Ν.3463/2006 (Α 114) άρθρο 83
Δημοτική Συγκοινωνία
1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να ασκούν συγκοινωνιακό έργο για την
εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιφέρειάς τους, εφόσον το έργο
αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή, όπως τούτο διαπιστώνεται από τον
οικείο Νομάρχη.
Για την εκτέλεση του έργου αυτού επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, η επιβολή κομίστρου, το οποίο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και
καλύπτει αποκλειστικώς λειτουργικές ανάγκες.
2. Μπορούν, επίσης, να διενεργούν μεταφορές για τη μετακίνηση: α) κατοίκων που
ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες, όπως ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και παιδιών,
στους οποίους παρέχουν υπηρεσίες, β) των εργαζομένων στους οικείους Δήμους και
Κοινότητες και στα νομικά πρόσωπα αυτών και γ) μαθητών στον τόπο που λειτουργεί
το σχολείο, εφόσον η μετακίνησή τους δεν είναι δυνατή με μεταφορικά μέσα δημόσιας
χρήσης. Για θέματα που προκύπτουν όταν η μεταφορά αναφέρεται σε μαθητές
διαφορετικών Δήμων ή Κοινοτήτων, αποφασίζει η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
3. Η εκτέλεση του έργου του άρθρου αυτού μπορεί να γίνεται και εκτός των
διοικητικών τους ορίων, πραγματοποιείται δε είτε με ιδιόκτητα μέσα είτε με τη χρήση
των συνήθων αστικών ή υπεραστικών μέσων είτε με τη μίσθωση τουριστικών Δ.Χ.
λεωφορείων. Η πραγματοποίηση μεταφοράς παιδιών σύμφωνα με την περίπτωση α της
προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται με προδιαγραφές ασφαλείας που
ισχύουν για τα αντίστοιχης κατηγορίας μεταφορικά μέσα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 7, 10, 19 και 20 του ν. 2963/2001
(ΦΕΚ 268 Α) και των σχετικών διατάξεων του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α).
* Σε κάθε περίπτωση για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου του άρθρου
αυτού, δεν απαιτείται προηγουμένως η έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του
άρθρου 1 της οικ. Β54871/4060/2003 (Β 1364) για το χαρακτηρισμό περιοχής ως
αστικής, κατά τις οριζόμενες στην ίδια παράγραφο προϋποθέσεις.
* Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 τίθεται όπως προστέθηκε με άρθρο 48 του Ν.4599/2019 (Α 40).
Σχετική Εγκύκλιος Υπουργείου Μεταφορών με ΑΔΑ: 6ΜΒ3465ΧΘΞ-3Ρ4.
Για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Περιφέρειες και Δήμους, μετά την κατάργηση των
Νομαρχών, Νομαρχιακών Συμβουλίων και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων βλέπε σχετικά άρθρα
Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

