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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  
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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, 
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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 


