελατϊν, που προβλζπεται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 4 τθσ υπ’ αρικμ. 
8/1999 Αςτυνομικισ Διάταξθσ (ΦΕΚ 1957 Βϋ), κακϊσ και αντίγραφο τθσ ιςχφουςασ διλωςθσ τιμϊν. Θ Δ.Ο.Υ 
υποχρεοφται να αποδίδει ςτο δικαιοφχο Διμο ι Κοινότθτα το ειςπραττόμενο ποςό εντόσ του πρϊτου 
δεκαθμζρου του επόμενου από τθν είςπραξθ μινα – ΑΝΤΙΚ. ΤΘΣ ΡΑ. 4 ΤΟΥ ΑΘΟΥ 6 ΜΕ ΤΘΝ ΡΑ. 3α ΤΟΥ 
ΑΘΟΥ 17 ΤΟΥ Ν. 3491/06, ΦΕΚ-207 Α’   ] 
5.   Επί μθ υποβολισ ι υποβολισ ανακριβοφσ ι εκπροκζςμου δθλϊςεωσ ι καταβολισ ι ελλιποφσ ι 
εκπροκζςμου καταβολισ του τζλουσ επιβάλετται εισ βάροσ του υπόχρεου κατά τασ κειμζνασ διατάξεισ βάςει 
των παρεχόμενων εισ τον διμον ι τθν κοινότθτα υπό τθσ αρμοδίασ οικονομικισ εφορίασ ςχετικϊν ςτοιχείων 
και πρόςτιμον *ίςον προσ το δφο επί τοισ εκατόν (2%) του τζλουσ - ΑΝΤΙΚ. ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΑ. 1 ΤΟΥ ΑΘΟΥ 18 
ΤΟΥ Ν. 2946/01, ΦΕΚ-224 Α'  + δι' ζκαςτον μινα κακυςτεριςεωσ μθ δυνάμενον να υπερβεί το ιςόποςον του 
τζλουσ.  
6.   "Για ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ κάκε λειτουργικισ μορφισ και κατθγορίασ όπωσ ξενοδοχεία MOTELS, 
BUNGALOWS,ξενϊνεσ και επιπλωμζνα διαμερίςματα το κατά τθν παράγραφο 1 τζλοσ ειςπράττεται απ' αυτζσ 
και καταβάλλεται ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. ι το δθμοτικό ταμείο υπζρ του δικαιοφχου διμου ι κοινότθτοσ, μζςα 
ςτθν ίδια προκεςμία απόδοςθσ του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ" (αντικ. από άρκρο 17 παρ. 6 Ν. 2130/93). 
"Το δθμόςιο ταμείο υποχρεοφται να αποδίδει απευκείασ το ειςπραττόμενο ποςό ςτο δικαιοφχο διμο ι 
κοινότθτα. Οι παραπάνω επιχειριςεισ υποχρεοφνται να υποβάλλουν διλωςθ ςυγχρόνωσ με τθν καταβολι 
του τζλουσ ςτο δικαιοφχο διμο ι κοινότθτα με τα ςτοιχεία που ορίηει θ παράγραφοσ 4 και ο οποίοσ 
δικαιοφται να ενεργεί ζλεγχο των ςτοιχείων τθσ διλωςθσ. Οι διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 
εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου αυτισ" (αντικ. από άρκρο 53 παρ. 1 Ν. 
1416/84). 
7.   Το τζλοσ του παρόντοσ άρκρου δεν δφναται να επιβλθκεί δια περιωριςμζνον χρονικό διάςτθμα εντόσ του 
οικονομικοφ ζτουσ.  
8.   "Τα εξουςιοδοτθμζνα όργανα των διμων και κοινοτιτων μποροφν όποτεδιποτε να κάνουν ζλεγχο ςτουσ 
χϊρουσ λειτουργίασ των επιχειριςεων, που υπάγονται ςτο τζλοσ αυτό, για τθν τιρθςθ των ςτοιχείων, που 
απαιτοφνται από το νόμο για τθν είςπραξθ του τζλουσ. Ο τρόποσ και θ διαδικαςία ελζγχου κακορίηονται με 
κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρροεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ, Εςωτερικϊν και Οικονομικϊν" (αντικ. από άρκρο 
53 παρ. 3 Ν. 1416/84). 
9.   "Επιχείρθςθ που διατθρεί περιςςότερα από ζνα καταςτιματα, που υπάγονται ςτο τζλοσ αυτό, 
υποχρεοφται να υποβάλλει χωριςτι διλωςθ ςτουσ διμουσ ι κοινότθτεσ, ςτθ διοικθτικι περιφζρεια των 
οποίων λειτουργεί το κάκε κατάςτθμα" (αντικ. από άρκρο 53 παρ. 3 Ν. 1416/84).  
10.  "Δια αποφάςεωσ του Υπουργοφ των Εςωτερικϊν κακορίηεται πάςα αναγκαία λεπτομζρεια για τθν 
εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου".   
 
 
 
'Αρκρο 7 : Τζλοσ επί των ακακαρίςτων εςόδων κζντρων διαςκεδάςεωσ, εςτιατορίων κλπ.  
1.   "Το υπό των διατάξεων του άρκρου 1 παρ.1 εδάφ.β', του νόμου 339/1976, ωσ αντικατεςτάκθςαν υπό των 
διατάξεων του άρκρου 3 του νόμου 658/1977, προβλεπόμενον τζλοσ υπζρ διμων και κοινοτιτων 
υπολογίηεται από 1θσ Ιανουαρίου 1981 επί των ακακαρίςτων εςόδων των εν αυταίσ αναφερομζνων 
επιχειριςεων. "Στα ακακάριςτα ζςοδα περιλαμβάνονται γενικά όλα τα ζςοδα τθσ επιχείρθςθσ από τισ 
πωλιςεισ, με οποιοδιποτε τρόπο των ειδϊν που διακζτουν" (προςκ. από άρκρο 54 παρ. 1 Ν. 1416/84). 
2. Το κατά τθν προθγουμζνθν παράγραφον τζλοσ δφναται από τθσ κατά τθν παράγραφον 1 θμερομθνίασ να 
επιβάλλεται πζρα των υπαγομζνων εισ το τζλοσ τοφτο επιχειριςεων, δι’ αποφάςεωσ του οικείου δθμοτικοφ 
ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου των κατά τθν ζναρξιν τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ δικαιοφχων του τζλουσ τοφτου 
διμων και κοινοτιτων άνευ ςυνδρομισ προχποκζςεωσ τίνοσ και επί των ακακαρίςτων εςόδων α) των 
οινομαγειρείων και καφεηυκοπωλείων γ' κατθγορίασ και ανωτζρασ, ταβερνϊν β' κατθγορίασ και ανωτζρασ, 
ηυκοπωλείων και μπαρ ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ και β) κζντρων πολυτελείασ υπαγομζνων εισ τον φόρον του 
άρκρου 1 του Ν. Δ/τοσ 254/1973 «περί αναμορφϊςεωσ τθσ νομοκεςίασ κζντρων διαςκεδάςεωσ και κζντρων 



Σελίδα 9 από 26 

πολυτελείασ», ωσ ιςχφει τοφτο. Δια τθν επιβολιν του τζλουσ επί των ακακαρίςτων εςόδων των 
επιχειριςεςεων, περί ων αι διατάξεισ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, δεν απαιτείται μετά τθν 1θν 
Ιανουαρίου 1981 θ ςυνδρομι των προχποκζςεων του άρκρου 2 παρ. 1 εδάφ. α' του Ν. 339/1976, πλθν τθσ 
αποφάςεωσ του οικείου ςυμβουλίου -  (Καταργικθκε με το άρκρο 26 παρ. 7 του Ν. 1828/89). 
3.   Το κατά τθν παράγραφον 1 τζλοσ δφναται να επιβάλλεται εισ τασ εν αυτι και τθ παρ. 2 αναφερομζνασ 
περιπτϊςεισ και υπό των λοιπϊν διμων και κοινοτιτων δι'αποφάςεωσ του ςυμβουλίου των, άνευ 
ςυνδρομισ προυποκζςεϊσ τινοσ από 1.1.1981.  
4.   Θ περί επιβολισ του τζλουσ απόφαςισ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου των διμων και 
κοινοτιτων τοφτων, λαμβάνεται προ τθσ ενάρξεωσ του οικονομικοφ ζτουσ.  
5.   Το τζλοσ βαρφνει τον πελάτθ και αναγράφεται διακεκριμζνωσ εισ τα εκδιδόμενα, κατά τασ κειμζνασ 
διατάξεισ, ςτοιχεία, ειςπράττεται δε υπό του εκδίδοντοσ τον λογαριαςμόν, ο οποίοσ υποχρεοφται να 
καταβάλλθ τοφτο εισ το οικείον δθμόςιον ι δθμοτικόν ταμείον, υπζρ του δικαιοφχου διμου ι κοινότθτοσ. 
"'Οπου ο νόμοσ δεν προβλζπει τθν ζκδοςθ ςτοιχείων, ο διμοσ ι θ κοινότθτα μπορεί με απόφαςθ του 
ςυμβουλίου του να επιβάλει τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ τριπλοτφπων λογαριαςμϊν που κεωροφνται από 
αυτόν" (προςκ. από άρκρο 54 παρ. 2 Ν. 1416/84).  
6.   "Αι διατάξεισ των παραγράφων 4, 5, 7, 8, 9 και 10 του προθγοφμενου άρκρου, εφαρμόηονται αναλόγωσ 
και δια το τζλοσ του παρόντοσ άρκρου" (αντικ. από άρκρο 54 παρ. 3 Ν. 1416/84)". 
7.   Δι' αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου δφναται να επιβλθκι τζλοσ επί των λουομζνων 
εισ φυςικάσ ιαματικάσ πθγάσ, οριηόμενον από δζκα επί τοισ εκατόν (10ο/ο) ζωσ δζκα πζντε επί τοισ εκατόν 
(15ο/ο) επί του αντιτίμου εκάςτθσ λοφςεωσ, το οποίον βαρφνει τον πελάτθν, ωσ λοφςεων νοουμζνων και των 
ειςπνοϊν ατομικϊν ι ομαδικϊν, ωσ και των ρινοπλφςεων. Θ ιςχφσ τθσ επιβαλλοφςθσ το τζλοσ αποφάςεωσ, 
άρχεται μετά παρζλευςιν τριμινου από τθσ κοινοποιιςεϊσ τθσ εισ τουσ εκμεταλλευομζνουσ τασ ανωτζρω 
πθγάσ.  
8.   Δεν επιτρζπεται θ δι' ενοικιάςεωσ ανάκεςισ τθσ βεβαιϊςεωσ και ειςπράξεωσ των τελϊν του παρόντοσ και 
του προθγουμζνου άρκρου.   
 
 
 
'Αρκρο 8 : Τζλοσ επί οχθμάτων υπζρ του Διμου Βόλου  
1. Επιτρζπεται θ επιβολι υπζρ του Διμου Βόλου, δι' αποφάςεωσ του ςυμβουλίου του, τζλουσ μζχρι 
δραχμϊν πεντακοςίων (500) εφ' εκάςτου πάςθσ φφςεωσ οχιματοσ επιβιβαηομζνου εισ τον λιμζνα Βόλου επί 
οχθματαγωγοφ πλοίου, προοριηομζνου δια λιμζνα τθσ Μζςθσ Ανατολισ. Εκ του τζλουσ τοφτου ποςοςτόν 
είκοςιν επί τοισ εκατόν (20%) αποδίδεται εισ τον Διμον Νζασ Ιωνίασ Μαγνθςίασ. 
2. Το ανωτζρω τζλοσ βαρφνει τον καταβάλλοντα τον ναφλον και αναγράφεται επί του εκδιδομζνου δι' αυτόν 
παραςτατικοφ, ειςπράττεται δε υπό του εκδίδοντοσ τοφτο και αποδίδεται υπ' αυτοφ εισ τον Διμον Βόλου. 
Εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου εκάςτου μθνόσ ο υπόχρεωσ, δια τα εντόσ του προθγουμζνου μθνόσ 
ειςπραχκζντα ποςά τζλουσ, υποβάλλει εισ τον Διμον Βόλου διπλότυπον διλωςιν εισ τθν οποίαν 
αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία αυτοφ, ο μθν τον οποίον αφορά αφτθ ο ςυνολικόσ αρικμόσ των 
επιβιβαςκζντων οχθμάτων και το ποςόν του τζλουσ, καταβάλλων ςυγχρόνωσ τοφτο. 
3. Ο ζλεγχοσ τθσ κανονικισ αποδόςεωσ του τζλουσ ενεργείται δι’ οργάνων του Διμου Βόλου. 
4. Επί μθ καταβολισ ι ελλιποφσ ι εκπροκζςμου καταβολισ του κατά τθν παράγραφον 1 τζλοσ, εφαρμόηονται 
αι διατάξεισ του άρκρου 73 του από 24-9/20.10.1958 β. δ/τοσ. 
5. Δι' αποφάςεων του Υπουργοφ Εςωτερικϊν δφναται να ρυκμίηονται αι λεπτομζρειαι τθσ εφαρμογισ των 
διατάξεων του παρόντοσ άρκρου -  (Καταργικθκε από τθν παρ. 14 άρκρου 26 Ν. 1828/89). 
  
 
 
'Αρκρο 9 : Ρρόςκετον τζλοσ 10% υπζρ Δθμοτικϊν Φιλαρμονικϊν  
1.   Το υπό των διατάξεων του άρκρου 1 του Ν. 537/48 "περί επιβολισ ειδικοφ πρόςκετου τζλουσ επί των εν 
Κερκφρα λειτουργοφντων δθμοςίων κεαμάτων κλπ." οριηόμενον πρόςκετον ειδικόν τζλοσ 10%, επιβάλλεται 
και επί τθσ τιμισ εκάςτου ειςιτθρίου των εισ τασ πόλεισ Ηακφνκου, Κορίνκου, Ιωαννίνων, Ρατρϊν και 
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Ιεράπετρασ λειτουργοφντων επί διατετιμθμζνθ ειςόδω δθμοςίων κεαμάτων (εξαιρζςει των μελοδραματικϊν 
παραςτάςεων), υπζρ των φιλαρμονικϊν των πόλεων τοφτων, αντιςτοίχωσ.  
2.   Τα ζςοδα εκ του πρόςκετου τζλουσ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, ειςπράττονται υπό των δθμοςίων 
ταμείων των πόλεων εισ τθν αρμοδιότθτα των οποίων υπάγονται και φιλαρμονικαί και παρατίκενται υπ' 
αυτϊν, εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου του επομζνου από τθσ ειςπράξεωσ του μθνόσ, εισ το υποκατάςτθμα 
τθσ Εκνικισ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ Ηακφνκου και τα υποκαταςτιματα τθσ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ Κορίνου, 
Ιωαννίνων, Ρατρϊν και Ιεράπετρασ, κατά περίπτωςιν, επ' ονόματι των δικαιοφχων δθμοτικϊν φιλαρμονικϊν, 
δια τθν υπ' αυτϊν ανάλθψιν.   
 
