ΚΤΑ 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 (ΦΔΚ 1864/15.05.2020 ηεύρνο Β’)
Καζνξηζκόο όξωλ, πξνϋπνζέζεωλ, ηερληθώλ ζεκάηωλ, αλαγθαίωλ ιεπηνκεξεηώλ θαη
δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο
δώλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάιωλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκωλ
πνηακώλ.

ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ – ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 λ. 2971/2001 (285 Α΄) «Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
φπσο ηζρχεη, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2971/2001 (285 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4607/2019 (65 Α΄), ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 Α ηνπ λ.
2971/2001, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4607/2019, θαζψο θαη
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4607/2019.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 31/2018 (61 Α΄) «ρνιέο λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο, ρνξήγεζε
άδεηαο λαπαγνζψζηε, ππνρξεσηηθή πξφζιεςε λαπαγνζψζηε ζε νξγαλσκέλεο ή κε παξαιίεο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 142/2017 (ΦΔΚ 181 Α΄) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ».
4. Σν π.δ. 83/2019 (121 Α΄) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο Τπνπξγψλ,
Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ», (δηφξζσζε ζθάικαηνο 126 Α΄).
5. Σελ αξηζκ. 339/18-07-2019 (3051 Β΄) θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, Απφζηνιν
Βεζπξφπνπιν».
6. Σνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Ληκέλα κε αξηζκ. 20 (444 Β΄), φπσο ηζρχεη.
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 «Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ Ληκεληθνχ ψκαηνο - Διιεληθήο
Αθηνθπιαθήο» ηνπ λ. 4597/2019 (35 Α΄), φπσο ηζρχνπλ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 14, 15 θαη 16
ηνπ λ. 4676/2020 (ΦΔΚ 67 Α’) θαζψο θαη ηελ αξηζκ. 2133.3/20460/27-03-2020 εγθχθιην ηνπ
Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.
8. Σελ παξ. 4(β) ηνπ άξζξνπ 14 ηεο αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π./ νηθ.47829/21-06-2017 (2161B΄) απφθαζεο
Τπνπξγνχ Τγείαο θαη ην αξηζκ. Γ1γ/Γ.Π./37278 θαη 36879/25-06-2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο
Τγηεηλήο θαη Τγεηνλνκηθψλ Διέγρσλ ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Τγηεηλήο
Πεξηβάιινληνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο δεκφζηαο Τγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο.
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3028/2002 (153 Α΄) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη
ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο».
10. Σελ αξηζκ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΗΠΚΑ/ΣΠΚΑΥΜΑΔ/ 202547/138776/4298/2358/7-5-2020
απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ.
11. Σε ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ,
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001.
12. Σν αξηζκ. νηθ. 22063/747/03-05-2017 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο, Γελ. Γ/λζε Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο.
13. Σηο αξηζκ. 646/2015, 3944/2015 θαη 1630/2016 απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο
(Σκήκα Δ΄).

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 4/2018 (7 Α΄) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη
Αζιεηηζκνχ», φπσο ηζρχεη.
15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 132/2017 (160 Α’) Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο, φπσο ηζρχεη.
16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 141/2017 (180 Α’) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ», φπσο
ηζρχεη.
17. Σελ αλαγθαηφηεηα εληαίαο, νξζνινγηθήο, απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη
πιεχζηκσλ πνηακψλ.
18. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ,
απνθαζίδνπκε :
Άξζξν 1
Παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο
Ζ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο
δψλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ
πνηακψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 λ. 2971/2001 (285Α΄), φπσο ηζρχεη, θαζψο
θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2971/2001 (285Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4607/2019 (65Α΄) γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ή ηνπ
θαηά λφκν εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ, έλαληη αληαιιάγκαηνο, κε ηε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηηο σο άλσ δηαηάμεηο θαη ηελ παξνχζα απφθαζε.
Ζ ελ ιφγσ παξαρψξεζε γίλεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ αθηψλ, θαη ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο ησλ παξάθηησλ δσλψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαζθαιίδνληαη ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππφ παξαρψξεζε ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ αηγηαινχ, παξαιίαο θαη δελ
παξαβιάπηεηαη ε θαηά πξννξηζκφ ρξήζε ηνπ σο θνηλφρξεζηνπ αγαζνχ.
Δηδηθά γηα ηηο παξαιίεο θαη ηηο παξφρζηεο δψλεο, ην δηθαίσκα απιήο ρξήζεο παξαρσξείηαη
εθφζνλ έρεη ζπληειεζζεί ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2971/2001
απαιινηξίσζε ή έρνπλ απηέο απνθηήζεη ηνλ θνηλφρξεζην ραξαθηήξα ηνπο κε άιιν ηξφπν.
Δηδηθφηεξα ε παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο ησλ ρψξσλ αηγηαινχ θαη θνηλφρξεζηεο παξαιίαο,
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο 4 «ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΔΧΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ, ΓΗΔΝΔΡΓΟΤΜΔΝΔ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΑΠΟ ΣΗ
ΚΣΖΜΑΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ» ηεο παξνχζαο, γίλεηαη
απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ, πνπ δηελεξγείηαη απφ ηηο
Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο. Ζ δηαδηθαζία δεκνπξαζίαο, νη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο θάζε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ξπζκίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηεο
παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο ηζρχεη. [1]

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
[1] Ζ παξ. 4 αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ ππ' αξηζκ. 56468 ΔΞ 2020/05.06.2020 (ΦΔΚ
2198/05.06.2020 ηεύρνο Β’) ΚΤΑ.

Άξζξν 2
θνπόο παξαρώξεζεο
Ζ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο
δψλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ
πνηακψλ, γίλεηαη γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ινπφκελνπο ή ηελ
αλαςπρή ηνπ θνηλνχ, ηδίσο γηα εθκίζζσζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ, νκπξειψλ, μαπισζηξψλ θαη ηελ ιεηηνπξγία απηνθηλνχκελνπ ή
ξπκνπιθνχκελνπ ηξνρήιαηνπ αλαςπθηεξίνπ, κε ηελ δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 13
ηνπ λ. 2971/2001, φπσο ηζρχεη θαη ηεο παξνχζαο.
Ζ άζθεζε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηηο σο άλσ δηαηάμεηο, επηθέξεη ηηο
θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηε ιήςε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ
θείκελε λνκνζεζία κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη
παξφρζηαο δψλεο ησλ κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ.
Άξζξν 3
Γηθαηνύρνη Παξαρώξεζεο δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο
Γηθαηνχρνη ηνπ παξαρσξνχκελνπ δηθαηψκαηνο ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη
παξφρζηαο δψλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη
πιεχζηκσλ πνηακψλ είλαη:
Α) Οη Γήκνη, ζηελ ρσξηθή αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη νη ελ ιφγσ θνηλφρξεζηνη ρψξνη,
κε δηθαίσκα πεξαηηέξσ παξαρψξεζεο, έλαληη αληαιιάγκαηνο θαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο, ζε:
1. Τθηζηάκελεο δεκνηηθέο αλψλπκεο εηαηξίεο ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ. 3463/2006 (11Α΄), εθφζνλ
πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο γηα ηδία ρξήζε θαη ρσξίο δηθαίσκα πεξαηηέξσ παξαρψξεζεο.
2. Κχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο (camping),
θέληξα αλαςπρήο, εθκεηαιιεπηέο απηνθηλνχκελνπ ή ξπκνπιθνχκελνπ αλαςπθηεξίνπ (θαληίλεο).
3. Ναπηαζιεηηθά ζσκαηεία αλαγλσξηζκέλα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, εθφζνλ
πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο ε άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ, πνπ είλαη ζπλαθείο κε ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ινπνκέλσλ θαη ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνχ θαη
4. Δπηρεηξήζεηο ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Γεληθνχ
Καλνληζκνχ Ληκέλα κε αξηζκ. 20, φπσο ηζρχεη.
5. Δπηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο νκπξειψλ θαη μαπισζηξψλ. [1]
Β) Οη Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηεο γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο
ησλ ρψξσλ αηγηαινχ θαη θνηλφρξεζηεο παξαιίαο, ε νπνία γίλεηαη έλαληη αληαιιάγκαηνο,
απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο απηφ
ηζρχεη. Μεηά ηελ ιήμε ηνπ 1νπ ηεηξακήλνπ (Ηαλνπάξηνο, Φεβξνπάξηνο, Μάξηηνο θαη Απξίιηνο)
εθάζηνπ έηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο νη Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο είλαη
απνθιεηζηηθά αξκφδηεο γηα παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο,
φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη
πιεχζηκσλ πνηακψλ, έλαληη αληαιιάγκαηνο θαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
παξνχζαο, ζε:

1. Τθηζηάκελεο δεκνηηθέο αλψλπκεο εηαηξίεο ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ. 3463/2006 (11 Α΄), εθφζνλ
πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο γηα ηδία ρξήζε θαη ρσξίο δηθαίσκα πεξαηηέξσ παξαρψξεζεο.
2. Κχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο (camping),
θέληξα αλαςπρήο, εθκεηαιιεπηέο απηνθηλνχκελνπ ή ξπκνπιθνχκελνπ αλαςπθηεξίνπ (θαληίλεο).
3. Ναπηαζιεηηθά ζσκαηεία αλαγλσξηζκέλα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, εθφζνλ
πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο ε άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ, πνπ είλαη ζπλαθείο κε ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ινπνκέλσλ θαη ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνχ θαη
4. Δπηρεηξήζεηο ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Γεληθνχ
Καλνληζκνχ Ληκέλα κε αξηζκ. 20, φπσο ηζρχεη.
5. Δπηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο νκπξειψλ θαη μαπισζηξψλ. [2]
Οη σο άλσ επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δηαζέηνπλ: α) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα
ηειεπηαίνπ ηξηαληαήκεξνπ (30 εκέξεο) [3], β) άδεηα ιεηηνπξγίαο /γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαηά πεξίπησζε, γ) έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηελ
αξκφδηα Γ.Ο.Τ. επηρείξεζεο ππαγφκελεο ζηηο επηηξεπηέο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.
2971/2001, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, ρξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ησλ
ρψξσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο θαη δ) πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε νθεηιήο ζηνλ νηθείν δήκν. Σα
παξαπάλσ ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά επηζπλάπηνληαη ζηελ ζχκβαζε παξαρψξεζεο.

