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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ ΕΞ2015/ 

7.4.2015 απόφασης παραχώρησης, με αντάλλαγμα, 
του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλί−
ας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και 
πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού, (ΦΕΚ 578/Β΄).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (285 Α΄) «Αιγιαλός, πα−

ραλία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις 
των άρθρων 2, 13, 15 και 31 αυτού, ως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του 
Δ/τος της 11/12−11−1929 (399 Α΄) «Περί Διοικήσεως Δημο−
σίων Κτημάτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.δ. 23/27−1−2000 
(18 Α΄).

4. Τις υπ’ αριθμ. 1052758/1451/Β0010/10−4−2012, Δ10β10
53970/1672ΕΞ2013/29−03−2013 και Δ10Β 1027032ΕΞ2014/ 
1033/11−02−2014 αποφάσεις των Υπουργών Οικονομι−
κών και Εσωτερικών περί απευθείας παραχώρησης, με 
αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών 
και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού.

5. Την 52/2005 Γνωμοδότηση του Α΄ τμήματος του 
Νομικού Συμβουλίου Του Κράτους.

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (178Α΄/29−08−2014) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (21Α΄/27−01−2015) «Δι−
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ57/16−02−2015 (ΦΕΚ 256 τ. Β΄) απόφα−
ση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Όλγα−Νάντια Βαλαβάνη».

9. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1104503 ΕΞ/2011 (1670 Β΄) από−
φαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί 
«Έναρξης λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημό−
σιας Περιουσίας».

10. Την 2/16056/004/05.03.2015 (ΦΕΚ 150, τ. ΥΟΔΔ) από−
φαση περί διορισμού του Δημητρίου Κλούρα στη θέση 
του μετακλητού Προϊσταμένου Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουρ−
γείου Οικονομικών.

11. Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα όπως αυτός ισχύει.
12. Την υπ’ αριθμ. 646/2015 απόφαση του Συμβουλίου 

της Επικρατείας (Τμήμα Ε΄).
13. Την αναγκαιότητα ενιαίας, πειθαρχημένης και απο−

τελεσματικής διαχείρισης, αλλά και προστασίας των 
κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού, παραλίας, όχθης 
και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 
ποταμών και καλύτερης αξιοποίησής τους.

14. Την υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ ΕΞ2015/7.5.2015 
απόφαση παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώμα−
τος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρό−
χθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, 
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ 
Βαθμού, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 578/Β΄.

15. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β' 
ΕΞ2015/7.4.2015 απόφασης παραχώρησης, με αντάλλαγ−
μα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 
όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύ−
σιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 578/Β΄ και συγκεκριμένα: 

1. Το Άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η παραχώρηση του προηγούμενου άρθρου γίνεται 

αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που 
εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του 
κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, 
σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς 
τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου −αυτοκινούμενου ή 
μη−αναψυκτηρίου). Η άσκηση άλλης δραστηριότητας 
επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 13 της παρούσας και 
της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τον αιγιαλό και 
την παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώνη μεγάλων 
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.»

2. Το Άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η παραχώρηση του άρθρου 1 αρχίζει από τη δημο−

σίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει μέχρι 30−04−2016».
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3. Η δεκάτη Τρίτη (13η) παράγραφος του άρθρου 10 
τροποποιείται ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας 
Περιουσίας ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Αυτο−
τελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας υποχρεούται να 
ενημερώσει εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της 
προκήρυξης τον οικείο Δήμο εγγράφως με κάθε πρόσφο−
ρο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e−mail κτλ.) εάν το περιεχό−
μενο της προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία 
περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης. Παρερχομέ−
νης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η 
σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Περιφερειακής 
Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας ή του εξουσιοδοτημένου 
υπάλληλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιου−
σίας, ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης».

4. Η πρώτη (1η) παράγραφος του άρθρου 6 αντικαθί−
σταται ως εξής: « Η παραχώρηση του άρθρου 1 γίνεται 
έναντι ανταλλάγματος.»

5. Η δεύτερη (2η) παράγραφος του άρθρου 6 αντικα−
θίσταται ως εξής:

«Για το σκοπό είσπραξης του ανταλλάγματος στην 
περίπτωση που οι ίδιοι οι OTA Α΄ βαθμού χρησιμο−
ποιούν τους κοινόχρηστους χώρους, κοινοποιούν τους 
απολογισμούς τους εντός ενός μηνός από την έγκριση 
τους στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας. Σε 
αυτή την περίπτωση το υπέρ του δημοσίου αντάλλαγμα 
ορίζεται σε ποσοστό 30% επί των ακαθάριστων εσόδων 
που πραγματοποιεί o OTA A΄ βαθμού του άρθρου 1 της 

παρούσας απόφασης από την άσκηση των δραστηρι−
οτήτων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης στους 
κοινόχρηστους χώρους.» 

6. Η 3η παράγραφος του άρθρου 6 της ανωτέρω κοι−
νής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Σε 
περίπτωση που το εν λόγω δικαίωμα έχει μεταβιβα−
στεί, από τον OTA Α΄ βαθμού, σε υφιστάμενη δημοτική 
ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006, 
στο οικείο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας 
κοινοποιείται ο ισολογισμός της εταιρείας αυτής. Σε 
αυτήν την περίπτωση το υπέρ του δημοσίου αντάλ−
λαγμα ορίζεται σε ποσοστό 10% επί των ακαθάριστων 
εσόδων που πραγματοποιεί η ίδια η δημοτική ανώνυμη 
εταιρεία του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006 του άρθρου 
1 της παρούσας απόφασης από την άσκηση των δρα−
στηριοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης 
στους κοινόχρηστους χώρους.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα με την υπ’ αριθμ. 
ΔΔΠ0005159/586Β΄ ΕΞ2015/07.4.2015 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Μαΐου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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