 
 
'Αρκρο 10 : Φόροσ επί θλεκτροδοτοφμενων χϊρων, των χρθςιμοποιουμεων ι προοριηομζνων δια κατοικίαν ι 
δι' αςκθςιν επαγγζλματοσ  
1.   Επιτρζπεται όπωσ οι διμοι και αι κοινότθτεσ επιβάλλουν υπζρ αυτϊν, δι' αποφάςεωσ του ςυμβουλίου 
των, φόρον εφ' εκάςτου εςτεγαςμζνου ι μθ χϊρου οικιακοφ καταναλωτοφ ι καταναλωτοφ εμπορικισ ι 
βιομθχανικισ χριςεωσ κειμζνου εισ τθν περιφζρειάν των, ανά μετρθτι παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ τθσ 
ΔΕΘ. "O φόροσ βαρφνει τον υπόχρεο ςε πλθρωμι του επ' ονόματι του εκδιδόμενου λογαριαςμοφ 
καταναλιςκόμενου θλεκτρικοφ ρεφματοσ και ςυνειςπράττεται μετ' αυτοφ ενιαίωσ από τθ Δ.Ε.Θ., ςε δόςεισ 
ίςεσ προσ τον αρικμό των εκδιδόμενων κάκε χρόνο λογαριαςμϊν" (αντικ. από άρκρο 27 παρ. 3 του 
ν.2130/93). "Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηεται και ο ςυντελεςτισ του φόρου ςε ακζραιεσ μονάδεσ από ζξι μζχρι 
δεκαζξι δραχμζσ κάκε ζτοσ, κατά τετραγωνικό μζτρο φωτιηομζνθσ επιφάνειασ ςτεγαςμζνου χϊρου, ανάλογα 
με τθν περιοχι ςτθν οποία βρίςκεται". (αντικ. από άρκρο 54 Ν. 1416/84). Ρροκειμζνου περί μθ 
εςτεγαςμζνου χϊρου ο ςυντελεςτισ του φόρου ορίηεται κατά τετραγωνικόν μζτρον φωτιηομζνθσ 
επιφανείασ, εισ το ιμιςυ του δια τουσ εςτεγαςμζνουσ χϊρουσ οριςκζντοσ.  
 
(Σθμείωςθ: Με τθν παρ. 13 του άρκρου 25 Ν. 1828/89, ΦΕΚ 2 Α’, ορίηεται ότι: 
«Ο προβλεπόμενοσ από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκ. 10 του ν. 1080/80 ςυντελεςτισ του φόρου 
θλεκτροδοτοφμενων χϊρων  ορίηεται από 6 μζχρι  25 δρχ., Ο ςυντελεςτισ αυτόσ μπορεί να αυξάνεται με 
απόφαςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου μζχρι 20% για κάκε οικονομικό ζτοσ.»)  
 
2.   Θ κατά τθν προθγοφμενθν παράγραφον απόφαςισ, λαμβανομζνθ μζχρι τζλουσ του μθνόσ Οκτωβρίου, 
κοινοποιείται εισ τθν ΔΕΘ μζχρι και τθσ 30θσ Νοεμβρίου εκάςτου ζτουσ, οι δε οριηόμενοι δι' αυτισ 
ςυντελεςταί φόρου, ιςχφουν από τθσ 1θσ του μθνόσ Ιανουαρίου του επομζνου ζτουσ και μζχρι 
τροποποιιςεωσ ι καταργιςεωσ τθσ αποφάςεωσ ταφτθσ. Οι οφτω κακοριηόμενοι ςυντελεςταί 
τροποποιοφμενοι, δεν εφαρμόηονται κατά τθν διάρκειαν του οικονομικοφ ζτουσ κακ' ο ελιφκθ θ ςχετικι 
απόφαςισ. Κατά τθν πρϊτθν εφαρμογιν του παρόντοσ θ απόφαςισ αφτθ δφναται να λθφκι μζχρι τζλουσ 
Νοεμβρίου 1980.  
3.   Το ποςόν του φόρου προκφπτει δια του πολλαπλαςιαςμοφ των ανά μετρθτιν παροχισ θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ παρά τθσ ΔΕΘ τετραγωνικϊν μζτρων επιφανείασ του χϊρου, επί τον ςυντελεςτιν του φόρου. Δια 
τον προςδιοριςμό τθσ επιφανείασ των εςτεγαςμζνων ι μθ χϊρων, λαμβάνεται υπ' όψιν θ υφιςταμζνθ 
πραγματικι ι πλαςματικι εμβαδομζτρθςισ δια τον υπολογιςμόν των ειςπραττομζνων τελϊν κακαριότθτοσ 
και φωτιςμοφ, ςυμφϊνωσ προσ τασ διατάξεισ του ν. 25/75 "περί υπολογιςμοφ και τρόπου ειςπράξεωσ 
δθμοτικϊν και κοινοτικϊν τελϊν κακαριότθτοσ και φωτιςμοφ και ρυκμίςεωσ ςυναφϊν κεμάτων" ωσ 
ετροποποιικθ και ςυνεπλθρϊκθ δια του νόμου 429/1976. Ρροκειμζνου περί των θλεκτροδοτοφμενων το 
πρϊτον χϊρων, θ εμβαδομζτρθςισ θ αναφερομζνθ εισ τασ παρά των υποχρζων υποβαλλομζνασ εισ τθν ΔΕΘ 
δια τθν ςφνδεςίν των υπευκφνουσ δθλϊςεισ, επί του ςϊματοσ των οποίων βεβαιοφται υπό του οικείου 
διμου ι κοινότθτοσ ότι κατετζκθ παρ' αυτϊ αντίγραφον τοφτων. Ο διμοσ ι θ κοινότθσ γνωςτοποιεί εισ τθν 
ΔΕΘ ζνα μόνο ςυντελεςτι δια τον φόρον, ο οποίοσ πολλαπλαςιαηόμενοσ επί το εμβαδόν, αποδίδει ποςόν 
ίςον προσ το προκφπτον εκ του γινομζνου του πραγματικοφ εμβαδοφ επί τον κατά κατθγορίαν ςυντελεςτιν. 
Δια τον κακοριςμόν τθσ εισ τετραγωνικά μζτρα επιφανείασ των κατοικιϊν των κειμζνων εισ αγροτικάσ 
περιοχάσ, δεν λαμβάνονται υπ' όψιν οι χϊροι ςταυλιςμοφ και οι εκτόσ τθσ κυρίασ κατοικίασ λοιποί χϊροι οι 
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οποίοι δεν προορίηονται δια κατοικίαν.  
4.   Δια τθν είςπραξιν του κατά το παρόν άρκρον φόρου, εισ άσ περιπτϊςεισ δεν ςυνειςπράττονται υπό τθσ 
ΔΕΘ τζλθ κακαριότθτοσ και φωτιςμοφ, υποβάλλονται εισ αυτιν εφ' άπαξ υπό του διμου ι τθσ κοινότθτοσ 
καταςτάςεισ, εισ τασ οποίασ δι' ζκαςτον υπόχρεον αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία αυτοφ και το εμβαδόν 
του υποκειμζνου εισ τον φόρον χϊρου.  
5.   Αι καταρτιηόμεναι καταςτάςεισ αποςτζλλονται επί αποδείξει εισ τθν ΔΕΘ μζχρι τζλουσ του μθνόσ 
Νοεμβρίου και ιςχφουν κακ' όν χρόνον ιςχφει θ κατά τθν παράγραφον 1 απόφαςισ του δθμοτικοφ ι 
κοινοτικοφ ςυμβουλίου, μθ απαιτουμζνθσ νζασ κατ' ζτοσ ςυντάξεωσ καταςτάςεωσ. Ο φόροσ οφτοσ 
ςυνειςπράττεται υπό τθσ ΔΕΘ δια δόςεων ίςων προσ τον αρικμόν των εκδιδομζνων κατ' ζτοσ υπ' αυτισ 
λογαριαςμϊν καταναλϊςεωσ θλεκτρικισ ενεργείασ, κατά τθν διάρκειαν τθσ χρονικισ περιόδου, κακ' ιν 
εκτείνεται ο υπό ταφτθσ εφαρμοηόμενοσ κφκλοσ καταμετριςεωσ, ανεξαρτιτωσ αν ο κφκλοσ οφτοσ ςυμπίπτει 
προσ το θμερολογιακόν ζτοσ και τθσ τυχόν μεταβολισ των ςυντελεςτϊν.  
6.   Θ κατά το παρόν άρκρον βεβαίωςισ του φόρου ςυντελείται, εισ μεν τασ περιπτϊςεισ ςυνειςπράξεωσ υπό 
τθσ ΔΕΘ των τελϊν κακαριότθτοσ και φωτιςμοφ μετά τθσ αξίασ του καταναλιςκομζνου ρεφματοσ, δια τθσ 
εγγραφισ του υποχρζου εισ τον οικείον κατάλογον τθσ ΔΕΘ τον αφορϊντα τα τζλθ ταφτα, εισ δε τασ 
περιπτϊςεισ κακ' άσ δεν υφίςταται ςυνείςπραξισ τελϊν κακαριότθτοσ και φωτιςμοφ, δια τθσ εγγραφισ του 
υποχρζου εισ τασ αποςτελλομζνασ κατά τθν παρ. 4 εισ τθν ΔΕΘ καταςτάςεισ. Εισ αμφοτζρασ τασ περιπτϊςεισ 
δεν απαιτείται ςφνταξισ χρθματικοφ καταλόγου υπό του διμου ι τθσ κοινότθτοσ.  
7.   Τα ειςπραττόμενα υπό τθσ ΔΕΘ ποςά φόρου αποδίδονται εισ τουσ δικαιοφχουσ διμουσ και κοινότθτασ, 
δια τθσ αυτισ εκκακαριςτικισ καταςτάςεωσ των τελϊν κακαριότθτοσ και φωτιςμοφ εντόσ του τρίτου μθνόσ, 
από τθσ λιξεωσ του μθνόσ τον οποίον αφοροφν λογιςτικϊσ οι ςχετικοί λογαριαςμοί.  
8.   Θ ΔΕΘ δφναται να παρζχθ εισ τουσ δικαιοφχουσ διμουσ και κοινότθτασ χρθματικάσ προκαταβολάσ, ζναντι 
των προσ απόδοςιν ειςπραττομζνων ποςϊν φόρου.  
9.   Διμοι ζχοντεσ ιδίαν ταμιακιν υπθρεςίαν ι υπθρεςίαν υδρεφςεωσ ι δθμοτικιν επιχείρθςιν υδρεφςεωσ ι 
δθμοτικόν οργανιςμόν υδρεφςεωσ δφνανται δι' θτιολογθμζνθσ αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, 
εγκρινομζνθσ υπό του Νομάρχου, να εξαιρεκοφν τθσ υποχρεωτικισ ςυνειςπράξεωσ του φόρου υπό τθσ ΔΕΘ. 
Αι αποφάςεισ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου και του νομάρχου, κοινοποιοφνται εισ τθν ΔΕΘ μζχρι τζλουσ του 
μθνόσ Νοεμβρίου εκάςτου ζτουσ.  
10.  Ο υπόχρεωσ εισ καταβολιν του φόρου, εισ περίπτωςιν αυξιςεωσ ι μειϊςεωσ τθσ επιφανείασ εξ 
οιουδιποτε λόγου των κατά τθν παράγραφον 1 χϊρων, υποβάλλει ςυμπλθρωματικιν ι τροποποιθτικιν κατά 
περίπτωςιν διλωςιν εισ τθν ΔΕΘ, δια του εισ όν υπάγεται διμου ι κοινότθτοσ.  
11.  Ο διμοσ ι θ κοινότθσ ενεργεί ζλεγχον των κατά το παρόν άρκρον δθλϊςεων. Εισ περίπτωςιν ανακριβοφσ 
δθλϊςεωσ, εισ βάροσ του υποχρζου καταναλωτοφ δι' αποφάςεωσ του δθμάρχου ι προζδρου κοινότθτοσ. α) 
βεβαιοφται ο αναλογϊν προσ τον αποκρυβζντα χϊρον φόροσ και β) επιβάλλεται πρόςτιμον, κατά τασ 
διατάξεισ του άρκρου 73 του β.Δ./τοσ τθσ 24-9/20-10- 1958. Θ απόφαςισ αφτθ κοινοποιείται εισ τον 
υπόχρεον επί αποδείξει και εισ τθν ΔΕΘ, δια τθν χρζωςιν του υποβαλόντοσ τθν ανακριβι διλωςιν δια του εν 
τθ αποφάςει ταφτθ ςυνολικοφ φόρου και προςτίμου, αποδιδομζνου παρ' αυτισ μετά των λοιπϊν 
ειςπράξεων. Ο διμοσ ι θ κοινότθσ εισ τον τθροφμενον παρ' αυτϊ δι' ζκαςτον υπόχρεον πίνακα (καρτζλλα), 
καταχωρίηει και τα ςτοιχεία των κατά το παρόν άρκρον δθλϊςεων, ωσ και το ποςόν του προσ είςπραξιν υπό 
τθσ ΔΕΘ φόρου.  
12.  Επί μθ καταβολισ του κατά το παρόν άρκρον φόρου, θ ΔΕΘ προβαίνει εισ διακοπιν του ρεφματοσ, μθ 
επαναχορθγοφςα τοφτο μζχρισ εξοφλιςεωσ του οφειλομζνου φόρου. Εφ' όςον δεν ικελε ηθτθκι θ 
επαναχοριγθςισ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ, θ ΔΕΘ γνωςτοποιεί εγγράφωσ τοφτο εισ τον δικαοφχον του 
φόρου διμον ι κοινότθτα, μετά τθν διαγραφιν του υποχρζου δια τθν, μερίμνθ αυτοφ και κατά τθν κειμζνθν 
νομοκεςίαν, είςπραξιν του οφειλόμενου φόρου.  
13.  Επί διαδοχισ του οφειλζτου εισ τον θλεκτροδοτοφμενον χϊρον, εάν υφίςταται οφειλόμενον ποςόν, θ 
ΔΕΘ γνωςτοποιεί εγγράφωσ εισ τον διμον ι τθν κοινότθτα τθν τοιαφτθν διαδοχιν, ωσ και κατά το παρά του 
αποχωριςαντοσ οφειλζτου παραμζνον ανεξόφλθτον ποςόν, δια τθν είςπραξίν του παρά τοφτου. Το ποςόν 
τοφτο δφναται να βεβαιοφται και ειςπράττεται κατά τθν κειμζνθν νομοκεςίαν και εισ βάροσ του κυρίου ι 
νομζωσ του ακινιτου, κατά το χρόνον γενζςεωσ τθσ οφειλισ.  
14.  Επί μθ υποβολισ δθλϊςεωσ δια τουσ υποκειμζνουσ εισ τον φόρον του παρόντοσ άρκρου χϊρουσ, θ 