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
[1] Ζ πεξίπη. 5 ηεο παξ. Α' πξνζηέζεθε απφ ηελ ππ' αξηζκ. 56468 ΔΞ 2020/05.06.2020 (ΦΔΚ
2198/05.06.2020 ηεύρνο Β’) ΚΤΑ.
[2] Ζ πεξίπη. 5 ηεο παξ. Β' πξνζηέζεθε απφ ηελ ππ' αξηζκ. 56468 ΔΞ 2020/05.06.2020 (ΦΔΚ
2198/05.06.2020 ηεύρνο Β’) ΚΤΑ.
[3] Ζ πεξίπη. α' ηεο παξ. 4Β' θαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. Α' ηεο ΚΤΑ 51872 ΔΞ
2021/28.04.2021 (ΦΔΚ 1798/29.04.2021 ηεχρνο Β').
Άξζξν 4
Σξόπνο θαη Δίδνο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο απιήο ρξήζεο
Κάζε παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο, πδάηηλνπ
ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, δηελεξγείηαη
απεπζείαο ή κε δεκνπξαζία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.
2971/2001, φπσο απηφ ηζρχεη θαη ηελ παξνχζα απφθαζε.
πγθεθξηκέλα:
1. Παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο θαηφπηλ δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο (κε φκνξνη).
ηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνπξαζία δηελεξγείηαη κέζσ ησλ Γήκσλ, εληφο ησλ ρξνληθψλ
δηαζηεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα, εθαξκφδνληαη νη πεξί δεκνπξαζηψλ δηαηάμεηο
ηνπ π.δ. 270/1981(77 Α΄), θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο γηα ηα ινηπά ζέκαηα.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δεκνπξαζία δηελεξγείηαη κέζσ ησλ Κηεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 13
ηνπ λ. 2971/2001, φπσο απηφ ηζρχεη.
Χο ηηκή εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο νξίδεηαη ην αληάιιαγκα, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16 Α
ηνπ λ. 2971/2001, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4607/2019 ή κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4607/2019.
ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο δεκνπξαζίαο ιφγσ έθπησζεο ηνπ πιεηνδφηε, ε ηηκή εθθίλεζεο
δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ
θαηαθπξψζεθε ζηελ αξρηθή δεκνπξαζία θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ηνπ αληαιιάγκαηνο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 16Α, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.
4607/2019 ή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4607/2019, ν δε αξρηθφο
ππεξζεκαηηζηήο, ν/ε ζχδπγνο απηνχ θαη νη ζπγγελείο ηνπ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη
ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ, θαζψο θαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ φινη νη παξαπάλσ,
απνθιείνληαη απφ ηε δεκνπξαζία. Ο ζρεηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν.
Ζ δηάξθεηα ηεο δηά δεκνπξαζίαο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ δηάξθεηα ηζρχνο
ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
2. Απεπζείαο παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο.
Γηθαηνχκελνη ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο ρσξίο δεκνπξαζία, είηε απηή δηελεξγείηαη κέζσ
ηνπ Γήκνπ είηε κέζσ ησλ Κηεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ, είλαη:
Α. Κχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο (camping),
θέληξα αλαςπρήο, λαπηαζιεηηθά ζσκαηεία αλαγλσξηζκέλα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, εθφζνλ είλαη φκνξνη ηνπ
αηγηαινχ, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο
απηφ ηζρχεη.
ηνπο έρνληεο ην σο άλσ δηθαίσκα λα αηηεζνχλ ηελ παξαρψξεζε απεπζείαο, σο φκνξνη ε
δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα έλαληη νπνηνπδήπνηε άιινπ, θαηά ηα νξηδφκελα
ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζηελ παξνχζα.
Β. Οη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ. 3463/2006 (11Α΄), κεηά ηελ νινθιήξσζε
ησλ κηζζψζεσλ ιφγσ νκνξφηεηαο.
Ο ρψξνο πνπ δχλαηαη λα παξαρσξεζεί ζα νξηνζεηείηαη απφ ηηο δχν λνεηέο γξακκέο πνπ άγνληαη
απφ ηα φξηα ηεο επηρείξεζεο θαη βαίλνπλ θάζεηα ζηελ αθηνγξακκή. Οη άιιεο δχν πιεπξέο
νξηνζεηνχληαη απφ ηελ γξακκή αηγηαινχ ή παξαιίαο (θνηλφρξεζηε) θαη ηελ παξάιιειε ησλ
πέληε (5) κέηξσλ απφ ηελ αθηνγξακκή.
Ζ δηάξθεηα ηεο απεπζείαο παξαρψξεζεο ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο.

Άξζξν 5
Παξαρώξεζε ζε όκνξνπο
Σν δηθαίσκα ηεο απεπζείαο παξαρψξεζεο παξέρεηαη κε αληάιιαγκα ρξήζεο:
ηα φκνξα πξνο ηνλ αηγηαιφ, παξαιία, ιηκλνζάιαζζα, ιίκλε ή πιεχζηκν πνηακφ θχξηα
μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο (camping), θέληξα
αλαςπρήο, λαπηαζιεηηθά ζσκαηεία αλαγλσξηζκέλα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ,
θαζψο θαη ζε επηρεηξήζεηο ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ρψξν
φκνξν ηνπ θνηλνρξήζηνπ θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ

Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα κε αξηζκ. 20, φπσο ηζρχεη, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ιήμε
ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2.
ε πεξίπησζε χπαξμεο ζπλερφκελσλ φκνξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο,
θαηαιείπεηαη απφ ηηο πξνβνιέο ησλ νξίσλ θάζε επηρείξεζεο ειεχζεξε δψλε ηνπιάρηζηνλ δχν (2)
κέηξσλ εθαηέξσζελ ησλ νξίσλ ηνπο. Αλ ε πξφζνςε ηεο επηρείξεζεο είλαη κηθξφηεξε ησλ έμη (6)
κέηξσλ, ε ειεχζεξε δψλε κεηψλεηαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) εθαηέξσζελ ησλ νξίσλ ηεο.
Ζ έθηαζε ηεο ειεχζεξεο δψλεο πξνζκεηξάηαη ζην εκβαδφλ παξαρψξεζεο.
«Αλ κεηαμχ ησλ ρψξσλ πνπ αζθείηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξεκβάιιεηαη νδφο, ε ηδηφηεηα ηνπ φκνξνπ
δηαηεξείηαη» [1]
Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ αλσηέξσ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
παξεκβάιιεηαη πιαηεία. Αλ κεηαμχ ησλ ρψξσλ πνπ αζθείηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο
θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κεζνιαβεί ηδησηηθφ αθίλεην ή αθίλεην πνπ αλήθεη ζηελ ηδησηηθή
πεξηνπζία ηνπ Γεκνζίνπ ή ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Δηαηξεία Αθηλήησλ Γεκνζίνπ Α.Δ.»,
ηεο αλσηέξσ παξαρψξεζεο απαηηείηαη λα πξνεγεζεί ε απφθηεζε εκπξάγκαηνπ ή ελνρηθνχ
δηθαηψκαηνο επί ηνπ αθηλήηνπ απηνχ θαη ε επέθηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη
επ’ απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί ε ηδηφηεηα ηνπ φκνξνπ.
ηα φκνξα πξνο ηνλ αηγηαιφ θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη ζηηο νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο
θαηαζθελψζεηο (camping) επηηξέπεηαη ε άζθεζε επηρείξεζεο ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο ή
άιιεο ζπλαθνχο επηρείξεζεο, χζηεξα απφ ηελ έθδνζε ηεο πξνο ηνχην απαηηνχκελεο εηδηθήο
άδεηαο βάζεη ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα κε αξηζκφ 20, φπσο ηζρχεη.
Οη επηρεηξήζεηο ηεο σο άλσ πεξίπησζεο επηηξέπεηαη λα ζπλάπηνπλ ζχκβαζε έξγνπ κε ηξίην
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ δηαζέηεη φιεο ηηο λφκηκεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ην Γεληθφ Καλνληζκφ Ληκέλα κε αξηζκ. 20 φπσο ηζρχεη, κε ζθνπφ ηελ άζθεζε επηρείξεζεο
ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο ή άιιεο ζπλαθνχο επηρείξεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα λα
αζθείηαη ζε ζαθψο θαζνξηζκέλν ηκήκα ηνπ παξαρσξεζέληνο αηγηαινχ, πνπ δελ κπνξεί λα
μεπεξλά ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπλνιηθήο παξαρψξεζεο, κε αληάιιαγκα, ην νπνίν δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην αλαινγνχλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν παξαρσξνχκελν ρψξν θαη θαζνξηζζέλ
γηα ηελ παξαρψξεζε αληάιιαγκα θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν είλαη ίζν ή κηθξφηεξν κε
ην ρξφλν ηεο παξαρψξεζεο, ζε θάζε δε πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηνλ ππφινηπν ρξφλν
παξαρψξεζεο. Ζ σο άλσ ζχκβαζε έξγνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο
Τπεξεζίαο ππνβάιιεηαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ην
θαηαβαιιφκελν αληάιιαγκα είλαη πςειφηεξν απφ ην αλαινγνχλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν
παξαρσξνχκελν ρψξν θαη θαζνξηζζέλ γηα ηελ παξαρψξεζε ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο
αλαθαιείηαη θαη ιακβάλνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα κε αξηζκ.
20, φπσο ηζρχεη, εθαξκφδνληαη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Σελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε
ησλ φξσλ ηεο παξαρψξεζεο θέξεη ν παξαρσξεζηνχρνο, επζπλφκελνο πιήξσο απφ θνηλνχ θαη εηο
νιφθιεξνλ κε ηνλ εμ απηνχ έιθνληα δηθαηψκαηα. Οη σο άλσ πεξηπηψζεηο δελ απνθιείνπλ ηελ
παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο ζε ηξίην επηρεηξεκαηία, ζηελ ίδηα πεξηνρή, γηα ηελ άζθεζε
επηρείξεζεο ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο ή άιιεο ζπλαθνχο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα κε αξηζκ. 20, φπσο ηζρχεη.

