Υπουργείο Οικονομικών

Οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας
Άρθρο 11: Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
1. Επιτρέπεται η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης
παραλίας για την εξυπηρέτηση λουομένων ή την αναψυχή του κοινού (όπως,
ενδεικτικά, για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθισμάτων,
ομπρελών, λειτουργία αναψυκτηρίων, αθλοπαιδιές και γενικά κατασκευών και
εγκαταστάσεων αναψυχής προσωρινού χαρακτήρα). Η παραχώρηση γίνεται
με πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον
οικείο φορέα, με την επιφύλαξη των επόμενων διατάξεων.
2. Η παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε πρόσωπα
που εκμεταλλεύονται όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κατασκηνώσεις
(κάμπιγκ) και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, γίνεται απευθείας, για
όσο χρόνο διαρκεί η επιχείρηση ή εκμετάλλευση του καταστήματος και χωρίς
τους περιορισμούς της απόφασης της παραγράφου 2, όταν αφορά τμήματα
μπροστά από τις επιχειρήσεις ή τα καταστήματα. Αν στο ίδιο ακίνητο
λειτουργούν περισσότερες του ενός επιχειρήσεις ή καταστήματα η
παραχώρηση του αναλογούντος στο καθένα χώρου γίνεται μετά από γραπτή
μεταξύ τους συμφωνία ή και αίτηση κάποιου εξ αυτών, αν δεν μπορεί να
επιτευχθεί συμφωνία. Με την πράξη παραχώρησης τίθενται οι αναγκαίοι όροι
για την διασφάλιση της απόλαυσης των πραγμάτων της παρ. 1 εκ μέρους του
κοινού, με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των προσώπων
προς τα οποία κατανέμεται η χρήση.
Για την παραχώρηση οφείλεται αντάλλαγμα που καθορίζεται κατά το άρθρο
16, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ύστερα
από εισήγηση της Κτηματικής Υπηρεσίας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να παραχωρείται απευθείας
σε Δήμους, με αντάλλαγμα η απλή χρήση τμημάτων αιγιαλού και
κοινόχρηστης παραλίας, για πέντε τουλάχιστον χρόνια. Με την απόφαση
καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις της χρήσης και της περαιτέρω
παραχώρησης προς τρίτους.
4. Όταν παραχωρείται από το Δημόσιο ή φορείς του δημόσιου τομέα, για
αγροτικούς ή τουριστικούς σκοπούς, η χρήση ακινήτων που συνορεύουν με
λίμνες και ποταμούς του άρθρου 2, διαμορφώνεται υποχρεωτικά ελεύθερη
λωρίδα γης πλάτους τριάντα (30) τουλάχιστον μέτρων μεταξύ του ορίου της
παραχωρούμενης έκτασης και της κοίτης του ποταμού ή της ακτογραμμής της
λίμνης. Η απλή χρήση όχθης και παρόχθιας ζώνης ποταμού ή λίμνης της παρ.
2 του άρθρου 2 μπορεί να παραχωρείται, εφαρμοζομένων αναλόγως των
διατάξεων του παρόντος.