Σελίδα 12 από 26 

φωτιηομζνθ επιφάνεια αυτϊν προςδιορίηεται κακ' υπολογιςμόν υπό των αρμοδίων οργάνων του οικείου 
διμου ι κοινότθτοσ. Κατά τον αυτόν τρόπον προςδιορίηεται και θ φωτιηομζνθ επιφάνεια των περί ϊν 
πρόκειται χϊρων και επί περιπτϊςεωσ αρνιςεωσ ελζγχου τθσ ακριβείασ των υποβαλλομζνων δθλϊςεων.  
Εν τθ περιπτϊςει ταφτθ, θ άρνθςισ δια τθν διενζργειαν του ελζγχου και το εμβαδόν τθσ πζρα τθσ δθλωκείςθσ 
επιφανείασ, δζον να προκφπτουν εξ εκκζςεωσ του εντεταλμζνου δια τον ζλεγχον οργάνου του διμου ι τθσ 
κοινότθτοσ.  
15.  Εισ τασ περιπτϊςεισ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου ο διμοσ ι θ κοινότθσ κοινοποιεί εισ τον υπόχρεον, 
επί αποδείξει, απόςπαςμα τθσ ςχετικισ εγγραφισ εισ τουσ καταλόγουσ, ωσ και αντίγραφον τθσ αποφάςεωσ 
του δθμάρχου ι προζδρου τθσ κοινότθτοσ, περί επιβολισ εισ βάροσ τοφτου των κυρϊςεων του άρκρου 73 
του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ./τοσ εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων τθσ παραγράφου 11.  
16.  Κατά των φορολογικϊν εγγραφϊν,περί ϊν θ προθγουμζνθ παράγραφοσ του παρόντοσ άρκρου και τθσ 
αποφάςεωσ περί επιβολισ προςτίμου, επιτρζπεται θ άςκθςισ των προβλεπομζνων υπό των διατάξεων του 
άρκρου 72 του Β.Δ./τοσ τθσ 24-9/20- 10-1958 ωσ ετροποποιικθ δια του άρκρου 40 του Ν.Δ./τοσ 4260/1962 
"περί ρυκμίςεωσ κεμάτων αφορϊντων εισ τθν Γενικιν Διεφκυνςιν Διοικιςεωσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν" 
και του άρκρου 2 του νόμου 505/1976 "περί υπαγωγισ εισ τα Τακτικά Φορολογικά Δικαςτιρια των 
φορολογικϊν διαφορϊν διμων και κοινοτιτων και τθσ μετονομαςίασ τοφτων εισ τακτικά Διοικθτικά 
Δικαςτιρια" ενδίκων μζςων, αςκουμζνων εντόσ (20) θμερϊν από τθσ κοινοποιιςεωσ του αποςπάςματοσ τθσ 
εγγραφισ ι τθσ αποφάςεωσ του δθμάρχου ι προζδρου τθσ κοινότθτοσ, τθσ αςκουμζνθσ προςφυγισ 
επαγομζνθσ αναςταλτικόν αποτζλεςμα κατά ποςοςτόν ογδοικοντα επί τοισ εκατόν (80%) τθσ οφειλισ.  
17.  Επιτρζπεται θ άςκθςισ των ωσ άνω ενδίκων μζςων και εν αμφιςβθτιςει υπό του υποχρζου α) του 
χαρακτθριςμοφ του ακινιτου ωσ εςτεγαςμζνου χϊρου, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν αρχομζνθσ, επί 
μεν βεβαιϊςεωσ και ειςπράξεωσ του φόρου υπό του διμου ι τθσ κοινότθτοσ, από τθσ κοινοποιιςεωσ του 
αποςπάςματοσ τθσ εγγραφισ, τθσ αςκουμζνθσ προςφυγισ επαγομζνθσ αναςταλτικόν αποτζλεςμα, επί δε 
τθσ ςυνειςπράξεωσ υπό τθσ ΔΕΘ από τθσ λιξεωσ του χρόνου εξοφλιςεωσ του πρϊτου λογαριαςμοφ, τθσ 
προςφυγισ μθ επαγομζνθσ αναςταλτικόν αποτζλεςμα και β) του βεβαιωκζντοσ ποςοφ φόρου και προςτίμου 
λόγω υποβολισ ανακριβοφσ δθλϊςεωσ, δια το πζρα του δθλωκζντοσ εμβαδοφ, εντόσ τθσ ανωτζρω 
προκεςμίασ, αρχομζνθσ από τθσ κοινοποιιςεωσ του αποςπάςματοσ του βεβαιωτικοφ καταλόγου ι τθσ 
αποφάςεωσ του δθμάρχου ι προζδρου τθσ κοινότθτοσ, τθσ προςφυγισ επαγομζνθσ αναςταλτικόν 
αποτζλεςμα κατά ποςοςτόν ογδοικοντα επί τοισ εκατόν (80%) του επί πλζον του βάςει τθσ δθλϊςεωσ 
βεβαιωκζντοσ ποςοφ φόρου.  
18.  Δια τθν αντιμετϊπιςιν υπό τθσ ΔΕΘ των δαπανϊν ειςπράξεωσ του ωσ άνω φόρου, αφτθ παρακρατεί εκ 
των ειςπραττομζνων ποςοςτόν δφο επί τοισ εκατόν (2%).  
19.  Δι' αποφάςεωσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, κακορίηεται πάςα αναγκαία λεπτομζρεια δια τθν εφαρμογιν 
των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου.   
 
 
 
Άρκρον 11 
Φόροσ ακαλφπτων χϊρων  
Θ περίπτωςισ βϋ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 38 του ανωτζρω β. δ/τοσ ωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ: 
“β) Οι αποτελοφντεσ ςυςτθματικάσ γεωργικάσ, κτθνοτροφικάσ ι μελιςςοκομικάσ εκμεταλλεφςεισ, ωσ και αι 
δενδροςκεπείσ εκτάςεισ και εφ’ όςον χρόνον παραμζνουν ωσ τοιαφται, εξαιρζςει των εκμεταλλεφςεων 
επιφανείασ μικροτζρασ των τριϊν (3) ςτρεμμάτων, κειμζνων εντόσ εγκεκριμζνου ςχεδίου πόλεωσ διμων 
πλθκυςμοφ άνω των πεντικοντα χιλιάδων (50.000). Το ςυςτθματικόν τοιοφτων εκμεταλλεφςεων βεβαιοφται 
υπό τθσ αρμοδίασ Γεωργικισ Υπθρεςίασ”.  
 
 
 
'Αρκρο 12 : Φόροσ επί του ηφκου  
1.   Ο κατά τασ διατάξεισ του άρκρου 39 του ανωτζρω β.δ./τοσ ωσ ιςχφει φόροσ οφείλεται επί τθσ αξίασ του 
πωλουμζνου εισ το εςωτερικόν ηφκου ι υπό του παραγωγοφ αυτοφ ι αντιπροςϊπου του υπό τρίτου δια 
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λογαριαςμόν του και βαρφνει τον αγοραςτιν. Ο φόροσ οφτοσ αναγράφεται διακεκριμζνωσ επί των κατά τασ 
διατάξεισ του Κϊδικοσ Φορολογικϊν Στοιχείων εκδιδομζνων υπό του πωλθτοφ ςτοιχείων, ειςπράττεται δε 
υπό τοφτου κατά τθν πϊλθςιν του ηφκου.  
2.   Μζχρι και τθσ εικοςτισ των μθνϊν Φεβρουαρίου, Μαίου, Αυγοφςτου και Νοεμβρίου εκάςτου ζτουσ ο 
υπόχρεωσ εισ απόδοςιν του φόρου υποβάλλει εισ τον αρμόδιον Οικονομικόν 'Εφορον:  
α)   τριπλότυπον διλωςιν δια τα κατά το αμζςωσ προθγοφμενον θμερολογιακόν τρίμθνον υποκείμενα εισ 
φόρον ακακάριςτα ζςοδα, εισ τθν οποίαν αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία του υποχρζου (ονοματεπϊνυμο 
ι επωνυμία, επάγγελμα και διεφκυνςισ), το τρίμθνον το οποίον αφορά αφτθ, θ φορολογθτζα αξία και το 
ποςόν του φόρου και  
β)   αποδεικτικόν καταβολισ του φόρου.  
3.   Επί μθ καταβολισ του κατά τα ανωτζρω φόρου ι εκπροκζςμου ι ελλιποφσ καταβολισ τοφτου εισ το 
Δθμόςιον Ταμείον καταλογίηονται εισ βάροσ του υποχρζου δι' αποφάςεωσ του αρμοδίου οικονομικοφ 
εφόρου, πλθν του φόρου, και προςαυξιςεισ, υπολογιηόμεναι κατά τασ διατάξεισ των άρκρων 67 και 70 του 
ν.δ./τοσ 3323/1955 "περί φορολογίασ του ειςοδιματοσ", ωσ αφται εκάςτοτε ιςχφουν και επιβάλλονται τα 
υπό των διατάξεων των άρκρων 30, 31 και 33 του ν. 820/1978 "περί λιψεωσ μζτρων δια τθν περιςτολιν τθσ 
φοροδιαφυγισ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων", οριηόμενα πρόςτιμα, κατά περίπτωςιν, τα εκ των 
οποίων ζςοδα περιζρχονται εισ τουσ διμουσ και τασ κοινότθτασ. Δια τθν εξϊδικον λφςιν τθσ διαφοράσ και 
τθν εν γζνει διαδικαςίαν βεβαιϊςεωσ και ειςπράξεωσ του φόρου και των προςτίμων, εφαρμόηονται 
αναλόγωσ ωσ ιςχφουν εκάςτοτε, αι διατάξεισ του ν.δ. 3323/1955. 
4.   Αι διατάξεισ του άρκρου 18 του ν.δ. 4242/1962 "περί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ φορολογικϊν 
και άλλων τινϊν διατάξεων" εφαρμόηονται αναλόγωσ και επί του φόρου του παρόντοσ άρκρου.   
 
(Με την παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 3320/05, ΦΕΚ-48 Α’ ορίζεται ότι : «Οι διατάξεισ του άρκρου 12 του Ν. 
1080/1980 (ΦΕΚ 246 Αϋ), ιςχφουν ομοίωσ και για τον πωλοφμενο ςτο εςωτερικό τθσ Χϊρασ ηφκο, ο οποίοσ 
ειςάγεται ι προζρχεται από άλλεσ χϊρεσ.  
Στθν περίπτωςθ αυτι, υπόχρεοσ απόδοςθσ του φόρου είναι ο ειςαγωγζασ του ηφκου ςτθν Ελλάδα ι άλλοσ 
νόμιμοσ αντιπρόςωποσ τθσ εταιρίασ παραγωγισ του»).  
 
 
 
Άρκρον 13  
Ειςφορά επί ωφελοφμενων ακινιτων εκ τθσ εκτελζςεωσ ζργων 
1. Αι παράγραφοι 2, 3 και 6 του άρκρου 52 του ανωτζρω β. δ/τοσ, ωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 
“2. Θ ειςφορά υπολογίηεται εισ ποςοςτόν 15% επί τθσ κατά τθν προθγοφμενθν παράγραφον προςαυξιςεωσ. 
Το ςυνολικόν ποςόν τθσ ειςφοράσ δια πάντα τα ωφελοφμενα δεν δφναται να υπερβι το ιμιςυ τθσ δια τθν 
εκτζλεςιν των οικείων ζργων διατεκείςθσ ολικισ δαπάνθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ τυχόν 
απαιτθκείςθσ τοιαφτθσ δι’ αποηθμίωςιν εξ απαλλοτριϊςεων. Εάν θ ςυνολικι ειςφορά υπερβαίνει το 
ανωτζρω όριον, το επί πλζον ποςόν εκπίπτεται, μειουμζνθσ αναλόγωσ τθσ ειςφοράσ εκάςτου υποχρζου. Δια 
τα αυτά ακίνθτα μια μόνον ειςφορά βεβαιοφται και ειςπράττεται, ανεξαρτιτωσ μεταγενεςτζρασ εκτελζςεωσ 
νζων ζργων, εντόσ μιασ πενταετίασ.  
3. Θ ειςφορά βαρφνει τον κατά τον χρόνο τθσ βεβαιϊςεωσ αυτισ κφριον του ωφελουμζνου αςτικοφ ι 
αγροτικοφ κτιματοσ, εν περιπτϊςει δε επικαρπίασ  ι νομισ τον επικαρπωτιν ι νομζα τοφτου. Εάν υφίςταται 
δικαίωμα δουλείασ, το ποςόν τθσ ειςφοράσ επιμερίηεται μεταξφ του ζχοντοσ το δικαίωμα τοφτο και του 
κυρίου ι επικαρπωτοφ ι νομζωσ, εκάτεροσ δε υποχρεοφται εισ τθν καταβολιν μζρουσ τθσ ειςφοράσ, 
αναλόγωσ προσ τθν αξίαν θν ζχει το δικαίωμα αυτοφ, εν ςχζςει προσ τθν αξίαν του κτιματοσ. Εάν υφίςταται 
μίςκωςισ παρατεινόμενθ αναγκαςτικϊσ, θ ειςφορά μειοφται κατά τον λόγον του ελευκζρου μιςκϊματοσ 
προσ το καταβαλλόμενον τοφτον. Εισ περίπτωςιν κακ’ θν ωφελοφμενα ακίνθτα κείνται εντόσ των δθμοτικϊν 
ορίων ετζρου διμου ι κοινότθτοσ, θ αναλογοφςα ειςφορά βεβαιοφται παρ’ αυτοφ εισ βάροσ των υποχρζων 
και αποδίδεται εισ τον δικαιοφχον διμον ι κοινότθτα.  
6. Θ κατά τασ προθγοφμενασ παραγράφουσ βεβαιουμζνθ ειςφορά ειςπράττεται εισ εξ ίςασ εξαμθνιαίασ 
δόςεισ, εκάςτθ των οποίων δεν δφναται να είναι κατωτζρα των χιλίων (1.000) δραχμϊν,τθσ πρϊτθσ 
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καταβαλλομζνθσ εντόσ του μεκεπόμενου από τθσ βεβαιϊςεωσ μθνόσ. Εν περιπτϊςει μεταβιβάςεωσ του 
ακινιτου, κακίςτανται λθξιπρόκεςμοι και απαιτθταί όλαι αι οφειλόμεναι δόςεισ, ευκυνομζνου εισ 
ολοκλιρου του εκάςτοτε κυρίου ι επικαρπωτοφ ι νομζωσ του ακινιτου”. 
 
 
 
'Αρκρο 14 : Ειςφορά λόγω επεκτάςεωσ ςχεδίου πόλεωσ  
Αι διατάξεισ του άρκρου 53 του ανωτζρω Β.Δ/τοσ, ωσ ιςχφουν, δεν εφαρμόηονται επί περιοχϊν 
χαρακτθριηομζνων ωσ οικιςτικϊν κατά τασ διατάξεισ του ν. 947/79 "περί οικιςτικϊν περιοχϊν" ι περιοχϊν 
ενταςςομζνων εισ το ςχεδιον, κατά τασ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 62 του αυτοφ νόμου.   
 