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
[1] Ζ εληφο ησλ εηζαγσγηθψλ παξάγξαθνο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. Β' ηεο ΚΤΑ 51872 ΔΞ
2021/28.04.2021 (ΦΔΚ 1798/29.04.2021 ηεχρνο Β')
Άξζξν 6
Υξόλνο παξαρώξεζεο - Έλαξμε ηζρύνο
Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη
ιήγεη ζηηο 31.12.2022.
Δίλαη δπλαηή ε παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα έηε, κε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ
παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο απνθιεηζηηθά ηηο εκεξνκελίεο 31.12.2020, 31.12.2021 ή
31.12.2022.
Δληφο ηνπ 1νπ ηεηξακήλνπ (Ηαλνπάξηνο, Φεβξνπάξηνο, Μάξηηνο θαη Απξίιηνο) εθάζηνπ έηνπο ζα
πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί ηφζν νη απεπζείαο φζν θαη νη θαηφπηλ δεκνπξαζίαο παξαρσξήζεηο
απιήο ρξήζεο απφ ηνπο Γήκνπο.
Απφ ηελ 1ε Μαΐνπ εθάζηνπ έηνπο νη παξαρσξήζεηο απιήο ρξήζεο δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά
απφ ηηο Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο. Οη Γήκνη νθείινπλ λα απνζηείινπλ φιεο ηηο εθθξεκείο αηηήζεηο
γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζπληαρζεί ζχκβαζε παξαρψξεζεο απφ ην Γήκν κέρξη 30 Απξηιίνπ
εθάζηνπ έηνπο εληφο ησλ επφκελσλ 5 εκεξψλ ζηηο αξκφδηεο θαηά ρψξν Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο.
Δληφο ηνπ Ηνπλίνπ εθάζηνπ έηνπο νη Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη
φιεο ηηο αηηεζείζεο παξαρσξήζεηο (ζπλαθζεί φιεο νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο), θαζψο επίζεο
εληφο ηεο αηρκήο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ αλά πεξηνρή λα δηελεξγνχληαη απηνςίεο.
Σεο ξχζκηζεο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ εμαηξνχληαη φκνξεο επηρεηξήζεηο θχξησλ
μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ, νξγαλσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαζθελψζεσλ (camping), θέληξσλ
αλαςπρήο, λαπηαζιεηηθψλ ζσκαηείσλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ,
θαζψο θαη επηρεηξήζεηο ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, ησλ νπνίσλ ε αδεηνδφηεζε ή έλαξμε ηεο
δξαζηεξηφηεηάο ηνπο νινθιεξψζεθε κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία.
ηελ πεξίπησζε απηή ε απεπζείαο παξαρψξεζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ είλαη δπλαηή κφλν
εθφζνλ απηνί δελ έρνπλ ήδε παξαρσξεζεί. [1]

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
[1] Ζ παξ. 5 πξνζηέζεθε απφ ηελ παξ. 5 ηεο ππ' αξηζκ. 56468 ΔΞ 2020/05.06.2020 (ΦΔΚ
2198/05.06.2020 ηεύρνο Β’) ΚΤΑ.
Άξζξν 7
Αληάιιαγκα
Σν αληάιιαγκα ηεο παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο
δψλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ

πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 Α ηνπ λ. 2971/2001, φπσο απηφ
πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4607/2019 ή κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4607/2019
Απαγνξεχεηαη ν θαζνξηζκφο αληαιιάγκαηνο κε βάζε ηα ηεκάρηα ησλ νκπξειψλ θαη ησλ
θαζηζκάησλ, φπσο θαη ν ζπκςεθηζκφο ηνπ αληαιιάγκαηνο κε ηελ νπνηαδήπνηε παξνρή
ππεξεζηψλ απφ ηνλ ππεξνχ πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην.
Σν αληάιιαγκα θαζνξίδεηαη απφ ηνπο εμήο:
1. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο δηελεξγείηαη απφ ην Γήκν θαζνξίδεηαη απφ
ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ νηθεία Κηεκαηηθή Τπεξεζία.
2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο δηελεξγείηαη απφ ηηο Κηεκαηηθή
Τπεξεζία:
α. Γηα ηηο Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο εηζεγείηαη ν
Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Β΄ θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο
Τπεξεζίαο.
β. Γηα ηηο Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν ηκήκαηνο γίλεηαη εηζήγεζε θαη
εγθξίλεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο.
Σν νξηζζέλ αληάιιαγκα απνδίδεηαη θαηά εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. θαη θαηά
ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ζην Γεκφζην.
Σν ππέξ ηνπ δεκνζίνπ πνζνζηφ αληαιιάγκαηνο νξίδεηαη σο εμήο:
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ίδηνη νη Γήκνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο παξαρσξεζέληεο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ην αληάιιαγκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο
εθαηφ (40%) επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ απφ ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 2,
φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο, νη νπνίνη θνηλνπνηνχληαη ζηηο αξκφδηεο
Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο εληφο κελφο απφ ηελ έγθξηζή ηνπο.
ε πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ δηθαίσκα έρεη κεηαβηβαζηεί, απφ ηνλ Γήκν, ζε πθηζηάκελε
δεκνηηθή αλψλπκε εηαηξεία ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ. 3463/2006 (11Α΄), ην ππέξ ηνπ δεκνζίνπ
αληάιιαγκα νξίδεηαη ζε πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ πνπ
πξαγκαηνπνηεί ε ίδηα ε δεκνηηθή αλψλπκε εηαηξεία απφ ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη απαγνξεχεηαη ε θαηαβνιή
νηνπδήπνηε αληαιιάγκαηνο πξνο ηνλ Γήκν. Ζ σο άλσ δεκνηηθή αλψλπκε εηαηξεία νθείιεη λα
θνηλνπνηεί ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ζηελ νηθείν Κηεκαηηθή Τπεξεζία εληφο κελφο απφ ηελ έθδνζή
ηνπ. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε, ε Κηεκαηηθή Τπεξεζία,
ζέηεη ζε εθαξκνγή
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο.
Ζ Κηεκαηηθή Τπεξεζία θξνληίδεη άκεζα γηα ηελ ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ Υξεκαηηθψλ
Καηαιφγσλ κε ηα ππέξ ηνπ δεκνζίνπ πνζά ηνπ αληαιιάγκαηνο θαη ηνλ απνζηέιιεη γηα
βεβαίσζε ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.).
Γηα ηηο κνλνεηείο ζπκβάζεηο ην αληάιιαγκα ρξήζεο θαηαβάιιεηαη είηε ζην ζχλνιφ ηνπ κε ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο είηε ζε ηξείο (3) ηζφπνζεο δφζεηο κεηά απφ αίηεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ,
ηεο πξψηεο δφζεο άκεζα θαηαβιεηέαο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη ππνιεηπφκελεο
δφζεηο είλαη κεληαίεο, αλαγξάθνληαη ζηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο θαη απνζηέιινληαη γηα
βεβαίσζε ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.) (παξάδεηγκα θαηαβιεηέσλ
δφζεσλ: χκβαζε θαη 1ε δφζε 10-04-2020, 2ε δφζε κέρξη 31-05-2020, 3ε δφζε κέρξη 30-062020).
Γηα ηηο δηεηείο ζπκβάζεηο ην αληάιιαγκα ρξήζεο θαηαβάιιεηαη γηα ην πξψην έηνο, φπσο
αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Γηα ην δεχηεξν έηνο είηε θαηαβάιιεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ κέρξη 31-3-2021

είηε, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ππνβιεζεί αίηεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαηά ηελ ζχλαςε ηεο
ζχκβαζήο ηνπ γηα θαηαβνιή ζε δφζεηο, ηα ζρεηηθά πνζά απνζηέιινληαη άκεζα γηα βεβαίσζε
ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.), ηεο πξψηεο δφζεο θαηαβιεηέαο κέρξη
31-3-2021, ελψ νη ππνιεηπφκελεο δφζεηο είλαη κεληαίεο (παξάδεηγκα θαηαβιεηέσλ δφζεσλ: 1ε
δφζε κέρξη 31-03-2021, 2ε δφζε κέρξη 30-04-2021, 3ε δφζε κέρξη 31-05-2021) .
Σα σο άλσ ρξνληθά πεξηζψξηα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ ζχκβαζε
παξαρψξεζεο αληαιιάγκαηνο ρξήζεο ζηνπο Γήκνπο, νη νπνίνη θαη νθείινπλ ζηελ πεξίπησζε
θαζπζηεξήζεσλ λα ελεκεξψζνπλ άκεζα ηελ νηθεία Κηεκαηηθή Τπεξεζία.
ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ έζησ θαη κηαο δφζεο
ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο παχεη λα ηζρχεη θαη ιακβάλνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ
θείκελε λνκνζεζία κέηξα πξνζηαζίαο (άξζξν 27 ηνπ λ. 2971/ 2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4607/2019). [1]

