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δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, 
καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, 
που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
και συναφείς κυρώσεις διαγράφονται, κατά το μέρος 
στο οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση, κατόπιν 
διαπιστωτικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμ-
βουλίου.».

Άρθρο 61

Τροποποίηση του άρθρου 32 

του ν. 4304/2014 (Α΄ 234)

Στο τέλος του άρθρου 32 του ν. 4304/2014 (Α΄ 234), 
διαγράφονται οι λέξεις «χωρίς την επιβολή προσαυξή-
σεων» και προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τυχόν πρόστιμα 
που επιβάλλονται για τις ανωτέρω περιπτώσεις, υπο-
λογίζονται επί των οφειλών που ανάγονται στα πέντε 
(5) προηγούμενα της βεβαίωσης έτη». Η διάταξη του 
προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 23.10.2014. 

Άρθρο 62

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων 

καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/ 
1976 (A΄136), όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο β΄ 
του άρθρου 3 του ν. 658/1977 (Α΄ 214), την παρ. 6 του 
άρθρου 26 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2) και το εδάφιο α΄ του 
άρθρου 20 του ν. 2539/1997 (Α΄ 244), αντικαθίσταται 
ως εξής:

«β) Επιβάλλεται υπέρ των δήμων, στην περιφέρεια των 
οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιο-
ρισμού της αξίας των ακινήτων τέλος σε ποσοστό μηδέν 
κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα 
των: α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημά-
των, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός των 
χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πα-
κέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά 
προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή 
τραπεζοκαθίσματα, β) ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξαρτή-
τως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας και γ) καντινών.

Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα διασκέδα-
σης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που 
λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε 
λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, τα καταστήματα 
των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε 
εμπορικά κέντρα, καθώς και στα οργανωμένα τμήματα 
των SUPERMARKETS και των πολυκαταστημάτων, στα 
οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.

Επί των εσόδων των επιχειρήσεων Καζίνο και των επι-
χειρήσεων που λειτουργούν εντός Καζίνο το ανωτέρω 
τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%).

Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού 
και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, 
κέντρα διασκέδασης και χορευτικά κέντρα με μουσική 
το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις 
εκατό (5%). 

Στους δήμους στην περιοχή των οποίων δεν ισχύει το 
σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας 
των ακινήτων το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται 
με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Αν σε τμήμα 

δήμου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού 
της αξίας των ακινήτων ειδικά και μόνο για το τμήμα 
αυτό εφαρμόζονται οι ανωτέρω παράγραφοι του πα-
ρόντος άρθρου.

Το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου και στις παρακάτω κατηγο-
ρίες καταστημάτων:

α. τουριστικών ειδών, β. ειδών λαϊκής τέχνης, γ. ενθυ-
μίων και δώρων, δ. ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής το-
πικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, 
ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία, ε. ειδών που 
χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους, 
στ. ειδών «σπορ», «σκι» και «ορειβασίας», ζ. σχολών εκ-
μάθησης θαλάσσιων σπορ και εκμάθησης καταδύσεων, 
η. ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδη-
λάτων.

Σε περίπτωση διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών στο 
πλαίσιο άσκησης πολλαπλών οικονομικών δραστηριο-
τήτων από τα ανωτέρω καταστήματα, για τον προσδι-
ορισμό του οφειλόμενου τέλους λαμβάνονται υπ΄ όψιν 
τα ακαθάριστα έσοδα,τα οποία προέρχονται μόνο από 
τη λιανική πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρ-
θρου, όπως αυτά προκύπτουν από την δήλωση της παρ. 
4 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 και τα εκκαθαριστικά 
σημειώματα του Φ.Π.Α..

Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωρι-
στά στα εκδιδόμενα κατά τις κείμενες διατάξεις στοιχεία, 
εισπράττεται δε από αυτόν που εκδίδει το λογαριασμό, 
ο οποίος υποχρεούται να το καταβάλει στο οικείο δη-
μοτικό ταμείο.».

2. Η διάταξη του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 καταρ-
γείται. 

Άρθρο 63

Δικαιώματα χρήσης πόσιμου ύδατος

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του από 
24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄171), όπως αυτή αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 14 του άρθρου 57 του ν. 2218/1994
(Α΄ 90), συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 29 του
ν. 3448/2006 (Α΄570) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 23 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89), αντικαθίσταται 
ως εξής:

«β. Να καταβάλει υπέρ του Δήμου για τις ποσότητες 
νερού που εμφιαλώνονται δικαίωμα επί της συνολικής 
αξίας των αντίστοιχων πωλήσεων, όπως προκύπτουν από 
τα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία) της οντότητας 
και τα αποτελέσματα του ελέγχου από τη φορολογική 
αρχή. Η αξία των προϊόντων που διατίθενται δωρεάν 
υπολογίζεται με τιμή αναφοράς τη μέση τιμή πώλησης 
αυτών. Το ύψος του δικαιώματος καθορίζεται με απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ποσοστό από τρία (3) 
τοις χιλίοις έως πέντε (5) τοις χιλίοις και από τρία (3) τοις 
χιλίοις έως και τρισήμιση (3,5) τοις χιλίοις, όταν γίνεται 
πρόσμιξη του νερού με χυμούς. Είναι δυνατός ο καθορι-
σμός ποσοστού δικαιώματος εκτός των προαναφερθέ-
ντων ποσοστών με απόφαση του Συντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 
του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), η οποία εκδίδεται μετά από πρό-