 
 
Aρκρον 15. 
Ειςφορά λόγω τροποποιιςεωσ ςχεδίου πόλεωσ. 
Θ παράγραφοσ 6 του άρκρου 54 του β.δ/τοσ τθσ 24-9/20.10.1958 ωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 
<6.Θ ειςφορά καταβάλλεται εισ οκτϊ (8) ίςασ εξαμθνιαίασ δόςεισ, εκάςτθ των οποίων δεν δφναται να είναι 
κατωτζρα των τριϊν χιλιάδων (3.000) δραχμϊν, τθσ πρϊτθσ καταβαλλομζνθσ εντόσ του μεκεπομζνου από 
τθσ βεβαιϊςεωσ μθνόσ. Δφναται όμωσ ο υποχρεωσ εισ τθν καταβολιν τθσ ειςφοράσ διϋ αιτιςεϊσ του, 
υποβαλλομζνθσ εισ τον διμον ι τθν κοινότθτα εντόσ τθσ δια τθν άςκθςιν προςφυγισ προκεςμίασ, να ηθτιςθ 
αναςτολιν τθσ ειςπράξεωσ τθσ ειςφοράσ μζχρι λιψεωσ τθσ αδείασ οικοδομισ, ιτισ δεν χορθγείται υπό του 
οικείου πολεοδομικοφ γραφείου άνευ προθγοφμενου ςθμειϊματοσ του διμου ι τθσ κοινότθτοσ περί 
οφειλισ τθσ ειςφοράσ. Εισ περίπτωςιν αναςτολισ ειςπράξεωσ τθσ ειςφοράσ, ενεργείται νζα εκτίμθςισ κατά 
τασ διατάξεισ του παρόντοσ β.Δ/δτοσ και νζα βεβαίωςισ δια τθν τυχόν διαφοραν τθσ ειςφοράσ, δια τον 
προςδιοριςμόν δε τθσ υπεραξίασ, λαμβάνεται υπϋόψιν θ αγοραία αξία του ακινιτου κατά τον χρόνον 
λιψεωσ τθσ αδείασ οικοδομισ. 
Αι ανωτζρω διατάξεισ εφαρμόηονται αναλόγωσ και εισ περίπτωςιν κακϋ ιν ο τυχϊν αναςτολισ ειςπράξεωσ 
τθσ ειςφοράσ ηθτιςει εξόφλθςιν τθσ οφειλισ του. Το προϊον τθσ ειςφοράσ διατίκεται αποκλειςτικϊσ διϋ  ζργα 
και απαλλοτριϊςεισ προσ εφαρμογιν εγκεκριμζνων ςχεδίων πόλεων. Εν περιπτϊςει νζασ τροποποιιςεωσ 
του ςχεδίου πόλεωσ,εξ ισ εξζλιπεν θ υπεραξία θ προκφψαςα υπζρ ακινιτων τινων εκ τθσ αρχικισ 
τροποποιιςεωσ, δεν δφναται του λοιποφ να ειςπραχκι θ ειςφορά κατά το μθ καταβλθκζν μζχρι τθσ νζασ 
τροποποιιςεωσ, δεν δφναται του λοιποφ να ειςπραχκι θ ειςφορά κατά το μθ καταβλθκζν μζχρι τθσ νζασ 
τροποποιιςεωσ τμιμα τθσ, εφϋ όςον οι ιδιοκτιται δεν ενιργθςαν μζχρι ταφτθσ οικοδομικάσ εργαςίασ βάςει 
των μεταβλθκζντων ευμενϊν όρων. Τα καταβλθκζντα ποςά δεν αναηθτοφνται>. 
  
 
 
'Αρκρο 16 : Αναπροςαρμογι τελϊν  
Από τθσ ενάρξεωσ τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, αναπροςαρμόηονται τα κατωκι υπζρ των διμων και 
κοινοτιτων τζλθ, ωσ ακολοφκωσ :  
1.   Το, υπό των διατάξεων του άρκρου 15 παρ. 2 του ανωτζρω Β.Δ/τοσ ωσ ιςχφει, προβλεπόμενον τζλοσ 
διαφθμίςεωσ, ορίηεται εισ ποςοςτόν 12 % και 6% αντιςτοίχωσ, δια τασ εν αυτϊ διαλαμβανομζνασ 
περιπτϊςεισ.  
2.   Τα, κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 19 και 21 του ανωτζρω Β.Δ./τοσ, ωσ ετροποποιικθςαν δια του άρκρου 
7 του Ν.Δ. 703/70 "περί τροποποιιςεωσ διατάξεων αφορωςϊν εισ τα ζςοδα των Οργανιςμϊν Τοπικισ 
Αυτοδιοικιςεωσ", τζλθ κακαριότθτασ και ςτακμεφςεωσ δθμοςίασ και ιδιωτικισ χριςεωσ αυτοκινιτων και 
οχθμάτων εν γζνει, ορίηονται από 1θσ Ιαν. 1981 εισ ποςοςτόν 15% επί των υπζρ του δθμοςίου 
επιβαλλομζνων τελϊν κυκλοφορίασ αυτοκινιτων. Αι διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 7 του Ν.Δ. 703/1970 
δεν κίγονται υπό των διατάξεων του παρόντοσ.  
3.   Τα, υπό των διατάξεων τθσ παρ. 3 του άρκρου 1 του Α.Ν. 170/67 "περί τρόπου βεβαιϊςεωσ παραβάςεων 
και επιβολισ ποινϊν ςχετικϊν με τθν ςτάκμευςιν οχθμάτων, κυκλοφορίαν πεηϊν και οχθμάτων ωσ και άλλων 
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τινϊν ςυναφϊν διατάξεων", επιβαλλόμενα τζλθ ςτακμεφςεωσ (παρκομζτρων), κυμαινόμενα μεταξφ 10-30 
δραχμάσ ωριαίωσ κακορίηονται κατά τασ περιοχάσ δι' αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου, 
εγκρινομζνθσ υπό του νομάρχου.   
 
 
 
'Αρκρο 17 : Ρροςδιοριςμόσ ςυντελεςτϊν ανταποδοτικϊν τελϊν  
Το τζλοσ κακαριότθτοσ και αποκομιδισ απορριμμάτων κα καλφπτθ υποχρεωτικϊσ τασ εν γζνει δαπάνασ 
λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτοσ, ιτοι τασ αποδοχάσ του τακτικοφ και θμερομιςκίου προςωπικοφ, 
τθν προμικειαν και ςυντιρθςιν των μζςων αποκομιδισ απορριμμάτων και καταβρζγματοσ, ωσ και πάςαν 
ετζραν δαπάνθν, ςχζςιν ζχουςαν με τθν διεξαγωγιν, τθν λειτουργίαν και τθν εν γζνει βελτίωςιν τθσ 
υπθρεςίασ ταφτθσ. Ο μθ προςδιοριςμόσ υπό του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυβμουλίου του τζλουσ εισ το 
προςκικον φψοσ, ςυνιςτά βαρείαν παράβαςιν κακικοντοσ και επιςφρει κατά των μελϊν αυτοφ τθν 
εφαρμογιν των διατάξεων των άρκρων 120 και 124 του δθμοτικοφ και κοινοτικοφ κϊδικοσ.  
Αι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται επί πάντων των υπό των διμων και κοινοτιτων 
επιβαλλομζνων ανταποδοτικϊν τλεϊν και δικαιωμάτων.   
 
 
 
'Αρκρο 18 : 'Εςοδα εκ τθσ εκμεταλλεφςεωσ ιχκυοτροφείων λιμνοκαλάςςθσ Μεςολογγίου - Αιτωλικοφ και εκ 
του παραγομζνου άλατοσ  
1.   Εκ των πραγματοποιουμζνων δθμοςίων εςόδων εκ τθσ εκμεταλλεφςεωσ τθσ λιμνοκάλαςςασ 
Μεςολογγίου - Αιτωλικοφ, ποςοςτόν είκοςιν επί τοισ εκατόν (20%) αποδίδεται και εισ τον Διμον Αιτωλικοφ. 
Θ απόδοςισ ενεργείται δια χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ, εκδιδομζνου εισ βάροσ του προυπολογιςμοφ 
εξόδων του Υπουργείου Γεωργίασ εισ τον οποίον αναγράφεται θ αναγκαιοφςα πίςτωςισ.  
2.   Θ υπό των διατάξεων τθσ παρ. 3 του άρκρου 9 του ν.δ./τοσ 4104/1960 "περί τροποποιιςεωσ και 
ςυμπλθρϊςεωσ τθσ νομοκεςίασ περί κοινωνικϊν αςφαλίςεων και άλλων τινϊν οργανωτικϊν και διοικθτικϊν 
διατάξεων", ωσ νυν ιςχφουν, προβλεπομζνθ υπζρ ΙΚΑ ειςφορά δια τθσ αυξιςεωσ τθσ τιμισ του διατικεμζνου 
δια τασ ανάγκασ του εςωτερικοφ άλατοσ εισ είκοςιν επτά (27) λεπτά κατά χιλιόγραμμον μειοφται δια το 
διατικζμενον εκ των αλυκϊν τθσ επαρχίασ Μεςολογγίου άλασ εισ ζνδεκα (11) λεπτά. Το υπόλοιπον ποςόν τθσ 
ειςφοράσ εκ δζκα εξ (16) λεπτϊν του διατικεμζνου εκ των ανωτζρω αλυκϊν άλατοσ, αποδίδεται εισ τουσ 
Διμουσ Μεςολογγίου και Αιτωλικοφ και εισ τθν κοινότθτα Νεοχωρίου Μεςολογγίου κατά τα δι' αποφάςεωσ 
των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Οικονομικϊν οριςκθςόμενα. Θ κατανομι του εςόδου τοφτου μεταξφ των 
ανωτζρω οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοικιςεωσ, ενεργείται υπό του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, αναλόγωσ του 
πραγματικοφ πλθκυςμοφ αυτϊν, του εμφαινομζνου εισ τουσ δθμοςιευομζνουσ επιςιμουσ πίνακασ των 
αποτελεςμάτων τθσ τελευταίασ εκάςτοτε γενικισ απογραφισ.   
 
 
 
Άρκρον 19. 
Ρρόςτιμα 
Το άρκρον 73 του από 24-9/20.10.1958 Β.Δ/τοσ ωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 
<Άρκρον 73. 
Ρρόςτιμα 
1. Επί μθ υποβολισ δθλϊςεωσ ι υποβολισ ανακριβοφσ δθλϊςεωσ ι εκπρόκεςμου υποβολισ τοιαφτθσ, 
οςάκισ δια τθν βεβαίωςιν φόρων ι τελϊν ι δικαιωμάτων απαιτείται υποβολι δθλϊςεωσ ι μθ εκπλθρϊςεωσ 
άλλων νομίμων επιταςςομζνων υποχρεϊςεων, ο υπόχρεωσ υπόκειται και εισ πρόςτιμον, ωσ ακολοφκωσ, εφϋ 
όςον δεν ορίηεται άλλωσ υπό των διατάξεων του παρόντοσ β.δ/τοσ: 
α. Επί μθ υποβολισ δθλϊςεωσ, εισ ποςόν ίςον προσ τον οφειλόμενον φόρον ι τζλοσ ι δικαίωμα. 
β.Επί υποβολισ ανακριβοφσ δθλϊςεωσ, εισ ποςόν ίςον προσ το εξικοντα επί τοισ εκατόν (60%) του φόρου ι 
τζλουσ ι δικαιϊματοσ, τθν πλθρωμιν του οποίου κα διζφευγε δια τθσ ανακρίβειασ. 
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γ. Επί εκπρόκεςμου υποβολισ δθλϊςεωσ εισ ποςόν ίςιον προσ το πζντε επί τοισ εκατόν (5%) του 
οφειλόμενου φόρου ι τζλουσ ι δικαιϊματοσ διϋ  ζκαςτον μινα κακυςτεριςεωσ, μθ δυνάμενον να υπερβι το 
πεντικοντα επί τοισ εκατόν (50%) του ποςοφ τοφτου. 
δ. Επί μθ εκπλθρϊςεωσ άλλων νομίμωσ επιταςςομζνων υποχρεϊςεων ίςιον προσ το (50%) του οφειλόμενου 
ποςοφ εισ ό αφορά θ παράβαςισ. 
2. Το πρόςτιμον επιβάλλεται υποχρεωτικϊσ διϋ θτιολογθμενθσ αποφάςεωσ του δθμάρχου ι προζδρου 
κοινότθτοσ βάςει ςχετικισ εκκζςεωσ δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ οργάνου και ειςπράττεται ωσ και τα λοιπά 
ζςοδα. 
3. Θ απόφαςισ επιβολισ προςτίμου μετϋ αντιγράφου τθσ εκκζςεωσ κοινοποιείται εισ τθν υποχρζωςιν, όςτισ 
δικαιοφται εισ άςκθςιν κατϋ αυτισ των, κατά το άρκρον 72 του παρόντοσ β.δ/τοσ , ωσ ετροποποιικθ δια του 
άρκρου 40 του ν.δ. 4260/1962 και του άρκρου 2 του ν. 505/1976, ενδίκων μζςων. 
 
 
 
'Αρκρο 20 : 'Ενδικα μζςα  
Αι διατάξεισ των παρ. 6 και 7 του άρκρου 1 του ν. 25/75, προςτεκείςαι δια του άρκρου 1 του ν. 429/76 και 
αφορϊςαι εισ τθν άςκθςιν ενδίκων μζςων εφαρμόηονται από τθσ ιςχφοσ του ν. 25/75.   
 
 
 
'Αρκρο 21 : Ρρουποκζςεισ χορθγιςεωσ εκτάκτου οικονομικισ ενιςχφςεωσ  
1. Εισ τουσ διμουσ δεν παρζχεται ζκτακτοσ οικονομικι ενίςχυςισ εκ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ, εφ' όςον 
οφτοι δεν ιςκθςαν το εκ των κειμζνων διατάξεων παρεχόμενον εισ αυτοφσ δικαίωμα επιβολισ φορολογίασ 
προσ ποριςμόν εςόδων. 
Θ διαπίςτωςισ τθσ αςκιςεωσ ι μθ του δικαιϊματοσ τοφτου, γίνεται δι' αποφάςεωσ του Υπουργοφ των 
Εςωτερικϊν μετά προθγουμζνθν πρόταςιν του οικείου νομάρχου -  (Καταργικθκε από τθν παρ. 1 άρκρ. 87 Ν. 
1416/84). 
2.   Δια Ρ.Δ/τοσ εκδιδομζνου προτάςει του Υπουργοφ Εςωτερικϊν και δυναμζνου να μεταρρυκμιςκι εφ' 
άπαξ εντόσ ζτουσ από τθσ λιξεωσ του πρϊτου ζτουσ τθσ εφαρμογισ του, κακορίηεται ο τρόποσ κατανομισ εισ 
τουσ διμουσ και τασ κοινότθτασ των εςόδων των άρκρ. 37 του Ν.Δ. 4260/62 και 16 του Ν.Δ. 703/70. Μζχρισ 
εκδόςεωσ του δ/τοσ τοφτου θ κατανομι ενεργείται κατά τασ ιςχφουςασ διατάξεισ.   
 
 
 
'Αρκρο 22 : Απαλλαγι λογαριαςμϊν Ν.Δ. 309/74 εκ κρατιςεων  
1.   Οι λογαριαςμοί, περί ϊν αι διατάξεισ των άρκρων 1 και 7 του Ν.Δ. 309/74 "περί ςυςτάςεωσ παρά τω 
Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων λογαριαςμοφ υπό τον τίτλον Υπουργείον Εςωτερικϊν - Εφόδια 
Υδρεφςεωσ", απαλλάςςονται από τθσ λειτουργίασ των κρατιςεων υπζρ του Ταμείου Αςφαλίςεωσ Δθμοτικϊν 
και Κοινοτικϊν Υπαλλιλων.  
Τυχόν καταβλθκζντα δεν αναηθτοφνται.  
2.   Εισ τον Υπουργόν των Εςωτερικϊν ανικει θ αρμοδιότθσ του καταλογιςμοφ ποςϊν αχρεωςτιτωσ ι 
ανοικείωσ καταβαλλομζνων εκ των λογαριαςμϊν τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου. Ο καταλογιςμόσ 
ενεργείται εισ βάροσ των αχρεωςτιτωσ ι ανοικείωσ λαβόντων δι' αποφάςεωσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, τα 
δε ποςά βεβαιοφνται και ειςπράττονται κατά τασ διατάξεισ του κϊδικοσ περί ειςπράξεωσ εςόδων.  
Εκδοκείςαι μζχρι του δε καταλογιςτικαί αποφάςεισ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, κεωροφνται νόμιμοι.   
 