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
[1] χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 4690/20 (ΦΔΚ 104/ 30.05.2020 ηεχρνο Α'): "3.
Γηα ην έηνο 2020 ην χςνο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ αληαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ
ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηνπ ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ’ αξ. 47458ΔΞ2020/15.5.2020 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (Β΄1864)."
[2] χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηξίηνπ ηνπ Ν. 4787/21 (ΦΔΚ 44/26.03.2021
ηεχρνο Α'): "3.Γηα ην έηνο 2021 ην χςνο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ αληαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη ζε
πνζνζηφ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππφ ζηνηρεία 47458ΔΞ2020/15.5.2020 θνηλήο απφθαζεο ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Δζσηεξηθψλ (Β' 1864)."
Άξζξν 8
Δμαηξνύκελνη από ηελ παξαρώξεζε ρώξνη
Δμαηξνχληαη απφ ηελ παξαρψξεζε ηνπ άξζξνπ 1 νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη :
α. Όηαλ ε δηαρείξηζή ηνπο αλήθεη ζε άιινπο θνξείο πιελ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
(Ληκεληθά Σακεία, Οξγαληζκνχο Ληκέλσλ θ.ιπ., θαζψο θαη ρψξνη γηα ηνπο νπνίνπο πθίζηαηαη ζε
ηζρχ ζχκβαζε κε ηελ ΔΣΑΓ).
β. Όηαλ πθίζηαληαη λφκηκεο παξαρσξήζεηο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ζε επηρεηξήζεηο
πνπ εθκεηαιιεχνληαη ρχδελ θνξηία, ζε βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο, μελνδνρεηαθέο,
κεηαιιεπηηθέο, ιαηνκηθέο, αιηεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαη πδαηνθαιιηέξγεηεο, είηε βάζεη ελνρηθήο
ζρέζεο απηψλ κε ην Γεκφζην είηε βάζεη κνλνκεξνχο πξάμεσο ηνπ Γεκνζίνπ.
γ. Όηαλ επ’ απηψλ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ζθνπνχο Δζληθήο Άκπλαο θαη
Αζθάιεηαο ή έρεη αλαζηαιεί ν θνηλφρξεζηνο ραξαθηήξαο ηνπο.
δ. Όηαλ έρνπλ εθηειεζζεί ζηνπο αλσηέξσ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο έξγα άλεπ αδείαο ηνπ λ.
2971/2001 ή θαζ’ ππέξβαζε απηήο.
ε. Όηαλ νη γεσκνξθνινγηθέο ζπλζήθεο δελ ην επηηξέπνπλ (π.ρ. βξαρψδεηο – απφθξεκλεο αθηέο) ή
ηίζεηαη ζέκα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ ινπνκέλσλ.

ζη. Γελ παξαρσξείηαη ε ρξήζε ρψξσλ αηγηαινχ ή φρζεο γηα νκπξέιεο, μαπιψζηξεο,
ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ηξνρήιαηεο θαληίλεο, φηαλ ην κήθνο ή πιάηνο ηνπο είλαη κηθξφηεξν ησλ
πέληε (5) κέηξσλ ή φηαλ ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπο είλαη κηθξφηεξν ησλ εθαηφ πελήληα
(150) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε ηζρχ άδεηεο
ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο, απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.
2971/2001, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4607/2019, θαη
κέρξη ηε ιήμε ηνπο.
Οη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο παξαρσξήζεσλ απιήο ρξήζεο
(απεπζείαο ή κε δεκνπξαζία).
δ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4607/2019 ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα εμαηξεί, κε
απφθαζή ηνπ, απφ ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ ηδίσο γηα ιφγνπο επηθηλδπλφηεηαο,
δεκφζηαο αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηζηνξηθήο πξνζηαζίαο, γηα ιφγνπο
θνηλσληθνχο θαη γηα ιφγνπο κεγάιεο ηνπηθήο ζεκαζίαο, χζηεξα απφ ηεθκεξησκέλε
γλσκνδφηεζε ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α. ή ηεο αξκφδηαο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο. Οη εμαηξέζεηο
κπνξνχλ ηζρχνπλ γηα πέληε (5) έηε, κεηά ηελ πάξνδν ησλ νπνίσλ επαλεμεηάδνληαη φιεο νη
πεξηπηψζεηο.
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα ηξνπνπνηεί αλά έηνο ηελ απφθαζή ηνπ κε ηελ πξνζζήθε
θαη λέσλ εμαηξέζεσλ. Γηα φζνπο απφ ηνπο εμαηξνχκελνπο αηγηαινχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
πθίζηαληαη ελεξγέο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, ε εμαίξεζε αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηεο παξαρψξεζεο.
Άξζξν 9
Παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο
δώλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάιωλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκωλ
πνηακώλ πνπ ηεινύλ ππό θαζεζηώο εηδηθήο πξνζηαζίαο
α) Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ,
φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε απφθαζε αξηζκ.
ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΗΠΚΑ/ΣΠΚΑΥΜΑΔ/202547/138776/4298/2358/7-5-2020 ηζρχνπλ ηα
αλαθεξφκελα ζε απηή «(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1)» [1]. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ηζρχεη ε παξ. 11 ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηελ νπνία γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο
απιήο ρξήζεο ρψξσλ αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο, παξφρζηαο δψλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ, ππζκέλα
θαη ππέδαθνο ηνπ βπζνχ ηεο ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, ιίκλεο θαη πιεχζηκνπ πνηακνχ, πνπ
πεξηβάιινπλ ή εληφο ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη αξραηνινγηθνί ρψξνη, κλεκεία θαη ηζηνξηθνί ηφπνη,
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ.
β) Γηα ηνπο ρψξνπο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο, παξφρζηαο δψλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ, ππζκέλα
θαη ππέδαθνο ηνπ βπζνχ ηεο ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, ιίκλεο θαη πιεχζηκνπ πνηακνχ, πνπ
έρνπλ εληαρζεί ζην δίθηπν Natura 2000, ε θάιπςε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο
εθαηφ (30%) ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ θαη εθφζνλ δελ επεξεάδνληαη νη ζηφρνη δηαηήξεζεο
γηα ην πξνζηαηεπηέν αληηθείκελν. Ζ παξαβίαζε ησλ αλσηέξσ φξσλ επηθέξεη ηελ αλάθιεζε ηεο
παξαρψξεζεο.
Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο ηζρχεη ην αξηζκ. νηθ.22063/747/3.5.2017 έγγξαθν ΤΠΔΝ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2). ε θάζε

άιιε πεξίπησζε φηαλ ζηελ παξαρσξνχκελε έθηαζε πεξηιακβάλνληαη πξνζηαηεπφκελεο
πεξηνρέο, απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. [3]
Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ πνπ έρνπλ ηεζεί κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε θαη έγγξαθν
«(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 θαη 2)» [2] λα γίλεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο θαη θαζ’ χιελ αξκφδηεο
Τπεξεζίεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζνπλ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ
άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα ελεκεξψλεηε άκεζα ε θαηά ηφπν Κηεκαηηθή Τπεξεζία.
ε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη Φνξέαο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο ηνπ λ. 4519/ 2018
(29Α΄), πξηλ ηελ νπνηαδήπνηε παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο ησλ σο άλσ ρψξσλ απαηηείηαη ε
ζχκθσλε γλψκε ηνπ. [3]
«ηνπο παξαβάηεο ησλ πεξηνρψλ ηεο παξαγξάθνπ β ηνπ παξφληνο άξζξν επηβάιινληαη νη
θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 1650/1986, φπσο απηφο ηζρχεη.» [4]

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
[1] Οη εληφο ησλ εηζαγσγηθψλ ιέμεηο ηεο παξ. α' δηνξζψζεθαλ απφ ηελ παξ. 4 ηεο ππ'
αξηζκ. 56468 ΔΞ 2020/05.06.2020 (ΦΔΚ 2198/05.06.2020 ηεύρνο Β’) ΚΤΑ.
[2] Οη εληφο ησλ εηζαγσγηθψλ ιέμεηο ηνπ πξνηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. β' δηνξζψζεθαλ απφ
ηελ παξ. 4 ηεο ππ' αξηζκ. 56468 ΔΞ 2020/05.06.2020 (ΦΔΚ 2198/05.06.2020 ηεύρνο Β’) ΚΤΑ.
[3] Σα ηέηαξην θαη έθην εδάθην ηεο παξ. β' θαηαξγήζεθαλ απφ ηελ παξ. 4 ηεο ππ' αξηζκ. 56468
ΔΞ 2020/05.06.2020 (ΦΔΚ 2198/05.06.2020 ηεύρνο Β’) ΚΤΑ.
[4] Σν εληφο ησλ εηζαγσγηθψλ εδάθην ηεο παξ. 4 πξνζηέζεθε απφ ηελ παξ. 6 ηεο ππ'
αξηζκ. 56468 ΔΞ 2020/05.06.2020 (ΦΔΚ 2198/05.06.2020 ηεύρνο Β’) ΚΤΑ.
Άξζξν 10
Τπνρξεώζεηο Γήκωλ
Οη Γήκνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλνχλ γηα ηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο, ηελ ηνπνζέηεζε θαιαίζζεησλ δνρείσλ απνξξηκκάησλ
θαη γεληθά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ ηεο αθηήο θαη
ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.
ε πεξίπησζε ινπηξηθήο εγθαηάζηαζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ π.δ. 31/2018 (61Α΄)
νη Γήκνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ σο άλσ π.δ. γηα
πξφζιεςε λαπαγνζσζηψλ, ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ παξαηεξεηεξίσλ λαπαγνζσζηψλ θαη
γεληθψο γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ινπνκέλσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
φζσλ γεληθά θηλνχληαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο.
Οη Γήκνη, κέζσ ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπο έρνπλ ππνρξέσζε, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ
δηαπηζηψλνπλ θαηαπαηήζεηο ή απζαίξεηεο επεκβάζεηο επί ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, λα
ελεκεξψλνπλ άκεζα ηηο θαηά ηφπνπο Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα θξνληίζνπλ γηα ηε
ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία.

Οη Γήκνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαξηνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο ηα ζηνηρεία θάζε
παξαρψξεζεο.
ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ νξίσλ ηεο παξαρψξεζεο επηηξέπεηαη ζηνλ ρξήζηε (επηζθέπηε ή
ινπφκελν) ηνπ αηγηαινχ, ηεο παξαιίαο, ηεο φρζεο ή παξφρζηαο δψλεο ε ειεχζεξε ρξήζε ηνπ
απζαηξέησο ή θαζ’ ππέξβαζε ηεο παξαρψξεζεο θαηαιεθζέληνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.
ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο παξαρψξεζεο ηεο απιήο ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ απφ Γήκν ζε επηρείξεζε ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ. 3463/2006 (11Α΄), ή ηξίην απηνί
θαζίζηαληαη ζπλππεχζπλνη ζηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο.
Ζ ζπκβαηηθά νξηδφκελε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο ζηηο ζπκβάζεηο
παξαρψξεζεο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ρξνληθά φξηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
Άξζξν 11
Τπνρξεώζεηο ιηκεληθώλ θαη αζηπλνκηθώλ αξρώλ
Οη αζηπλνκηθέο θαη ιηκεληθέο αξρέο, κέζσ ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπο, έρνπλ ππνρξέσζε,
ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνπλ θαηαπαηήζεηο ή απζαίξεηεο επεκβάζεηο επί ησλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηηο θαηά ηφπνπο Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο γηα ηε
ιήςε κέηξσλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Άξζξν 12
Πεξηνξηζκνί-ππνρξεώζεηο-απαγνξεύζεηο ππεξνύ
Οη ππεξνχ ζηνπο νπνίνπο έρεη παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα απιήο ρξήζεο γηα ηελ άζθεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο ππφθεηληαη ζηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνχοππνρξεψζεηο-απαγνξεχζεηο:
α) Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε πνπ αιινηψλεη ηε θπζηθή κνξθνινγία θαη ηα βηνηηθά
ζηνηρεία ησλ ρψξσλ αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη
πιεχζηκσλ πνηακψλ θαζψο θαη ηνλ θνηλφρξεζην ραξαθηήξα απηψλ.
β) Ζ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο
δψλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ
πνηακψλ, γίλεηαη γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ινπφκελνπο ή ηελ
αλαςπρή ηνπ θνηλνχ, ηδίσο γηα εθκίζζσζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ, νκπξειψλ, μαπισζηξψλ θαη ηελ ιεηηνπξγία απηνθηλνχκελνπ ή
ξπκνπιθνχκελνπ ηξνρήιαηνπ αλαςπθηεξίνπ, κε ηελ δηαδηθαζία, ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο ηζρχεη, θαη ηεο παξνχζαο απφθαζεο. [1]
γ) Ζ αλάπηπμε ησλ νκπξειψλ, μαπισζηξψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο ζχκθσλα κε
ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο ηζρχεη, κπνξεί λα θαιχπηεη
κέρξη ην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη
ε ειεχζεξε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ θάζεηα θαη παξάιιεια πξνο ηε ζάιαζζα θαη ε χπαξμε
ειεχζεξεο δψλεο απφ ηελ αθηνγξακκή πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέηξσλ.
δ) Γηα αηγηαιφ, παξαιία, φρζε, παξφρζηα δψλε, πδάηηλν ζηνηρείν ηεο ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο,
ιίκλεο θαη πιεχζηκνπ πνηακνχ, πνπ έρεη εληαρζεί ζην δίθηπν Natura 2000, ε θάιπςε δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ θαη εθφζνλ δελ
επεξεάδνληαη νη ζηφρνη δηαηήξεζεο γηα ην πξνζηαηεπηέν αληηθείκελν. Ζ παξαβίαζε ησλ
αλσηέξσ φξσλ επηθέξεη ηελ αλάθιεζε ηεο παξαρψξεζεο.
ε) ε πεξίπησζε χπαξμεο ζπλερφκελσλ φκνξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο

παξνχζαο, θαηαιείπεηαη απφ ηηο πξνβνιέο ησλ νξίσλ θάζε επηρείξεζεο ειεχζεξε δψλε
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κέηξσλ εθαηέξσζελ ησλ νξίσλ ηνπο. Αλ ε πξφζνςε ηεο επηρείξεζεο είλαη
κηθξφηεξε ησλ έμη (6) κέηξσλ, ε ειεχζεξε δψλε κεηψλεηαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%)
εθαηέξσζελ ησλ νξίσλ ηεο.
ζη) Γελ παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηνπ αηγηαινχ, γηα νκπξέιεο, μαπιψζηξεο, ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη
ηξνρήιαηεο θαληίλεο, φηαλ ην κήθνο ή πιάηνο απηνχ είλαη κηθξφηεξν ησλ πέληε (5) κέηξσλ ή
φηαλ ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπ αηγηαινχ είλαη κηθξφηεξν ησλ εθαηφ πελήληα (150) ηεηξαγσληθψλ
κέηξσλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε ηζρχ άδεηεο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο, απφ
ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο ηζρχεη, θαη κέρξη
ηε ιήμε ηνπο.
δ) Οη πεξηνξηζκνί ησλ παξαγξάθσλ (γ) θαη (ζη) ηζρχνπλ θαη γηα ηηο παξαρσξήζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο ηζρχεη.
ε) Όινη νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη θαη ζηα Σνπξηζηηθά
Γεκφζηα Κηήκαηα, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ηέηνηα ή γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί Πξάμε
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη’ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Κ΄
πληαθηηθήο Πξάμεο ηεο 6/14 Φεβξνπαξίνπ 1968 (33 Α΄).
ζ) Οθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ηελ
αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ ηεο αθηήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, θαζψο επίζεο λα κεξηκλνχλ γηα
ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ινπνκέλσλ θαη ησλ δηεξρνκέλσλ ζηνλ παξαρσξνχκελν
ρψξν.
η) Οθείινπλ λα ηεξνχλ φιεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα αλαθεξφκελα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
3 «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΔΧΝ ΓΗΑ ΑΠΛΖ ΥΡΖΖ
ΔΝΣΟ ΑΗΓΗΑΛΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ - ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ - ΤΣΑΔΗ».
ηα) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 5 (γ) θαη 5(δ) ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.
2971/2001, φπσο ηζρχεη, ν ππεξνχ δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβάζεη νιηθά ή κεξηθά ην δηθαίσκα
ηνπ ζε άιινλ ή λα ζπλάςεη νπνηαδήπνηε ζρέζε γη’ απηφ κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, πνπ λα αθνξά
ηελ έθηαζε πνπ ηνπ παξαρσξήζεθε.
ηβ) Μεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο (ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο) νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζα πξέπεη
λα επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε, αθαηξνπκέλσλ φισλ ησλ εηδψλ πνπ έρνπλ
ηνπνζεηεζεί θαηά ηε ρξήζε.
ηγ) χκβαζε παξαρψξεζεο πνπ ν ππεξνχ ζπλάπηεη κε ην Γήκν ρσξίο λα θέξεη ηελ
πξνζππνγξαθή ηεο νηθείαο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 13 ηεο
παξνχζαο, είλαη άθπξε θαη ν ππεξνχ δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην θνηλφρξεζην ρψξν.
Οη ππεξνχ ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο θαη ησλ
παξαξηεκάησλ ηεο. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβάζεσο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαζψο θαη
ελ γέλεη ηεο λνκνζεζίαο πεξί αηγηαινχ θαη παξαιίαο λ. 2971/2001 (Α΄ 285), φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, αλεμάξηεηα απφ ην θαζνξηζζέλ αληάιιαγκα, επηβάιινληαη θαη φια ηα
κέηξα πξνζηαζίαο θαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο.

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
[1] Ζ παξ. β' αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 7 ηεο ππ' αξηζκ. 56468 ΔΞ 2020/05.06.2020 (ΦΔΚ
2198/05.06.2020 ηεύρνο Β’) ΚΤΑ.