 
 
'Αρκρο 23 : Αποδζςμευςισ ειδικευμζνων τακτικϊν εςόδων  
Αι διατάξεισ του άρκρου 10 του Ν. 215/75 "περί επαναφοράσ εν ιςχφι του Ν.Δ. 2189/52 "περί Τοπικϊν 
Ενϊςεων Κεντρικισ Ενϊςεωσ Διμων και Κοινοτιτων τθσ Ελλάδοσ", ωσ ετροποποιικθ και ςυνεπλθρϊκθ μζχρι 
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τθσ 20θσ Απρ. 1967 κλπ., εφαρμόηονται και επί κοινοτιτων.   
 
 
 
'Αρκρo 24 : Διαςφάλιςισ καταβολισ αποδοχϊν και ςυντάξεων δθμοτικϊν υπαλλιλων και ςυνταξιοφχων  
Ρροσ διαςφάλιςιν τθσ κανονικισ καταβολισ των αποδοχϊν των δθμοτικϊν υπαλλιλων και ςυνταξιοφχων, 
παρακρατείται υπ' ευκφνθ του προιςταμζνου του οικείου Ταμείου, εκ των κατά τθν διάκρειαν του 
οικονομικοφ ζτουσ ειςπραττομζνων εςόδων εκάςτου διμου, των μθ νόμω διατικεμζνων δι' ειδικοφσ 
ςκοποφσ, ποςόν αντιςτοιχοφν προσ τασ αποδοχάσ και ςυντάξεισ ενόσ διμινου των υπαλλιλων και 
ςυνταξιοφχων αυτϊν, όπερ χρθςιμοποιείται αποκλειςτικϊσ δια τθν πλθρωμιν των αποδοχϊν και ςυντάξεων 
και ανανεοφται διαρκϊσ εκ των εν τω μεταξφ ειςπραττομζνων εςόδων.   
 
 
 
'Αρκρο 25 : Κάλυψισ ελλειμάτων του Κλάδου Συντάξεωσ Κοινοτικϊν Υπαλλιλων  
1.   Δι' αποφάςεωσ του Υπουργοφ των Εςωτερικϊν, επιτρζπεται θ ενίςχυςισ του Κλάδου Συντάξεων 
Κοινοτικϊν Υπαλλιλων και μζχρι δρχ. 50.000.000 ετθςίωσ, εισ βάροσ τθσ τακτικισ οικονομικισ ενιςχφςεωσ 
των διμων και κοινοτιτων εκ του Κρατικοφ Ρρουπολογιςμοφ, προσ κάλυψιν ελλειμμάτων του ωσ άνω 
Κλάδου, δι' ιςοπόςου μειϊςεωσ τθσ προσ τουσ διμουσ και τασ κοινότθτασ ενιςχφςεωσ.  
2.   Θ υπζρ του Κλάδου Συντάξεωσ Κοινοτικϊν Υπαλλιλων υποχρεωτικι ετιςια ειςφορά των Κοινοτιτων, 
δφναται να καταβάλλεται υπό του Υπουργείου Εςωτερικϊν εφ' άπαξ ι τμθματικϊσ, εκ των υπ' αυτοφ 
κατανεμομζνων εςόδων των κοινοτιτων, των κατατικεμζνων εισ κοινοφσ λογαριαςμοφσ, κατά τα δι' 
αποφάςεωσ του Υπουργοφ των Εςωτερικϊν εκάςτοτε οριηόμενα.  
3.   Επίςθσ δι' αποφάςεωσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν επιτρζπεται θ ενίςχυςισ τθσ Κεντρικισ Ενϊςεωσ Διμων 
και Κοινοτιτων τθσ Ελλάδοσ μζχρι δρχ. 2.000.000 ετθςίωσ εισ βάροσ τθσ τακτικισ οικονομικισ ενιςχφςεωσ 
των διμων και κοινοτιτων εκ του κρατικοφ προυπολογιςμοφ προσ αντιμετϊπιςιν  δαπανϊν 
χρθςιμοποιιςεωσ διερμθνζωνμεταφραςτϊν εκτόσ τθσ χϊρασ εισ διεκνι ςυνζδρια ι ςυμβοφλια εισ τα οποία 
μετζχουν εκπρόςωποι των Ο.Τ.Α. ι του Υπουργείου Εςωτερικϊν. Θ περαιτζρω διάκεςισ τθσ πιςτϊςεωσ 
ενεργείται δι' αποφάςεων τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ ΚΕΔΚΕ, υποκειμζνθ εισ τθν ζγκριςιν του Υπουργοφ 
Εςωτερικϊν.   
 
(Με τθν παρ. 6 του άρκρου 28 του Ν. 1828/89, ΦΕΚ-2 Α’ ορίηεται ότι : «Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ 
καταργοφνται :  
ιβ) Θ οικονομικι ενίςχυςθ ΚΕΔΚΕ από τθν τακτικι οικονομικι ενίςχυςθ των διμων και κοινοτιτων (άρκρο 25 
παρ. 3 ν. 1080/80)»). 
 
 
 
'Αρκρο 26 :  Αρμοδιότθσ των Ο.Τ.Α. επί τθσ τθριςεωσ των διατάξεων περί κακαριότθτοσ και ςτακμεφςεωσ 
οχθμάτων  
1.   "Τα πρόςτιμα που επιβάλλονται για τισ παραβάςεισ των διατάξεων του ν.2094/1992, του ν.δ. 805/1971 
και του α.ν. 170/1967 (ΦΕΚ 189 Α') ειςπράττονται από τισ δθμόςιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ (Δ.Ο.Υ.) και 
αποδίδονται ςτο διμο ι τθν κοινότθτα ςτον οποίο διαπιςτϊκθκε θ παράβαςθ ι εφόςον ο διμοσ ι θ 
κοινότθτα διακζτει δικι του ταμειακι υπθρεςία μποροφν να καταβλθκοφν απευκείασ ς' αυτιν. 'Οταν, όμωσ, 
τα πρόςτιμα από τισ παραπάνω παραβάςεισ δεν πλθρϊνονται αμζςωσ αλλά πρζπει να γίνει βεβαίωςθ 
προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια να επιδιωχκεί θ είςπραξι τουσ κατά τισ διατάξεισ του Κϊδικα Είςπραξθσ 
Δθμοςίων Εςόδων, θ βεβαίωςθ αυτι γίνεται από τθ Δ.Ο.Υ. του τόπου κατοικίασ του παραβάτθ και θ 
είςπραξι τουσ υπζρ του διμου ι τθσ κοινότθτασ όπου ζγινε θ παράβαςθ" (αντικ. από άρκρ. 31 Ν. 2130/93).  
2.   'Ολα τα πρόςτιμα από παραβάςεισ των διατάξεων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου για τθ ςτάκμευςθ 
οχθμάτων, τθν κακαριότθτα και τθν κοινι θςυχία επιβάλλονται και από τα όργανα τθσ ειδικισ υπθρεςίασ τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 24 του Ν. 1065/80" (αντικ. από άρκρ. 55 Ν. 1416/84). 



Σελίδα 18 από 26 

3.   Δια Ρ.Δ/τοσ εκδιδομζνου προτάςει του Υπουργοφ των Εςωτερικω, μετά γνϊμθν του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου τθσ Κεντρικισ Ενϊςεωσ Διμων και Κοινοτιτων τθσ Ελλάδοσ κακορίηονται αι αρμοδιότθτεσ και ο 
τρόποσ αςκιςεωσ αυτϊν, τα προςόντα, τα κακικοντα, τα δικαιϊματα και αι υποχρεϊςεισ των οργάνων τθσ 
ειδικισ υπθρεςίασ, περί ισ αι διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 24 του ανωτζρω Ν. 1065/80. 
4.   Δι' αποφάςεωσ του Υπουργοφ των Εςωτερικϊν κακορίηεται πάςα αναγκαία λεπτομζρεια δια τθν 
εφαρμογιν των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου.   
 
 
 
'Αρκρο 27 : Νζοσ κακοριςμόσ ορίων διμων και κοινοτιτων  
1.   Εισ περίπτωςιν κατά τθν οποίαν δια τθσ εκκζςεωσ τθσ επιτροπισ ορίων ι αποφάςεωσ του διοικθτικοφ 
δικαςτθρίου ορίων υπιχκθςαν εισ τα διοικθτικά όρια του διμου ι κοινότθτοσ οικιςμοί, απογεγραμμζνοι ι 
μθ αυτοτελϊσ, οίτινεσ δεν αναφζρονται εισ το περί αναγνωρίςεωσ ι προςαρτιςεωσ διάταγμα του διμου ι 
τθσ κοινότθτοσ εισ τα διοικθτικά όρια του οποίου υπιχκθςαν, επιτρζπεται προτάςει του νομάρχου, νζοσ 
κακοριςμόσ ορίων υπό τθσ επιτροπισ ορίων διμων και κοινοτιτων ι του διοικθτικοφ δικαςτθρίου ορίων, 
κατά περίπτωςιν.  
2.   Εισ ιν περίπτωςιν εισ τθν διοικθτικιν περιφζρειαν διμου ι κοινότθτοσ μετεφζρκθ οικιςμόσ ομόρου 
διμου ι κοινότθτοσ μερίμνθ του Κράτουσ εισ τον οποίον εγκατεςτάκθ το ςφνολον ι ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ 
των κατοίκων του μεταφερκζντοσ οικιςμοφ, επιτρζπεται προτάςει του νομάρχου ι τθ αιτιςει του 
ενδιαφερομζνου διμου ι κοινότθτοσ, νζοσ κακοριςμόσ ορίων υπό τθσ επιτροπισ ορίων διμων και 
κοινοτιτων ι του διοικθτικοφ δικαςτθρίου ορίων, κατά περίπτωςιν.  
Ο νζοσ κακοριςμόσ ορίων χωρεί, εφ' όςον οι εγκαταςτακζντεσ εισ τον νζον οικιςμόν εξακολουκοφν να είναι 
δθμόται του διμου ι κοινότθτοσ εξ οφ μεταφζρκθςαν, θ δε κζςιν του νζου οικιςμοφ επιτρζπει τθν 
διατιρθςιν τθσ εδαφικισ ςυνεχείασ τθσ διοικθτικισ περιφερείασ εκατζρου των ομόρων οργανιςμϊν.  
3.   Υποκζςεισ, αναφερόμεναι εισ διαφοράσ ορίων μεταξφ Διμων ι Κοινοτιτων δια τασ οποίασ θςκικθςαν 
προςφυγαί κατ' εκκζςεων τθσ Επιτροπισ Ορίων από 1θσ Νοεμ. 1973 ζωσ 25 Ιουλ. 1974 ενϊπιον των 
Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων Ορίων και απερρίφκθςαν δια τυπικοφσ λόγουσ εντόσ των ωσ άνω χρονικϊν ορίων, 
επαναφζρονται κατ' εξαίρεςιν τθσ διατάξεωσ του άρκρου 16 του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικοσ προσ 
ουςιαςτικιν κρίςιν ενϊπιον του Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου Ορίων δια νζασ προςφυγισ, αςκθκθςομζνθσ υπό 
του ενδιαφερομζνου διμου ι κοινότθτοσ εντόσ εξαμινου ανατρεπτικισ προκεςμίασ από τθσ ιςχφοσ του 
παρόντοσ, μετά προθγουμζνθν προσ τοφτο απόφαςιν του οικείου δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου.   
 
 
 
'Αρκρο 28 : Απ' ευκείασ εκποίθςισ δθμοτικϊν και κοινοτικϊν εκτάςεων  
1.   Δθμοτικαί και Κοινοτικαί εκτάςεισ περιελκοφςαι εισ τθν κυριότθτα των διμων και κοινοτιτων κακ' 
οιονδιποτε τρόπον, κατεχόμεναι αυκαιρζτωσ κατά τθν ζναρξιν τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, από 
δεκαπενταετίασ τουλάχιςτον και ςυςτθματικϊσ καλλιεργοφμεναι ι δενδροφυτευκείςαι, δφναται να 
εκποιϊνται άνευ δθμοπραςίασ εισ τουσ αυκαιρζτωσ κατζχοντασ, επί τθ αιτιςει αυτϊν υποβαλλομζνθ εισ τον 
ιδιοκτιτθν διμον ι κοινότθτα εντόσ ανατρεπτικισ προκεςμίασ δφο ετϊν από τθσ ενάρξεωσ τθσ ιςχφοσ του 
παρόντοσ, υπό τασ προυποκζςεισ και κατά τθν διαδικαςίαν των διατάξεων του άρκρου 32 του ν.δ. 
3958/1959 "περί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ των περί οριςτικϊν παραχωρθτθρίων των κλιρων 
διατάξεων τθσ εποικιςτικισ νομοκεςίασ, κυρϊςεωσ πράξεϊν τινων του Υπουργικοφ Συμβουλίου και άλλων 
τινων διατάξεων", εξαιρζςει τθσ εισ αυτάσ αναφερομζνθσ επιτροπισ του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικοσ.  
2.   Δθμοτικοί ι κοινοτικοί οικοπεδικοί χϊροι καταλθφκζντεσ μζχρι και του ζτουσ 1970 και κατεχόμενοι κατά 
τθν ζναρξιν ιςχφοσ του παρόντοσ άνευ δικαιϊματοσ, επιτρζπεται να εκποιθκοφν εισ τουσ κατζχοντασ 
τοφτουσ, υπό τασ προυποκζςεισ και τθν διαδικαςίαν του άρκρου 12 του Ν. 127/75 "περί τροποποιιςεωσ, 
ςυμπλθρϊςεωσ και αντικαταςτάςεωσ ενίων διατάξεων τθσ περί των προςόδων των διμων και κοινοτιτων 
νομοκεςίασ και περί άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων, τθ αιτιςει αυτϊν, υποβαλλομζνθ εισ τον ιδιοκτιτθν 
διμον ι κοινότθτα εντόσ ανατρεπτικισ προκεςμίασ εξ (6) μθνϊν από τθσ ενάρξεωσ ιςχφοσ του παρόντοσ.  
Δθμοτικοί ι κοινοτικοί χϊροι, εκτάςεωσ μζχρι πεντακοςίων (500) τετραγωνικϊν μζτρων, εφ' ϊν 
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ανθγζρκθςαν κτίςματα υπό προςφφγων εξ ανταλλαγισ ι κλθρονόμων του, παραχωροφνται υπό των οικείων 
διμων και κοινοτιτων δωρεάν εισ τουσ κατόχουσ των, εφ' όςον πρόκειται περί δικαιουμζνων ςτεγαςτικισ 
αποκαταςτάςεωσ βάςει τθσ από 1.1.1923 Συνκικθσ τθσ Λωηάνθσ και δεν ζτυχον ειςζτι υπό του κράτουσ 
τοιαφτθσ.   
 
(Οι προκεςμίεσ που αναφζρονται ςτισ παρ. 1 και 2 παρατείνονται για δφο (2) ακόμθ ζτθ από τθν ζναρξθ 
ιςχφοσ αυτοφ του νόμου με τθν παρ. 1 του άρκρου 11 του Ν. 1491/84, ΦΕΚ-173 Α’). 
 