Άξζξν 13
Γηαδηθαζία θαη όξνη κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο πξνο ηξίηνπο
Ζ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη
παξφρζηαο δψλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη
πιεχζηκσλ πνηακψλ ζε ηξίηνπο, απεπζείαο ή θαηφπηλ δεκνπξαζίαο, γίλεηαη κε ζχκβαζε
παξαρψξεζεο ζχκθσλα. κε ην παξφλ άξζξν πνπ ζπλάπηεηαη:
α) απφ ην Γήκν θαη ηνλ ππεξνχ κε πξνζππνγξαθή ηεο απφ ηελ θαηά ηφπν Κηεκαηηθή Τπεξεζία
ή
β) απφ ηελ θαηά ηφπν Κηεκαηηθή Τπεξεζία θαη ηνλ ππεξνχ.
ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο ηα ζηνηρεία ηνπ ππεξνχ, ην είδνο ηεο
παξαρψξεζεο (απεπζείαο ή κε), ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ε ζέζε κε ηηο ζπληεηαγκέλεο θαη ην
εκβαδφλ ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ παξαρσξείηαη, ε ηδηφηεηα ηνπ (αηγηαιφο, παξαιία θ.η.ι.),
ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ην θαηαβιεηέν αληάιιαγκα. Δπίζεο, επί ηεο ζχκβαζεο αλαγξάθνληαη νη
αξηζκνί ησλ παξαζηαηηθψλ θαηαβνιήο ησλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Γήκνπ πνζψλ, πνπ
αληηζηνηρνχλ ζην θαηαβιεζέλ αληάιιαγκα ρξήζεο, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο πξνο
παξαρψξεζε ρψξνο απνηππψλεηαη, κε αλαθνξά ζηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θαη ην εκβαδφλ ηνπ, κε
επηκέιεηα ηνπ αηηνχληα, ζε ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4281/2014, ή ζε
ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε απφ ηελ εθαξκνγή «OPEN» ηεο ΔΚΥΑ ΑΔ., ή ζε απφζπαζκα ηνπ
ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαζνξηζκνχ νξηνγξακκψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο φπνπ απηφο
πθίζηαηαη, απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο αίηεζεο, πνπ ειέγρεηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ
νηθείν Γήκν θαη επηζπλάπηεηαη ζηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο, καδί κε ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
Σφζν ζηελ πεξίπησζε ηεο απεπζείαο παξαρψξεζεο, φζν θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δεκνπξαζίαο,
κφλν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ν ππεξνχ έρεη δηθαίσκα λα εγθαηαζηαζεί
ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν.
1. χκβαζε απεπζείαο παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο (φκνξνη ηνπ αηγηαινχ)
1α. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπλάπηεηαη απφ Γήκν:
ηηο πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο ρσξίο δεκνπξαζία, αθνινπζείηαη
ε εμήο δηαδηθαζία: ην αξγφηεξν εληφο (7) επηά εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ν νηθείνο Γήκνο απνζηέιιεη εγγξάθσο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (π.ρ.
ηειενκνηνηππία, e-mail θ.η.ι.) ζηελ θαηά ηφπν Κηεκαηηθή Τπεξεζία, αληίγξαθν ηνπ ζρεδίνπ ηεο
πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο, ζπλνδεπφκελν απφ ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη ην ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε ή ην
απφζπαζκα ηνπ ηνπνγξαθηθφ δηαγξάκκαηνο θαζνξηζκνχ νξηνγξακκψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο.
Ο πξντζηάκελνο ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εληφο (7) επηά
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπ ζρεδίνπ, ηνλ νηθείν Γήκν εγγξάθσο κε θάζε πξφζθνξν
κέζν (π.ρ. ηειενκνηνηππία, e-mail θ.η.ι.), εάλ ζπκθσλεί κε ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο.
Παξεξρνκέλεο άπξαθηεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξντζηάκελνο ηεο Κηεκαηηθήο
Τπεξεζίαο δηαπηζηψζεη φηη δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί
αηγηαινχ θαη ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ππνδεηθλχεη ζηνλ νηθείν Γήκν, είηε λα απφζρεη απφ ηε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε παξαρψξεζε ρξήζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, είηε λα πξνβεί ζηελ αλαπξνζαξκνγή νπνηνπδήπνηε φξνπ
ηεο ζχκβαζεο, πνπ θξίλεη φηη αληίθεηηαη ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο

αλαπξνζαξκνγήο ηνπ νξηζζέληνο αληαιιάγκαηνο ρξήζεο.
Σν έγγξαθν, κε ην νπνίν εθθξάδεηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Κηεκαηηθήο
Τπεξεζίαο ή ηπρφλ ππνδείμεηο απηνχ θαηά ηα αλσηέξσ, ζπλνδεπφκελν απφ νίθνζελ ζεκείσκά
ηνπ ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπ πξνο θαηαβνιή ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ αληαιιάγκαηνο απφ ηνλ ππεξνχ,
θαζψο θαη ην δηπιφηππν είζπξαμεο απηνχ απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. πξνζαξηάηαη ζηελ νξηζηηθή
ζχκβαζε παξαρψξεζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκθσλε γλψκε ηεθκαίξεηαη, ιφγσ παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο ησλ (7)
επηά εξγάζηκσλ εκεξψλ, ην αλσηέξσ νίθνζελ ζεκείσκα απνζηέιιεηαη ζηνλ Γήκν απφ ηνλ
Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο εληφο ησλ επφκελσλ (2) δχν εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ,
πνπ έπνληαη ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο απηήο.
Ο νηθείνο Γήκνο επί πνηλή αλάθιεζεο ηεο απφθαζεο παξαρψξεζεο, νθείιεη λα ελζσκαηψζεη
ζην νξηζηηθφ ζρέδην ηεο ζχκβαζεο, ηηο ππνδεηθλπφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο
Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ δηπινηχπνπ είζπξαμεο ηνπ πνζνζηνχ
αληαιιάγκαηνο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ.
Σν νξηζηηθφ ζρέδην ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ νηθείν Γήκν θαη ηνλ
ππεξνχ, απνζηέιιεηαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο ζε (3) ηξία αληίγξαθα,
πξνο πξνζππνγξαθή απφ απηφλ, ζπλνδεπφκελα απφ ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ην ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε ή ην
απφζπαζκα ηνπ ηνπνγξαθηθφ δηαγξάκκαηνο θαζνξηζκνχ νξηνγξακκψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο,
ην πξσηφηππν δηπιφηππν είζπξαμεο γηα ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ππέξ
ηνπ Γεκνζίνπ, ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., θαζψο θαη ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ, πνπ
αληηζηνηρεί ζηνλ Γήκν.
1β. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπλάπηεηαη απφ ηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία:
Οη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο
θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ απεπζείαο παξαρψξεζε, ππνβάιινπλ αίηεζε
ζηελ θαηά ηφπν Κηεκαηηθή Τπεξεζία, ζπλνδεπφκελε απφ ην ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε ή ην
απφζπαζκα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαζνξηζκνχ νξηνγξακκψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο,
ζην νπνίν απνηππψλεηαη ν πξνο παξαρψξεζε ρψξνο, κε αλαθνξά ζηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θαη ην
εκβαδφλ ηνπ, θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο.
Ζ Κηεκαηηθή Τπεξεζία ειέγρεη ηελ ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απεπζείαο
παξαρψξεζε. ε πεξίπησζε πνπ απηέο ζπληξέρνπλ, ν Πξντζηάκελνο ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο
εθδίδεη, γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θαζνξηζζέληνο αληαιιάγκαηνο, νίθνζελ ζεκεηψκαηα γηα ηελ
θαηαβνιή απφ ηνλ αηηνχληα ησλ αλαινγνχλησλ πνζψλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Γήκνπ,
αληίζηνηρα.
Μεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ απνδεηθηηθψλ πιεξσκήο απφ ηνλ αηηνχληα, ζπλάπηεηαη κεηαμχ απηνχ
θαη ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο.
2. χκβαζε παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο θαηφπηλ δεκνπξαζίαο.
2α. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπλάπηεηαη απφ Γήκν αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία:
Σν αξγφηεξν εληφο (7) επηά εξγάζηκσλ εκεξψλ πξηλ ηελ θαηά λφκν δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο
ηεο Γεκνπξαζίαο, ν νηθείνο Γήκνο απνζηέιιεη εγγξάθσο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (π.ρ.
ηειενκνηνηππία, e-mail θ.η.ι.) ζηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή Τπεξεζία αληίγξαθν ζρεδίνπ ηεο
πξνθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο, κε ηε ζέζε κε ηηο ζπληεηαγκέλεο θαη ην εκβαδφλ ηνπ
θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ παξαρσξείηαη, ηελ ηδηφηεηά ηνπ, ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ην φξην
πξψηεο πξνζθνξάο ζπλνδεπφκελν απφ ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε ή απφζπαζκα ηνπ
ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαζνξηζκνχ νξηνγξακκψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο, θαηά ηα

νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν.
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εληφο (7) επηά
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο πξνθήξπμεο ηνλ νηθείν Γήκν εγγξάθσο κε θάζε πξφζθνξν
κέζν (π.ρ. ηειενκνηνηππία, e-mail θ.η.ι.) εάλ ην πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο ζπκθσλεί κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία πεξί αηγηαινχ θαη παξαιίαο θαη ηελ παξνχζα απφθαζε. Παξεξρνκέλεο
άπξαθηεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο
Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο.
Αλ ν Πξντζηάκελνο ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο δηαπηζηψζεη φηη δελ πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί αηγηαινχ θαη ηεο παξνχζαο απφθαζεο ππνδεηθλχεη
ζηνλ νηθείν Γήκν είηε λα απφζρεη απφ ηε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε
παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, είηε λα πξνβεί ζηελ
αλαπξνζαξκνγή νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο πξνθήξπμεο, πνπ θξίλεη φηη αληίθεηηαη ζηηο αλσηέξσ
δηαηάμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο εθθίλεζεο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκνπξαζίαο, ν Γήκνο ελεκεξψλεη κε θάζε
πξφζθνξν κέζν (π.ρ. ηειενκνηνηππία, e-mail θ.η.ι.) ηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή Τπεξεζία γηα ην
χςνο ηνπ ηειηθψο επηηεπρζέληνο αληαιιάγκαηνο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πιεηνδφηε, πξνθεηκέλνπ
απηή λα εθδψζεη θαη λα ηνπ απνζηείιεη επίζεο κε θάζε πξφζθνξν κέζν, νίθνζελ ζεκείσκα ηνπ
ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπ πξνο θαηαβνιή απφ ηνλ ππεξνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνζηνχ επί ηνπ
θαζνξηζζέληνο αληαιιάγκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ..
ηε ζπλέρεηα, ν Γήκνο απνζηέιιεη ζηελ νηθεία Κηεκαηηθή Τπεξεζία αληίγξαθν ηνπ Πξαθηηθνχ
Καηαθχξσζεο ηεο Γεκνπξαζίαο θαη ηε ζπλαθζείζα, ζε εθηέιεζε ηνπ Πξαθηηθνχ, ζχκβαζε
παξαρψξεζεο κε ηνλ πιεηνδφηε, ζε ηξία (3) αληίγξαθα πξνο πξνζππνγξαθή απηψλ απφ ηνλ
Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο, ζπλνδεπφκελα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3
ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ην ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε ή ην απφζπαζκα ηνπ ηνπνγξαθηθφ
δηαγξάκκαηνο θαζνξηζκνχ νξηνγξακκψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο, ην πξσηφηππν δηπιφηππν
είζπξαμεο γηα ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ζηελ
αξκφδηα Γ.Ο.Τ., θαζψο θαη ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Γήκν.
ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαησζεί, επί πνηλή αλάθιεζήο ηεο, νη ηπρφλ
ππνδείμεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα.
2β. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπλάπηεηαη απφ ηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία αθνινπζείηαη ε εμήο
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.
4607/ 2019.
Οη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ησλ παξαγξάθσλ 1β θαη 2β θνηλνπνηνχληαη, εληφο (10) εκεξψλ απφ
ηε ζχλαςή ηνπο, κε κέξηκλα ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο ζηνλ δηθαηνχρν Γήκν.
Γηα φζεο παξαρσξήζεηο ρξήζεο γίλνληαη απφ ην Γήκν ε αλάξηεζε ησλ πξνθεξχμεσλ θαη ησλ
ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ζηε Γηαχγεηα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ Γήκνπ. Γηα φζεο παξαρσξήζεηο
ρξήζεο γίλνληαη απφ ηηο Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο ε αλάξηεζε ζηε Γηαχγεηα γίλεηαη κε κέξηκλα
ησλ Κηεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ.
Οη Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο νθείινπλ λα ηεξνχλ πιήξεο θπζηθφ αξρείν ησλ παξαρσξήζεσλ απιήο
ρξήζεο, πνπ ζπλάπηνληαη ή πξνζππνγξάθνληαη θαη θάζε ζχκβαζε παξαρψξεζεο ηεο απιήο
ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο θ.ιπ. απεπζείαο ή θαηφπηλ δεκνπξαζίαο. Δπίζεο, νθείινπλ λα
ηεξνχλ ειεθηξνληθφ αξρείν, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Φ.Τ.ΓΖ.ΠΔ.Δ.Κ.
(Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη Δζληθψλ Κιεξνδνηεκάησλ), ζην νπνίν ζα
θαηαγξάθνληαη κε κνλαδηθφ αξηζκφ ID φιεο νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο κε πιήξε ζηνηρεία, γηα
ηελ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ αληαιιάγκαηνο ρξήζεο θαη ηελ

δεκηνπξγία κεηξψνπ αμηψλ ηηκψλ ησλ παξαρσξνχκελσλ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ην
π.δ. 142/2017.
Άξζξν 14
Πξόζζεηνη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο παξαρώξεζεο
ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο παξνχζαο απφθαζεο επηηξέπεηαη ε
παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε απηνθηλνχκελσλ ή ξπκνπιθνχκελσλ
ηξνρήιαησλ αλαςπθηεξίσλ (θαληίλεο), εθνδηαζκέλσλ κε θαηάιιειε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ παξ. 4(β) ηνπ άξζξνπ 14 ηεο αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π./νηθ.47829/2106-2017 (2161 B΄) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη ην αξηζκ. Γ1γ/Γ.Π./37278 θαη
36879/25-06-2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Τγηεηλήο θαη Τγεηνλνκηθψλ Διέγρσλ ηεο Γηεχζπλζεο
Γεκφζηαο Τγείαο θαη Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο δεκφζηαο Τγείαο θαη
Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
Ζ ζχκβαζε παξαρψξεζεο γίλεηαη θαηφπηλ δεκνπξαζίαο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
παξνχζαο . Ο κέγηζηνο ρψξνο πνπ κπνξεί λα θαηαιακβάλεη ην ηξνρήιαην αλαςπθηήξην δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 15 η.κ. Οη θαληίλεο πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ εθαηφ (100) κέηξα
απφ ηηο εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο (μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, θέληξα αλαςπρήο θ.ιπ.) θαη
επίζεο ηνπιάρηζηνλ (100) εθαηφ κέηξα κεηαμχ ηνπο.
Γηα ηηο παξαρσξήζεηο ηξνρήιαησλ αλαςπθηεξίσλ δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί ππαίζξηνπ
εκπνξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ 409/1999 γλσκνδφηεζε ηνπ ΝΚ.
ηνπο παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε αξζξσηνχ μχιηλνπ δαπέδνπ, φπνπ
επηηξέπεηαη:
- Γηα παξαρψξεζε άλεπ δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ.
- Γηα παξαρψξεζε πνπ αθνξά θαληίλα. ηελ πεξίπησζε απηή ν κέγηζηνο ρψξνο, πνπ κπνξεί λα
θαηαιακβάλεη ε θαληίλα κε ην δάπεδν είλαη 15 η.κ.
- Γηα παξαρψξεζε πνπ αθνξά ρξήζε ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο, 1 πξνο εμππεξέηεζε ηνπ
παξαρσξεζηνχρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ην κέγηζην εκβαδφλ δαπέδνπ είλαη 15 η.κ.
- ηελ πεξίπησζε εθκίζζσζεο ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο, επηηξέπεηαη ε ρξήζε εηδηθήο
ζθελήο ηχπνπ θηφζθη (κε ζηαζεξή θαηαζθεπή) γηα ηνπνζέηεζε ζσζηηθψλ κέζσλ (αηνκηθψλ
ζσζηβίσλ θ.ιπ.) επηθαλείαο 10 η.κ., εληφο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ.
Άξζξν 15
Αλάθιεζε παξαρώξεζεο
Ζ παξαρψξεζε ππφθεηηαη πάληνηε ζε κνλνκεξή αλάθιεζε απφ ην Γεκφζην:
α) Γηα ιφγνπο ππέξηεξνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, εζληθήο άκπλαο, δεκφζηαο ηάμεο, αζθάιεηαο,
δεκφζηαο πγείαο, πξνζηαζίαο αξραηνηήησλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο εθαξκνγήο ησλ
ηνπηθψλ ρσξηθψλ ζρεδίσλ θαη ηνπ ζαιάζζηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηνλ λ.
4546/2018 (101Α΄), θαζψο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ραξαθηήξα ησλ ρψξσλ,
αδεκίσο γηα ην Γεκφζην.
β) Αλ ν δηθαηνχρνο παξαρψξεζεο, αξρηθφο ή ηειηθφο, παξαβηάδεη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ή φξνπο
θαη πεξηνξηνζκνχο πνπ έρνπλ ηεζεί κε ηελ παξνχζα απφθαζε ή πξνβαίλεη ζε κεηαβνιή ηνπ
ζθνπνχ, ηεο ρξήζεο ή ηεο θχζεο ηνπ παξαρσξεζέληνο αθηλήηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή

αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά ε παξαρψξεζε, αδεκίσο γηα ην Γεκφζην, κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 27 θαη 29 θαη ηπρφλ πθηζηάκελα
έξγα θαηαιακβάλνληαη απφ ην Γεκφζην.
Ζ αλάθιεζε ηεο παξαρψξεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληαιιάγκαηνο
ρξήζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαη
επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ησλ ρψξσλ ζε ηξίηνπο γηα ην ππνιεηπφκελν δηάζηεκα κέρξη ηε ιήμε
ηεο παξνχζαο απνθιεηζηηθά απφ ηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία.
Άξζξν 16
Δμππεξεηήζεηο ΑΜΔΑ
Δπηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 13 Α ηνπ λ. 2971/2001,
φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4607/2019, κε απφθαζε ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα
Ληκεληθή Αξρή, ε παξαρψξεζε, άλεπ αληαιιάγκαηνο, ηκεκάησλ ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο
πξνο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ επ’
απηψλ, κε κνλίκσο παθησκέλσλ ζην έδαθνο, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ απνθιεηζηηθά ηελ
πξφζβαζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ή επηβάιινληαη γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο ή αζθάιεηαο
ηνπ θνηλνχ. Κάζε Γήκνο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ζε
ηνπιάρηζηνλ κία παξαιία ηεο ρσξηθήο ηνπ αξκνδηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ απαηηείηαη ε
ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ παξαγξάθσλ 6 έσο 10 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2971/ 2001, φπσο
ηζρχεη. Ο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ψζηε, αλ απηφ βξίζθεηαη εληφο θεξπγκέλνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ,
λα ρνξεγεζεί έγθξηζε θαη λα παξαθνινπζείηαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.