(Θ επιτροπι που προβλζπεται από τθν άνω παρ. 2, το άρκρο 231 Ρ.Δ. 323/89 , ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 11 
και 12 Ν. 127/75 και τθν παρ. 1 άρκρου 7 Ρ.Δ. 270/81, ςυγχωνεφτθκαν ςε ενιαίο ςυλλογικό όργανο με νζα 
ςφνκεςθ από τθν παρ. 1 άρκρου 4 τθσ 45942/92 (ΦΕΚ-529 Β) απόφαςθ Υπ. Ρροεδρίασ τθσ Κυβερνιςεωσ και 
Εςωτερικϊν). 
 
(Οι προκεςμίεσ που αναφζρονται ςτισ παρ. 1 και 2 επαναφζρκθκαν ςε ιςχφ για δφο ακόμθ χρόνια με το 
άρκρο 15 παρ. 1 του Ν. 2130/ 93, ΦΕΚ-62 Α').   
 
(Με το άρθρο 33 του Ν. 3202/03, ΦΕΚ-284 Α ορίζεται ότι : «Οι διατάξεισ των παραγράφων 1 και 2 του 
άρκρου 28 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Αϋ) επαναφζρονται ςε ιςχφ. Ομοίωσ οι ανατρεπτικζσ προκεςμίεσ των 
ανωτζρω διατάξεων, επαναφζρονται για δφο (2) ζτθ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου»). 
 
3.   Βοςκιςιμοι γαίαι, περί ϊν αι διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου του άρκρου 1 του Ν. 2074/20 "περί των εν 
ταισ νζαισ χϊραισ κοινοτικϊν γαιϊν", παραχωρθκείςαι εισ τον ςυνοικιςμόν Ραλλάδιον τθσ Κοινότθτασ 
Αμβροςίασ του Νομοφ οδόπθσ και εκμιςκωκείςαι προσ καλλιζργειαν υπό τθσ τελευταίασ ταφτθσ, δφνανται 
να εκποιοφνται εισ τουσ κατά τθν ζναρξιν ιςχφοσ του παρόντοσ μιςκωτάσ απ'ευκείασ και άνευ δθμοπραςίασ 
κατόπιν αποφάςεωσ του κοινοτικοφ ςυμβουλίου, εγκρινομζνθσ υπό του νομάρχου. Θ εκποιοφμενθ ζκταςιν 
προσ ζκαςτον μιςκωτιν δεν δφναται να είναι μεγαλυτζρα των 12 ςτρεμμάτων.  
Το τίμθμα κακορίηεται υπό επιτροπισ αποτελουμζνθσ, εκ του Ρροζδρου τθσ Κοινότθτοσ Αμβροςίασ ωσ 
προζδρου, ενόσ εφοριακοφ υπαλλιλου και ενόσ γεωπόνου δθμοςίου υπαλλιλου, οριηομζνων υπό του 
νομάρχου και καταβάλλεται εισ 5 ετθςίασ δόςεισ, τθσ πρϊτθσ καταβαλλομζνθσ μζχρι τθσ 31 Δεκεμβρίου του 
επομζνου τθσ εκποιιςεωσ ζτουσ.  
4.   Αι διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου δφνανται να εφαρμόηωνται υπό τασ αυτάσ 
προυποκζςεισ και δι' εκτάςεισ δια τασ οποίασ επελβικθ δικαίωμα χριςεωσ".   
 
 
 
'Αρκρο 29 : Απ' ευκείασ εκμίςκωςισ λατομείων αδρανϊν υλικϊν εισ ςυνεταιριςμοφσ  
1.   Επιτρζπεται δι' αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου (εγκρινομζνθσ υπό του νομάρχου) θ 
απ' ευκείασ και άνευ δθμοπραςίασ εκμίςκωςισ του δικαιϊματοσ εκμεταλλεφςεωσ λατομείων αδρανϊν 
υλικϊν εισ νομίμων λειτουργοφντασ ςυνεταιριςμοφσ λατόμων των οποίων άπαντα τα μζλθ είναι κάτοικοι του 
ιδιοκτιτου διμου ι κοινότθτοσ, υπό τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ των διατάξεων τθσ παρ. 1 του άρκου 28 
του Ν. 669/77 "περί εκμεταλλεφςεωσ λατομείων". Αι διατάξεισ τθσ παροφςθσ παραγράφου εφαρμόηονται και 
προκειμζνου περί δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν λατομείων μαρμάρων.  
2.   Απαγορεφεται θ υφ' οιαδιποτε μορφιν παραχϊρθςισ υπό του μιςκωτοφ ςυνεταιριςμοφ του κατά τθν 
προθγουμζνθν παράγραφον δικαιϊματοσ εκμεταλλεφςεωσ, κεωρουμζνθσ αυτοδικαίωσ ακφρου τθσ τοιαφτθσ 
παραχωριςεωσ. Εν περιπτϊςει παραβάςεωσ τθσ διατάξεωσ ταφτθσ θ άδεια εκμεταλλεφςεωσ ανακαλείται 
υποχρεωτικϊσ, ο δε ςυνεταιριςμόσ υποχρεοφται εισ τθν καταβολιν ποςοφ ίςου προσ το διπλάςιον του δια 
τθσ ςυμβάςεωσ κακοριςκζντοσ μιςκϊματοσ.   
 
 
 
'Αρκρο 30 : Τομαί ι εκςκαφαί επί δθμοτικϊν και κοινοτικϊν οδϊν  
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"1.  Θ άδεια, που  προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 47 του Ν. 2094/92 "Κφρωςθ του 
Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ", για να γίνει τομι ι εκςκαφι οδοςτρϊματοσ, ερείςματοσ πεηόδρομου ι 
πεηοδρομίου δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ δρόμου για τθν καταςκευι ζργου από επιχείρθςθ κοινισ ωφζλειασ, 
οργανιςμό, νομικό ι φυςικό πρόςωπο, δίδεται από το διμαρχο ι τον πρόεδρο τθσ κοινότθτασ μζςα ςε 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ μαηί με εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ 
τράπεηασ που ζχει εκδοκεί ςτο όνομα του ενδιαφερόμενου. Το φψοσ του ποςοφ για το οποίο εκδίδεται θ 
εγγυθτικι ειςτολι ορίηεται από τθν τεχνικι υπθρεςία του διμου ι τθσ κοινότθτασ.  
Αν ο διμοσ ι θ κοινότθτα δεν ζχει δικι του τεχνικι υπθρεςία, το φψοσ του ποςοφ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ορίηεται από το διμαρχο ι τον πρόεδρο τθσ κοινότθτασ φςτερα από πρόταςθ μθχανικοφ του ΟΤΑ και εφόςον 
δεν υπάρχει, από μθχανικό τθσ ΤΥΔΚ.  
Στθν τελευταία περίπτωςθ θ ςχετικι δαπάνθ βαρφνει τον ενδιαφερόμενο και προκαταβάλλεται ςτον οικείο 
διμο ι κοινότθτασ.  
Αν ο διμαρχοσ, ι ο πρόεδροσ τθσ κοινότθτασ αρνείεται να χορθγιςει τθν άδεια ι περάςει θ προκεςμία για 
τθ χοριγθςι τθσ αποφαςίηει ο Ρεριφερειακόσ Δ/ντισ μετά από αίτθςθ του ενδιαφερομζνου και φςτερα από 
γνϊμθ επιτροπισ ειδικϊν που ςυγκροτείται από αυτόν" (αντικ. τθσ παρ. 1 από τθν παρ. 7 του άρκρου 7 του 
Ν. 2307/95, ΦΕΚ-113 Α').  
2.   Εν τθ κατά τθν προθγουμζνθν παράγραφον αδεία αναφζρονται οι τεχνικοί όροι βάςει των οποίων 
υποχρεοφται ο τυχϊν τθσ αδείασ να επαναφζρθ το οδόςτρωμα, ζρειςμα ι πεηοδρόμιον εισ τθν προτζραν του 
κατάςταςιν, δφναται δεν να περιλαμβάνεται και θ υποχρζωςισ τθσ καταςκευισ νζου αςφαλτικοφ τάπθτοσ, 
κακ' όλον το πλάτοσ τθσ οδοφ εν ι εξετελζςκθ τομι ι εκςκαφι. Ραρερχομζνθσ απράκτου τθσ εν τθ αδεία 
οριςκείςθσ προκεςμίασ δια τθν αποκατάςταςιν τθσ γενομζνθσ φκοράσ, ο διμοσ ι θ κοινότθσ δφναται να 
καταλογίςθ προσ πάςθσ αποκαταςτάςεωσ τθν απαιτουμζνθν δαπάνθν εισ βάροσ του υποχρζου, 
εφαρμοηομζνων αναλόγωσ των διατάξεων περί ειςπράξεωσ δθμοςίων εςόδων, θ δε ςχετικι με τθν επιδίωξιν, 
τθσ ειςπράξεωσ τθσ ωσ άνω δαπάνθσ πρόςκλθςισ προσ τον υπόχρεων ι το ζνταλμα πλθρωμισ δεν υπόκεινται 
εισ ζνδικον τι μζςον οφτε εισ αναςτολιν πλθρωμισ.   
 
 
 
'Αρκρο 31 : Μεταβίβαςθ προςκυρωτζων δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν εκτάςεων  
"1.  Κοινόχρθςτεσ δθμοτικζσ ι κοινοτικζσ εκτάςεισ που ζχουν αποβεί προςκυρωτζεσ λόγω τροποποίθςθσ του 
ςχεδίου πόλεωσ και μείωςθσ του πλάτουσ των οδϊν μπορεί να μεταβιβάηονται ςτουσ παρόδιουσ 
δικαιοφχουσ μετά από αίτθςι τουσ, που υποβάλλεται ςτο διμο ι κοινότθτα μζςα ςε αποκλειςτικι 
προκεςμία ενόσ ζτουσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ πράξθσ με τθν οποία τροποποιείται το ςχζδιο πόλεωσ.  
2.   Το τίμθμα των εκτάςεων που μεταβιβάηονται ορίηεται από τθν επιτροπι τθσ παρ. 6 του άρκρου 178 του 
Ν. 1065/80 με βάςθ τθν τρζχουςα αξία τουσ κατά τετραγωνικό μζτρο. Στθν επιτροπι διαβιβάηεται και 
ςχεδιάγραμμα που ςυντάςςεται από τθν τεχνικι υπθρεςία του διμου και, αν δεν υπάρχει, από τθν αρμόδια 
τεχνικι υπθρεςία διμων και κοινοτιτων.  
3.   Για τθν παραπάνω μεταβίβαςθ αποφαςίηει το δθμοτικό ι κοινοτικό ςυβμοφλιο, το οποίο με τθν ίδια 
απόφαςι του μπορεί να κακορίςει κατά περιοχζσ, μειωμζνο μζχρι πενιντα ςτα εκατό το πλθρωτζο υπζρ του 
διμου ι τθσ κοινότθτασ τίμθμα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. Το τίμθμα εξοφλείται ςε ζξι ιςόποςεσ 
εξαμθνιαίεσ δόςεισ, από τισ οποίεσ θ πρϊτθ καταβάλλεται το αργότερο μζςα ςε ζνα χρόνο από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ του ςυμβουλίου. Το μεταβιβαςτικό ςυμβόλαιο υπογράφεται μετά τθν ολοςχερι 
εξόφλθςθ του τιμιματοσ.  
4.   Σε περίπτωςθ που δεν καταβλθκοφν δφο δόςεισ, μζςα ςτισ ανωτζρω προκεςμίεσ, τα ποςά που ζχουν 
καταβλθκεί εκπίπτουν υπζρ του διμου ι τθσ κοινότθτασ και θ κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ μεταβίβαςθσ 
μειϊνεται (αντικ. από άρκρο 56 παρ. 1 Ν. 1416/84). 
  
      
 
'Αρκρο 32 : Συμβιβαςτικι επίλυςισ φορολογικϊν διαφορϊν  
«1.  Συνιςτάται ςε κάκε διμο ι κοινότθτα επιτροπι ςυμβιβαςτικισ επιλφςεωσ των φορολογικϊν διαφορϊν 
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και αμφιςβθτιςεων για τθ βεβαίωςθ ι αναγνϊριςθ φορολογικισ απαλλαγισ ι μειϊςεωσ οποιουδιποτε 
αυτοτελοφσ φόρου, τζλουσ, δικαιϊματοσ, ειςφοράσ, αντιτίμου προςωπικισ εργαςίασ και προςτίμου μεταξφ 
διμου ι κοινότθτα ι ςυνδζςμου διμων και κοινοτιτων και φορολογουμζνων.  
Σε διμουσ με πλθκυςμό μεγαλφτερο από εκατό χιλιάδεσ (100.000) κατοίκουσ μπορεί να ςυνιςτϊνται 
περιςςότερεσ από μία επιτροπζσ» (αντικ. τθσ  παρ. 1 από τθν παρ. 8 του άρκρου 7 του Ν. 2307/95, ΦΕΚ-113 
Α').  
«2.   Θ επιτροπι ςυγκροτείται τον Ιανουάριο κάκε χρόνου :  
α.   Σε διμουσ και κοινότθτεσ με απόφαςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου και αποτελείται από δφο 
δθμοτικοφσ ι κοινοτικοφσ ςυμβοφλουσ και από ζνα φορολογοφμενο δθμότθ. Ο φορολογοφμενοσ δθμότθσ 
επιλζγεται με τον αναπλθρωτι του από το δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο από τον κατάλογο των 
φορολογουμζνων. Ο πρόεδροσ τθσ επιτροπισ με τον αναπλθρωτι του ορίηεται με τθν απόφαςθ 
ςυγκρότθςθσ τθσ επιτροπισ.  
Χρζθ γραμματζα τθσ επιτροπισ εκτελεί δθμοτικόσ ι κοινοτικόσ υπάλλθλοσ που ορίηεται με τον αναπλθρωτι 
του με τθν ίδια απόφαςθ.  
β.  *Ρροκειμζνου για τουσ Διμουσ και τισ Κοινότθτεσ τθσ τζωσ Διοικιςεωσ Ρρωτευοφςθσ, θ επιτροπι 
ςυγκροτείται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και 
αποτελείται από: α) ζναν (1) μόνιμο υπάλλθλο, κλάδου ΡΕ Διοικθτικοφ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, ωσ Ρρόεδρο, β) ζναν (1) μόνιμο ι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 
δικαίου αορίςτου χρόνου υπάλλθλο, αντίςτοιχου κλάδου ι ειδικότθτασ του Ο.Τ.Α. και γ) ζναν (1) δθμοτικό ι 
κοινοτικό ςφμβουλο, που ορίηεται με τον αναπλθρωτι του από το οικείο Δθμοτικό ι Κοινοτικό Συμβοφλιο – 
ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΘΣ ΡΕ. β ΤΘΣ ΡΑ. 2 ΤΟΥ ΑΘΟΥ 32 ΜΕ ΤΘΝ ΡΑ. 3β ΤΟΥ ΑΘΟΥ 17 ΤΟΥ 
Ν. 3491/06, ΦΕΚ-207 Α’   ] 
Ο δθμοτικόσ ι κοινοτικόσ υπάλλθλοσ ορίηεται με τον αναπλθρωτι του από το διμαρχο  ι πρόεδρο τθσ 
κοινότθτασ.  
Χρζθ γραμματζα τθσ επιτροπισ εκτελεί δθμοτικόσ ι κοινοτικόσ υπάλλθλοσ που ορίηεται με τον αναπλθρωτι 
του από το διμαρχο ι πρόεδρο τθσ κοινότθτασ.  
Θ επιτροπι βρίςκεται ςε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μζλθ τθσ και ο γραμματζασ ι οι αναπλθρωτζσ 
τουσ.  
Στον πρόεδρο, ςτα μζλθ και ςτο γραμματζα τθσ επιτροπισ καταβάλλεται αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του ν. 1505/84, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. Θ ςχετικι δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό του διμου 
ι τθσ κοινότθτασ» (αντικ. τθσ παρ.  2 από τθν παρ. 8 του άρκρου 7 του Ν. 2307/95, ΦΕΚ-113 Α'. Είχε 
τροποποιθκεί με το άρκρο 13 του Ν. 1468/84).  
(Βλ. τθν υπ’ αρικμ. 2/8301/0022/06, ΦΕΚ-471 Β). 
3.   Ρασ φορολογοφμενοσ αςκϊν προςφυγιν κατά τασ διατάξεισ του νόμου 505/76 "περί  υπαγωγισ εισ τα 
Τακτικά Φορολογικά Δικαςτιρια των φορολογικϊν διαφορϊν διμων και κοινοτιτων και τθσ μετονομαςίασ 
τοφτων εισ Τακτικά Διοικθτικά Δικαςτιρια", δικαιοφται όπωσ αιτιςεται, δια του αυτοφ δικογράφου τθσ 
προςφυγισ και τθν δια ςυμβιβαςμοφ επίλυςιν τθσ μεταξφ αυτοφ και του διμου ι τθσ κοινότθτοσ ι του 
ενοικιαςτοφ υφιςταμζνθσ διαφοράσ ι αμφιςβθτιςεωσ. Εν τθ περιπτϊςει ταφτθ, θ παραλαμβάνουςα τθν 
προςφυγιν υπθρεςία του διμου ι τθσ κοινότθτοσ, υποχρεοφται όπωσ διαβιβάςθ αμελλθτί αντίγραφον 
αυτισ εισ τθν κατά τθν παράγραφον 1 του παρόντοσ επιτροπιν.  
4.   Θ επιτροπι υποχρεοφται όπωσ, εντόσ δεκαθμζρου προκεςμίασ από τθσ παραλαβισ του δικογράφου τθσ 
προςφυγισ ορίςθ θμερομθνία ςυηθτιςεωσ ουχί μεταγενεςτζραν των είκοςιν θμερϊν από τθσ λιξεωσ τθσ 
δεκαθμζρου προκεςμίασ καλοφςα τον αιτοφντα ι τον αντίκλθτον αυτοφ τρεισ τουλάχιςτον θμζρασ προσ τθσ 
οριςκείςθσ δια τθν ςυηιτθςιν τθσ υποκζςεωσ. Θ πρόςκλθςισ απευκφνεται εισ τον αιτοφντα ι τον αντίκλθτον 
αυτοφ και εισ τθν εν τω δικογράφω τθσ προςφυγισ αναφερομζνθν διεφκυνςιν.  
5.   Θ επιτροπι διαπιςτϊνουςα ότι ςυντρζχουν λόγοι μειϊςεωσ ι διαγραφισ του βεβαιωκζντοσ ποςοφ 
ςυντάςςει πρακτικόν εντόσ εικοςαθμζρου από τθσ ςυηθτιςεωσ τθσ υποκζςεωσ, υπογραφόμενον και υπό του 
αιτοφντοσ ι του αντικλιτου αυτοφ.  
Εάν θ επιτροπι διαπιςτϊνθ ότι δεν ςυντρζχουν λόγοι διαγραφισ του βεβαιωκζντοσ ποςοφ εφ' οφ το 
πρόςτιμον ι πρόκειται περί προςτίμου αυτοτελϊσ επιβλθκζντοσ, θ  μείωςισ του προςτίμου δεν δφναται να 
είναι μεγαλυτζρα του πεντικοντα επί τοισ εκατόν (50%) αυτοφ.  



Σελίδα 22 από 26 

6.   Το κατά τθν προθγουμζνθν παράγραφον πρακτικόν διαβιβάηεται εισ το οικείον δθμοτικόν ι κοινοτικόν 
ςυμβοφλιον εντόσ πενκθμζρου από τθσ λιξεωσ του κατά τθν παράγραφο 5 εικοςαθμζρου, το οποίον κατά 
τθν πρϊτθν ςυνεδρίαςιν αυτοφ αποφαςίηει περί αποδοχισ ι μθ τθσ προτάςεωσ τθσ επιτροπισ.  
7.   Δια τθσ περί αποδοχισ τθσ προτάςεωσ τθσ επιτροπισ αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ 
ςυμβουλίου και μετά τον κατά νόμον ζλεγχον αυτισ υπό του νομάρχου, τελειοφται ο ςυμβιβαςμόσ τθσ 
αςκθκείςθσ προςφυγισ κακιςταμζνθσ άνευ αντικειμζνου.  
8.   Εάν δεν επιτευχκι ο ςυμβιβαςμόσ κατά τθν παρ. 5 ι δεν περαιωκι θ διαδικαςία τοφτου κατά τθν παρ.7, 
θ υπθρεςία του διμου ι τθσ κοινότθτοσ διαβιβάηει αμελλθτί τθν προςφυγιν εισ το Διοικθτικόν Δικαςτιριον.   
 
 
 
'Αρκρο 33 : Δθμοςίευςισ αποφάςεων νομαρχϊν  
Από τθσ ιςχφοσ του ν. 301/76 "περί τθσ εισ τθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ δθμοςιευομζνθσ φλθσ και 
ρυκμίςεωσ κεμάτων αναφερομζνων εισ τθν ζκδοςιν και κυκλοφορίαν ταφτθσ", δεν χριηουν δθμοςιεφςεωσ 
κατά τασ διατάξεισ του άρκρου 3 του νόμου τοφτου αποφάςεισ νομάρχων δια των οποίων επικυροφνται ι 
εγκρίνονται αποφάςεισ ςυμβουλίων οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοικιςεωσ.   
 
 
 
'Αρκρο 34 : Συμπλιρωςισ ςυμβουλίου και οριςμόσ γραμματζων  
Εισ το προβλεπόμενον υπό των διατάξεων του άρκρου 12 παρ. 2 του δια του ν. 1065/80 κυρωκζντοσ 
Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικοσ Συμβοφλιον μετζχει άνευ ψιφου και ο διευκυντισ τθσ Διευκφνςεωσ 
Δθμοτικισ και Κοινοτικισ Διοικιςεωσ, ειςθγοφμενοσ τα προσ ςυηιτθςιν κζματα.  
Κακικοντα γραμματζωσ του μεν ςυμβουλίου τοφτου εκτελεί υπάλλθλοσ του κλάδου ΑΤ1 διοικθτικοφ τθσ 
Κεντρικισ Υπθρεςίασ, οριηόμενοσ υπό του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, των δε επιτροπϊν των προβλεπομζνων 
υπό των διατάξεων των άρκρ. 119 παρ. 2, 187 παρ. 2 και 203 παρ. 1 του αυτοφ Κϊδικοσ εκτελεί υπάλλθλοσ 
του κλάδου ΑΤ1 διοικθτικοφ τθσ Διευκφνςεωσ Εςωτερικϊν τθσ οικείασ νομαρχίασ, οριηόμενοσ υπό του 
νομάρχου.   
 
 
 
'Αρκρο 35 :  
Δια κοινισ αποφάςεων των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Οικονομικϊν, δφναται να επεκτείνωνται αναλόγωσ εν 
όλω ι εν μζρει αι διατάξεισ του Ν. 887/79 "περί ρυκμίςεωσ κεμάτων καταςτάςεων υπαλλιλων του Δθμοςίου 
και Ν.Ρ.Δ.Δ." και επί του προςωπικοφ των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ.   
 
 
 
Άρκρον 36. 
Εισ το άρκρον 13 παρ. 2 του Ρροεδρικοφ Δ/τοσ 197/1978, προςτίκεται περίπτωςισ ζχουςα οφτω: 
<Επίςθσ επιτρζπεται θ ςφςταςισ: α. Μζχρι δφο κζςεων δικθγόρων επί μθνιαία αντιμιςκία μζχρι του βαςικοφ 
μιςκοφ δθμοτικοφ υπαλλιλου επί βακμϊ 3ω δια τασ ανάγκασ τθσ ΚΕΔΚΕ. Οφτοι δφνανται να παρίςτανται εισ 
τα δικαςτιρια του κράτουσ διϋ υποκζςεισ διμων και κοινοτιτων κατόπιν αποφάςεωσ του προζδρου τθσ 
ΚΕΔΚΕ και εφϋ όςον κατά τασ κειμενασ διατάξεισ δίδεται υπό τοφτων εισ αυτοφσ τοιαφτθ εντολι. Οι 
προςλαμβανόμενοι ςυνδζονται μετά τθσ ΚΕΔΚΕ δια ςχζςεωσ εντολισ και β. δφο κζςεων υπαλλιλων δια 
ςχζςεωσ εντολισ και β. δφο κζςεων υπαλλιλων επί ςχζςει ιδιωτικοφ δικαίου γνωριηόντων απταίςτωσ τθν 
Αγγλικιν ι τθν γαλλικιν γλϊςςαν προτίςτωσ τθν Αγγλικιν ι τθν γαλλικιν γλϊςςαν, προςθκόντωσ 
διαπιςτουμενθν και κεκτθμζνων πτυχίον Νομικισ Σχολισ ι Ανωτάτθσ Σχολισ Οικονομικϊν και Εμπορικϊν 
Επιςτθμϊν ι Ραντείου Ανωτάτθσ Σχολισ Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν ι Ανωτάτθσ Βιομθχανικισ Σχολισ ι άλλθσ 
ιςοτίμου ανωτάτθσ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, δια τθν αντιμετϊπιςιν των διεκνϊν επαφϊν και 
ςχζςεων τθσ ΚΕΔΚΕ μετά των πάςθσ φφςεωσ διεκνϊν οργανιςμϊν δια κζματα τοπικισ αυτοδιοικιςεωσ. 
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Θ πρόςλθψισ ενεργείται διϋ αποφάςεωσ τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ, εγκρινόμενθσ υπό του Υπουργοφ των 
Εςωτερικϊν. Κατά τον αυτόν τρόπον ενεργείται και θ ανάλυςισ. ΑΙ αποδοχαί των κακορίηονται κατά τασ 
διατάξεισ του Ν.Δ. 1198/1972. 
 
 
 
Άρκρον 37. 
Θ περίπτωςισ εϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 13 του π.δ. 197/1978, αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ : 
<ε. Ενόσ κλθτιροσ επί μιςκϊ υπάλλθλου 12ου ζωσ 8ου βακμοφ>. 
 
 
 
Άρκρον 38. 
Εισ το άρκρον 9 του Ρροεδρικοφ Δ/τοσ 197/1978, προςτίκενται παράγραφοι 3 και 4 ζχουςαι οφτω: 
<3. Ειδικϊσ δια τασ Τοπικάσ Ενϊςεισ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ επιτρζπεται θ διϋ αποφάςεωσ τθσ διοικοφςθσ 
επιτροπισ αυτϊν πρόςλθψισ μζχρι πζντε ιδιωτϊν εν ςυνόλω εχόντων τουλάχιςτον απολυτιριον γυμναςίου 
(εξαταξίου) ι λυκείου νζου τφπου επί ςχζςει ιδιωτικοφ δικαίου. 
4. Θ διάταξισ του άρκρου 13 παρ. 9 του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 197/1978, ιςχφει και δια τασ τοπικάσ 
ενϊςεισ διμων και κοινοτιτων, τθσ αρμοδιότθτοσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν αςκουμζνθσ υπό του 
νομάρχου> 
  
 
 
'Αρκρο 39 :  
1.   Οι κατά τθν ζναρξιν τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ υπθρετοφντεσ υπάλλθλοι του κλάδου ΜΕ, οίτινεσ 
επανετάγθςαν βάςει των διατάξεων του άρκρου 3 του Ν.Δ. 125/1973 "περί τροποποιιςεωσ διατάξεϊν τινων 
του Υπαλλθλικοφ Κϊδικοσ, ωσ αφται ςυνεπλθρϊκθςαν δια του άρκρου 4 του Ν.Δ. 287/74 "περί ρυκμίςεωσ 
κεμάτων τινϊν προςωπικοφ του Δθμοςίου, των ΝΡΔΔ και των ΟΤΑ", αλλά εισ βακμόν μθ ανάλογον του 
ςυνολικοφ χρόνου υπθρεςίασ, λόγω περιοριςμοφ τθσ ενιαίασ υπθρεςίασ των, λόγω περιοριςμοφ τθσ ενιαίασ 
διαβακμίςεϊσ των, επανεντάςςονται κατά τουσ όρουσ, τασ προυποκζςεισ και τθν διαδικαςίαν των 
διατάξεων τοφτων.  
2.   Οι υπάλλθλοι του κλάδου ΣΕ, οι κεκτθμζνοι ςυνολικόν χρόνον υπθρεςίασ ανϊτερον του κατά τασ 
κειμζνασ διατάξεισ απαιτουμζνου δια τθν μζχρι και του κατεχομζνου βακμοφ προαγωγικιν αυτϊν, εξζλιξιν, 
επανεντάςςονται κατά τουσ όρουσ, τασ προυποκζςεισ και τθν διαδικαςίαν των διατάξεων των 
αναφερομζνων εισ τθν προθγοφμενθν παράγραφον.  
Θ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ παροφςθσ παραγράφου άρχεται από τθσ ιςχφοσ του Ρ.Δ. 1172/77 "περί 
ρυκμίςεωσ κεμάτων κατατάξεωσ των κζςεων τακτικοφ προςωπικοφ των Οργανιςμϊν Τοπικισ 
Αυτοδιοικιςεωσ και των παρ' αυτοίσ Ιδρυμάτων και Νομικϊν Ρροςϊπων εισ κλάδουσ, διαβακμίςεωσ τοφτων 
και κακοριςμοφ των τυπικϊν προςόντων διοριςμοφ εισ τασ κζςεισ ταφτασ".  
3.   Αι κατά τασ προθγουμζνασ παραγράφουσ επανεντάξεισ ενεργοφνται εισ τουσ κλάδουσ εισ οφσ ανικουν οι 
υπάλλθλοι και εισ βακμόν ουχί ανϊτερον του 6ου δια τουσ κλάδουσ ΜΕ και 8ου δια τουσ κλάδουσ ΣΕ, εφ' 
όςον εισ τουσ οικείουσ οργανιςμοφσ προβλζπεται αντίςτοιχοσ διαβάκμιςισ των κζςεων.   
 