Άξζξν 17 (ΑΦΟΡΑ ΣΑ ΔΣΖ 2020 ή 2021)
Δηδηθέο δηαηάμεηο παξαρώξεζεο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ θαη παξαιίαο απνθιεηζηηθά γηα ην
έηνο 2020, ιόγω παλδεκίαο
α) Οη Γήκνη ζηε ρσξηθή ηνπο αξκνδηφηεηα, ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηφζν ηηο απεπζείαο
κηζζψζεηο έθηαζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο, φζν θαη ηηο κηζζψζεηο κέζσ δεκνπξαζηψλ έσο ηελ
31-7-2021. Απφ 01-08-2021 έσο 31-08-2021 νη κηζζψζεηο παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ
θαη παξαιίαο ζα δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο αξκφδηεο Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο. Οη Γήκνη
νθείινπλ λα απνζηείινπλ φιεο ηηο εθθξεκείο αηηήζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζπληαρζεί ζχκβαζε
παξαρψξεζεο, απφ ην Γήκν, κέρξη 31-07-2021, ζηηο αξκφδηεο θαηά ρψξν Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο
έσο ηηο 05-08-2021. [7]
β) Γηα ην έηνο 2021 ην χςνο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ αληαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ
εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. Σν αληάιιαγκα απνδίδεηαη ζχκθσλα κε
ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2971/2001. [8]
γ) Σν αληάιιαγκα ηεο παξαρψξεζεο γηα ην έηνο 2020 θαηαβάιιεηαη είηε εθάπαμ, είηε ζε ηξεηο
(3) ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο. Ζ πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κε ηελ ζχλαςε ηεο κίζζσζεο θαη ην
πξσηφηππν δηπιφηππν είζπξαμεο ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε, νη δε ππνιεηπφκελεο δχν δφζεηο

απνζηέιινληαη γηα βεβαίσζε ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Γηα ηα επφκελα έηε ηεο κίζζσζεο ηζρχνπλ ηα
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο.
δ) «Καη’ εμαίξεζε απνθιεηζηηθά γηα ην έηνο 2020, φζνη είραλ ζπλάςεη κηζζσηήξηα απεπζείαο
παξαρψξεζεο έθηαζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο γηα ην έηνο 2019 κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο αξηζκ. ΓΓΠ0007378 /0454ΒΔΞ2017/11-5-2017 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο,
φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ίζρπζε έσο 31/12/2019, δχλαληαη λα ζπλάςνπλ λέεο κηζζψζεηο
γηα ηηο ίδηεο ζέζεηο, πξνζαξκνδφκελεο ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ
λ. 2971/2001, φπσο ηζρχεη.» [1] Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία νη
αηηνχληεο βεβαηψλνπλ ηε κε θαηάιεςε ηνπ πξνο κίζζσζε ρψξνπ θαζψο θαη ηελ ηζρχ ησλ
πξνυπνζέζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαρψξεζεο. Μαδί κε ηελ αίηεζε ζα ππνβάιιεηαη θαη
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο κίζζσζεο.
«Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3 ηεο
παξνχζαο απφθαζεο εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζε θάζε πεξίπησζε
ζηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή Τπεξεζία θαη ηνλ νηθείν Γήκν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε έρεη
ζπληαρζεί απφ απηφλ. Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ εληφο ηεο άλσ
πξνζεζκίαο επηθέξεη ηηο θπξψζεηο ηεο παξ. β ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο απφθαζεο». [5]
Μεηαμχ ησλ απαηηνπκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ κηζζσηή
εληφο δχν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζχκθσλε γλψκε ησλ
αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΤΠ.ΠΟ.ΑΘ. ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001
θαη ηνπ λ. 3028/2002. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζχκθσλε γλψκε είλαη λα έρνπλ ηεξεζεί
νη φξνη ηεο αξρηθήο έγθξηζεο.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία δελ είλαη νξζά, ε παξαρψξεζε
αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο θαη ιακβάλνληαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.
2971/2001.
ε) [ζη)] [2] Γηα ηηο κηζζψζεηο έθηαζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο γηα ην έηνο 2020, ζην πιαίζην
πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ απφ ηελ παλδεκία, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Γ1α/
ΓΠ.νηθ.30603/15.5.2020 θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη
Δπελδχζεσλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ
Τπνζέζεσλ, Τγείαο θαη Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Καλφλεο ηήξεζεο απνζηάζεσλ ζε νξγαλσκέλεο
ηδησηηθέο θαη κε, παξαιίεο ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο, πξνο πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θσξνλντνχ Covid-19» (Β΄ 1861) «ή ηεο εθάζηνηε ζρεηηθήο ηζρχνπζαο θνηλήο ππνπξγηθήο
απφθαζεο γηα ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο». [4]
ζη) Μέρξη ηηο 31.10.2021, ζηα φκνξα πξνο ηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία, ιηκλνζάιαζζα, ιίκλε ή
πιεχζηκν πνηακφ, ελνηθηαδφκελα επηπισκέλα δσκάηηα δηακεξίζκαηα ηεο ππνπεξ. γγ’ ηεο πεξ. β’
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1ηνπ λ. 4276/2014 (Α’ 155), ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, κπνξεί λα
παξαρσξείηαη κε αληάιιαγκα ε απιή ρξήζε αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο ή παξφρζηαο δψλεο,
ρσξίο δεκνπξαζία, ηεξνπκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ θαη πξνυπνζέζεσλ ησλ παξ. 3, 4, 5 πεξ. α’, 6,
7, 8, 9, 10, 11 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001 (Α’ 285). [3] [9]
δ) Δμαηξεηηθά γηα ην έηνο 2021 ην αληάιιαγκα γηα ηηο παξαρσξήζεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 13Α
ηνπ λ. 2971/2001, φπσο απηφ ξπζκίδεηαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, απνδίδεηαη
θαηά εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ζηνλ νηθείν ΟΣΑ θαη θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ζην
Γεκφζην.[10] [3]

ε) Δηδηθά γηα ην έηνο 2021, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, είηε νη ίδηνη νη Γήκνη είηε νη
πθηζηάκελεο δεκνηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο ηνπο, ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ. 3463/2006 (Α’ 11), ζηηο
νπνίεο έρνπλ κεηαβηβάζεη ην ελ ιφγσ δηθαίσκα παξαρψξεζεο, ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο
παξαρσξεζέληεο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ην αληάιιαγκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ νξίδεηαη ζε
πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10 %) επί ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ απφ ηελ άζθεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζθνπνχ ηεο παξαρψξεζεο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο
ηνπο θαη απαγνξεχεηαη ε θαηαβνιή νηνπδήπνηε αληαιιάγκαηνο πξνο ηνπο Γήκνπο. [6]

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
[1] Σν εληφο ησλ εηζαγσγηθψλ εδάθην ηεο παξ. δ' αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 9 ηεο ππ'
αξηζκ. 56468 ΔΞ 2020/05.06.2020 (ΦΔΚ 2198/05.06.2020 ηεχρνο Β’) ΚΤΑ.
[2] Ζ παξ. ζη' αλαξηζκήζεθε ζε παξ. ε' απφ ηελ παξ. 9 ηεο ππ' αξηζκ. 56468 ΔΞ
2020/05.06.2020 (ΦΔΚ 2198/05.06.2020 ηεχρνο Β’) ΚΤΑ.
[3] Οη παξ. ζη' θαη δ' πξνζηέζεθαλ απφ ηελ παξ. 9 ηεο ππ' αξηζκ. 56468 ΔΞ 2020/05.06.2020
(ΦΔΚ 2198/05.06.2020 ηεχρνο Β’) ΚΤΑ.
[4] Σν εληφο ησλ εηζαγσγηθψλ εδάθην ηεο αλαξηζκεκέλεο παξ. ε' πξνζηέζεθε απφ ηελ παξ.
10 ηεο ππ' αξηζκ. 56468 ΔΞ 2020/05.06.2020 (ΦΔΚ 2198/05.06.2020 ηεχρνο Β’) ΚΤΑ.
[5] Σν εληφο ησλ εηζαγσγηθψλ ηέηαξην εδάθην ηεο παξ. 2 αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηεο
ππ' αξηζκ. 66404 ΔΞ 2020/29.06.2020 (ΦΔΚ 2697/02.07.2020 ηεχρνο Β’) ΚΤΑ.
[6] Ζ παξ. ε' φπσο πξνζηέζεθε απφ ηελ παξ. 2 ηεο ππ' αξηζκ. 66404 ΔΞ 2020/29.06.2020 (ΦΔΚ
2697/02.07.2020 ηεχρνο Β’) ΚΤΑ, ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. Ε' ηεο ΚΤΑ 51872 ΔΞ
2021/28.04.2021 (ΦΔΚ 1798/29.04.2021 ηεχρνο Β').
[7] Ζ παξ. α' φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ ππ' αξηζκ. 77616 ΔΞ 2020/21.07.2020 (ΦΔΚ
3072/23.07.2020 ηεχρνο Β’) ΚΤΑ θαη ηελ παξ. Γ' ηεο ΚΤΑ 51872 ΔΞ 2021/28.04.2021 (ΦΔΚ
1798/29.04.2021 ηεχρνο Β'), ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΚΤΑ 78157 ΔΞ 2021/30.06.2021 (ΦΔΚ
2872/01.07.2021 ηεχρνο Β').
[8] Ζ παξ. β' ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. Γ' ηεο ΚΤΑ 51872 ΔΞ 2021/28.04.2021 (ΦΔΚ
1798/29.04.2021 ηεχρνο Β').
[9] Ζ παξ. ζη' φπσο πξνζηέζεθε απφ ηελ παξ. 9 ηεο ππ' αξηζκ. 56468 ΔΞ 2020/05.06.2020
(ΦΔΚ 2198/05.06.2020 ηεχρνο Β’) ΚΤΑ, ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. Δ' ηεο ΚΤΑ 51872 ΔΞ
2021/28.04.2021 (ΦΔΚ 1798/29.04.2021 ηεχρνο Β').
[10] Ζ παξ. δ' φπσο πξνζηέζεθε απφ ηελ παξ. 9 ηεο ππ' αξηζκ. 56468 ΔΞ 2020/05.06.2020
(ΦΔΚ 2198/05.06.2020 ηεχρνο Β’) ΚΤΑ, ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. Σ' ηεο ΚΤΑ 51872 ΔΞ
2021/28.04.2021 (ΦΔΚ 1798/29.04.2021 ηεχρνο Β').

Άξζξν 18
Σειηθέο δηαηάμεηο
Ζ απφθαζε απηή δελ ππνθαζηζηά ηπρφλ άδεηεο άιισλ αξρψλ ή ππεξεζηψλ ή θνξέσλ φπνπ
απαηηνχληαη θάζε θνξά γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα ηνπο
νπνίνπο παξαρσξήζεθε ην δηθαίσκα ηεο απιήο ρξήζεο.
Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απνηεινχλ θαη ηα παξαξηήκαηα 1 έσο θαη 3.
Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Αζήλα, 15 Μαΐνπ 2020
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