 
 
'Αρκρο 40 :  
1.   Οι κατά τθν ζναρξιν τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ υπθρετοφντεσ εισ διμουσ πραγματικοφ πλθκυςμοφ άνω των 
15.000 θμερομίςκιοι μθχανικοί, υπομθχανικοί, εργοδθγοί και ςχεδιαςταί, ςυμπλθρϊςαντεσ μζχρι και τθσ 
31θ Δεκεμβρίου 1979 δεκαετι τουλάχιςτον υπθρεςίαν, εντάςςονται τθ αιτιςει των, υποβαλλομζνθ εντόσ 
τριμινου ανατρεπτικισ προκεςμίασ από τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ, εισ αντιςτοίχουσ κενάσ οργανικάσ κζςεισ, 
ωσ και εισ τασ ςυντακθςομζνασ τοιαφτασ επί τθσ βάςει των υπθρεςιακϊν αναγκϊν και τθσ οικονομικισ 
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δυνατότθτοσ των οικείων οργανιςμϊν.  
2.   Θ ζνταξισ ενεργείται ανεξαρτιτωσ θλικίασ επί τθ βάςει των ουςιαςτικϊν και των λοιπϊν απαιτουμζνων 
προσ διοριςμόν (γενικϊν και ειδικϊν) τυπικϊν προςόντων, δι' αποφάςεωσ του οικείου δθμοτικοφ 
ςυμβουλίου, εκδιδομζνθσ μετά ςφμφωνον γνϊμθ του αρμοδίου υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου.  
3.   Θ ζνταξισ γίνεται εισ τον ειςαγωγικόν βακμόν τθσ κζςεωσ ι και εισ ανϊτερον τοφτου και πάντωσ ουχί 
πζραν του 6ου βακμοφ δια τασ κζςεισ των κλάδων ΜΕ και του 4ου βακμοφ δια τασ κζςεισ των κλάδων ΑΤ και 
Α, εφόςν ο ενταςςόμενοσ ζχει χρόνον υπθρεςίασ, ίςον ι ανϊτερον του απαιτουμζνου κατά τασ περί 
προαγωγϊν διατάξεισ και εφ' όςον αι κζςεισ των οικείων κλάδων είναι ενιαίαι μζχρι τουσ ανωτζρω βακμοφσ.  
Ο τυχόν πλεονάηων εισ τον εισ όν θ ζνταξισ βακμόν χρόνοσ υπθρεςίασ, υπολογίηεται μετά τθν μονιμοποίθςιν 
των ενταςςομζνων, δια πάςαν περαιτζρω βακμολογικιν ι μιςκολογικιν εξζλιξιν.  
4.   Θ εν εκάςτω βακμϊ αρχαιότθσ των ενταςςομζνων λογίηεται δια πάςαν περίπτωςιν από τθσ δια τθσ 
Εφθμερίδοσ τθσ Κυβερνιςεωσ δθμοςιεφςεωσ τθσ περί εντάξεωσ πράξεωσ, θ δε ςειρά κακορίηεται υπό του 
υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου επί τθ βάςει του χρόνου υπθρεςίασ αυτϊν ωσ θμερομιςκίων.  
5.   Οι οφτωσ ενταςςόμενοι τίκενται εισ το αριςτερόν των ιδθ υπθρετοφντων ομοιοβάκμων των και δεν 
δφναται να κρικοφν δια τον επόμενον βακμόν πριν ι αποκτιςουν δικαίωμα κρίςεωσ δια τον βακμόν τοφτον 
οι κατά τθν θμερομθνίαν τθσ εντάξεωσ αρχαίοτεροι των.   
 
 
 
'Αρκρο 41 :  
Θ μθνιαία αντιμιςκία των υπό των διατάξεων του άρκρου 102 του ν.δ. 1140/72 διεπομζνων νομικϊν 
ςυμβοφλων και δικθγόρων, εξαιρζςει του παρά τω Διμω Θες/νίκθσ νομικοφ ςυμβοφλου και των βοθκϊν 
αυτοφ, δεν δφναται να είναι κατωτζρα του ελαχίςτου ορίου αμοιβισ του οριηομζνου υπό των κατ' άρκρ. 92 
παρ. 2 Ν.Δ. 3026/1954 "περί Κϊδικοσ των Δικθγόρων" εκδιδομζνων αποφάςεων του Υπουργοφ 
Δικαιοςφνθσ".   
 
 
 
'Αρκρο 42 :  
Θ αποηθμίωςισ των προςωρινϊν ειςπρακτόρων κακορίηεται εισ ποςοςτόν μζχρι 10% επί των 
πραγματοποιουμζνων ειςπράξεων εςόδων, των βεβαιουμζνων και ειςπραττομζνων δι' ειδικϊν χρθματικϊν 
καταλόγων.  
Θ ετιςια αποηθμίωςισ εκάςτου προςωρινοφ ειςπράκτοροσ δεν δφναται να είναι ανωτζρα των 120.000 
δραχμϊν. Εισ το ανϊτατον τοφτο όριον δεν υπολογίηονται τα επιδόματα εορτϊν και αδείασ.  
Εν περιπτϊςει ειςπράξεωσ, εντόσ του θμερολογιακοφ ζτουσ, ποςοςτοφ πζραν του 80% των βεβαιωκζντων εν 
τθ περιφερεία εκάςτου ειςπράκτοροσ εςόδων, οφτοσ δικαιοφται προςκζτου αμοιβισ εξ 20% επί του ποςοφ 
τθσ καταβλθκείςθσ αυτϊ αποηθμιϊςεωσ εντόσ του αυτοφ χρονικοφ διαςτιματοσ.   
 
 
 
'Αρκρο 43 :  
1.   Θ υπό των διατάξεων του άρκρου 5 του Ν. 831/78 "περί τροποποιιςεωσ των διατάξεων" περί ςυντάξεωσ 
των δθμοτικϊν και κοινοτικϊν υπαλλιλων και άλλων τινων διατάξεων" ςυςτακείςα παρά τω Υπουργείω 
Εςωτερικϊν μία κζςισ του κλάδου ΑΤ1 Διοικθτικοφ επί βακμϊ Αναπλθρωτοφ γενικοφ διευκυντοφ, 
μετατρζπεται εισ κζςιν κλάδου Τεχνικϊν, παρά τθ Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου Εςωτερικϊν.  
2.   Θ πλιρωςισ τθσ κζςεωσ ενεργείται, άμα τθ κακ' οιονδιποτε τρόπον κενϊςει μιασ των επί βακμϊ 
Αναπλθρωτοφ Γενικοφ Δ/ντοφ κζςεων του Υπουργείου Εςωτερικϊν, δια προαγωγισ υπαλλιλου, επί βακμϊ 
2ω, του κλάδου ΑΤ τεχνικϊν του αυτοφ Υπουργείου κατά τασ κειμζνασ διατάξεισ.  
3.   Ο προαγόμενοσ εισ τθν ανωτζρω κζςιν επικουρεί των επί βακμϊ 1ω γενικόν διευκυντιν Τοπικισ 
Αυτοδιοικιςεωσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν εισ τα κακικοντα του.   
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'Αρκρο 44 :  
Δθμόςιοι υπάλλθλοι, κζςαντεσ υποψθφιότθτα δια το αξίωμα του δθμάρχου κατά τασ γενικάσ εκλογάσ 
δθμοτικϊν και κοινοτικϊν αρχϊν τθσ 15θσ Οκτ. 1978 και μθ εκλεγζντεσ, επανζρχονται, τθ αιτιςει των, 
υποβαλλλομζνθ εντόσ μθνόσ από τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ, εισ τθν εξ ισ παρθτικθςαν κζςιν.   
 
 
 
'Αρκρο 45 :  
Τα τμιματα κακαριότθτασ, παιδικϊν εξοχϊν, προςωπικοφ, γενικϊν αποκθκϊν και Γ' νεκροταφείου του 
Διμου Ακθναίων αποςπόμενοι εκ των οικείων Δ/νςεων εισ άσ υπάγονται κακίςτανται αυτοδικαίωσ από τθσ 
ιςχφοσ του παρόντοσ διευκφνςεισ και προίςτανται τοφτων υπάλλθλοι του Διμου των κλάδων ΑΤ1 επί 
βακμοίσ 3ω-2ω αυξανομζνων ιςοπόςωσ των κζςεων του Διμου Ακθναίων επί βακμοίσ 3ω-2ω του κλάδου 
ΑΤ1.   
 
 
 
Άρκρον 46 
Εισ τθν παράγραφον 1 εδάφιον δεφτερον του άρκρου 4 του υπϋαρικ. 197/1978 Ρ.Δ/τοσ και μετά τθν φράςιν 
<πλθν του δθμάρχου τθσ πρωτευοφςθσ του νομοφ> προςτίκεται θ φράςισ <ι του υπϋαυτοφ οριηόμενου 
βοθκοφ δθμάρχου>. 
  
 
 
'Αρκρο 47 :  
1.   Επιτρζπεται θ απόςπαςισ εισ τουσ Διμουσ Ακθναίων, Ρειραιϊσ και Θεςςαλονίκθσ μζχρι 5 υπαλλιλουσ 
του Δθμοςίου, Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου, των Δθμοςίων Επιχειριςεων και των Τραπεηϊν 
Ελλάδοσ, Εκνικισ, Κτθματικισ, Αγροτικισ και τθσ ΕΤΒΑ.  
Θ απόςπαςισ ενεργείται μετ' αίτθςιν του οικείου διμου δι' αποφάςεωσ του οικείου Υπουργοφ ι του 
προζδρου του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι του οικείου διοικθτοφ τθσ Τραπζηθσ.  
Οι αποςπϊμενοι αςκοφν κακικοντα ειδικοφ ςυμβοφλου και μιςκοδοτοφνται κανονικϊσ εκ τθσ υπθρεςίασ εξ 
ισ αποςπϊνται, λαμβάνουν δε επί πλζον εκ του διμου ωσ ζξοδα κινιςεωσ ποςόν κακοριηόμενον δια τθσ 
περί αποςπάςεωσ αποφάςεωσ. Τα ζξοδα κινιςεωσ δεν δφναται να υπερβοφν το ιμιςυ του βαςικοφ των 
μιςκϊν.  
Θ εισ τουσ διμουσ υπθρεςία των λογίηεται ωσ υπθρεςία εισ τθν εξ ισ αποςπϊνται. Θ απόςπαςισ δεν δφναται 
να διαρκζςθ πζρα των 2 ετϊν από τθσ ενάρξεωσ ιςχφοσ του παρόντοσ, αίρεται δε διαρκοφςθσ τθσ διετίασ 
οίκοκεν ι τθ αιτιςει του δθμάρχου, υπό του εκδόςαντοσ τθν περί αποςπάςεωσ απόφαςιν νομάρχου.  
2.   Συνιςτϊνται εισ μεν τον Διμον Ακθναίων 2 κζςεισ, εισ δε τουσ Διμουσ Ρειραιϊσ και Θεςςαλονίκθσ ανά 
μία κζςισ μετακλθτϊν ειδικϊν ςυμβοφλων επί βακμϊ και αποδοχαίσ υπαλλιλου 2ου βακμοφ και 2 κζςεισ 
μετακλθτϊν υπαλλιλων εισ ζκαςτον των ανωτζρω διμων. Αι κζςεισ των μετακλθτϊν υπαλλιλων 
ςυνιςτϊνται δια τασ υπθρεςίασ τφπου και δθμοςίων ςχζςεων των ανωτζρω διμων επί βακμϊ και αποδοχαίσ 
υπαλλιλου 4ου βακμοφ.  
Θ πρόςλθψισ και απόλυςισ των υπαλλιλων εισ τασ κζςεισ αυτάσ ενεργείται δι' αποφάςεωσ του οικείου 
δθμάρχου.  
Οι διοριηόμενοι εισ τασ ανωτζρω κζςεισ δζον να είναι κάτοχοι πτυχίου θμεδαποφ πανεπιςτθμίου ι ανωτάτθσ 
ςχολισ ι ιςοτίμου τθσ αλλοδαπισ.   
 
 
 
'Αρκρο 48 :  



Σελίδα 26 από 26 

1.   Οφειλαί προσ διμουσ και κοινότθτασ υποχρζων εκ προςκυρωκειςϊν εκτάςεων λόγω εφαρμογισ του 
ςχεδίου πόλεωσ, βεβαιωκείςα μζχρι 31 Δεκ. 1975, ανεξαρτιτωσ γενομζνου ι μθ διακανονιςμοφ τθσ 
εξοφλιςεωσ αυτϊν εισ δόςεισ απαλλάςςονται του νομίμου τόκου και πάςθσ άλλθσ προςαυξιςεωσ, εφ' όςον 
καταβλθκοφν εισ τρείσ ιςοπόςουσ εξαμθνιαίασ δόςεισ από τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ. Θ ωσ άνω απαλλαγι 
χωρεί και εισ άσ περιπτϊςεισ οι τόκοι επεδικάςκθςαν δια δικαςτικισ αποφάςεωσ.  
2.   Θ μθ εμπρόκεςμοσ καταβολι μιασ εξαμθνιαίασ δόςεωσ αποςτερεί τον οφειλζτθν του ευεργετιματοσ τθσ 
απαλλαγισ μόνον δια το ποςόν τθσ δόςεωσ ταφτθσ.  
3.   Καταβλθκζντεσ επί των ωσ άνω οφειλϊν τόκοι ςυμψθφίηονται εισ το κεφάλαιον τθσ οφειλισ και κατ' 
ιςομοιρίαν εισ εκάςτθν των υπό τθσ παρ. 1 οριηομζνων δια τθν εξόφλθςιν αυτισ τριϊν εξαμθνιαίων δόςεων.  
4.   Τόκοι βεβαιωκζντεσ αυτοτελϊσ δι' εξοφλθκείςασ ατόκωσ κατά το παρελκόν  δζςεισ των εν λόγω οφειλϊν 
διαγράφονται οίκοκεν υπό του οικείου ταμίου άμα τθ καταβολι υπό του οφειλζτου τθσ πρϊτθσ εξαμθνιαίασ 
δόςεωσ του κεφαλαίου τθσ οφειλισ του.   
 
 
 
'Αρκρο 49 : Καταργοφμεναι διατάξεισ  
Από τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου καταργοφνται αι διατάξεισ α) του άρκρου 5 παρ. 2 του Ν. 3185/1955 
"περί κζντρων διακοπϊν και παρακεριςμοφ αλλοδαπϊν εν Ελλάδι", β) των άρκρων 6 παρ. 2,3,4 και 5, 7 παρ. 
1,2 και 3 του Ν.Δ. 318/69 "περί βεβαιϊςεωσ και ειςπράξεωσ των εςόδων των διμων και κοινοτιτων". Επίςθσ 
και μόνον κακ' ό μζροσ αντίκεινται εισ τασ διατάξεισ του παρόντοσ καταργοφνται αι διατάξεισ του Νόμου 
339/1976, "περί επιβολισ υπζρ διμων και κοινοτιτων τζλουσ διαμονισ παρεπιδθμοφντων, επί των 
εκδιδομζνων λογαριαςμϊν και επί των λουομζνων εισ φυςικάσ ιαματικάσ πθγάσ", ωσ αντικατεςτάκθςαν υπό 
των διατάξεων του άρκρου 3 του Ν. 658/1977 "περί αντικαταςτάςεωσ, τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ 
διατάξεϊν τινων αφορωςϊν εισ τασ ξενοδοχειακάσ επιχειριςεισ τθσ Χϊρασ", από μεν 1θσ Ιαν. 1981 αι 
αφορϊςαι εισ το τζλοσ επί των εκδιδομζνων λογαριαςμϊν, από δε 1θσ Ιαν. 1982 αι αφορϊςαι εισ το τζλοσ 
διαμονισ παρεπιδθμοφντων.   
 
 
 
'Αρκρο 50 :  
Θ ιςχφσ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου άρχεται από τθσ δθμοςιεφςεϊσ του εισ τθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβερνιςεωσ, εκτόσ εάν άλλωσ ορίηεται εν αυταίσ.   
 
 


