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ΘΔΜΑ: Υαπακηηπιζμόρ ηος ανηαλλάγμαηορ (μίζθωμα) πος αποκηούν οι ΟΣΑ από 

ηην παπασώπηζη ηος δικαιώμαηορ απλήρ σπήζηρ αιγιαλού, παπαλίαρ, όσθηρ και 

παπόσθιαρ ζώνηρ μεγάλων λιμνών και πλεύζιμων ποηαμών ωρ ειζοδήμαηορ από 

ακίνηηη πεπιοςζία, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 39 ηος ν. 4172/2013.  

 

Με αθνξκή γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, 

αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 

1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4172/2013, ν φξνο 

«εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία» ζεκαίλεη ην εηζφδεκα, ζε ρξήκα ή ζε είδνο, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ εθκίζζσζε ή ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή ηε δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο 

γεο θαη αθηλήησλ. Δηδηθφηεξα ην εηζφδεκα απηφ πξνθχπηεη απφ: α) εθκίζζσζε ή 

ππεθκίζζσζε ή παξαρψξεζε ρξήζεο γεο ή αθηλήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηηξίσλ, 

θαηαζθεπψλ θαη θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπο. 

2. Με ηελ ΠΟΛ. 1069/23.3.2015 εγθχθιηφ καο δηεπθξηλίζηεθε φηη ην εηζφδεκα απφ 

αθίλεηε πεξηνπζία απνθηάηαη απφ θάζε πξφζσπν ζην νπνίν έρεη λφκηκα κεηαβηβαζζεί κε 

νξηζηηθφ ζπκβφιαην ή έρεη απνθηεζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε ή ιφγσ ρξεζηθηεζίαο ην 
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δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο ή λνκήο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο, θαηά πεξίπησζε, θαζψο 

θαη απφ ηνλ ππεθκηζζσηή ζε πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο. 

3. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη φηη απφ 

ην θφξν εηζνδήκαηνο απαιιάζζνληαη νη θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο κε εμαίξεζε ην 

εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ, ήηνη απφ 

κεξίζκαηα, ηφθνπο, δηθαηψκαηα, αθίλεηε πεξηνπζία θαη κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη 

ηίηισλ. 

4. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2971/2001 νξίδεηαη φηη ν αηγηαιφο, ε παξαιία, ε 

φρζε θαη ε παξφρζηα δψλε είλαη πξάγκαηα θνηλφρξεζηα θαη αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζην 

Γεκφζην, ην νπνίν ηα πξνζηαηεχεη θαη ηα δηαρεηξίδεηαη (παξ. 1). Ο θχξηνο πξννξηζκφο ησλ 

δσλψλ απηψλ είλαη ε ειεχζεξε θαη αθψιπηε πξφζβαζε ζε απηέο. Καη’ εμαίξεζε ν αηγηαιφο, 

ε παξαιία, ε φρζε θαη ε παξφρζηα δψλε κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα θνηλσθειείο 

πεξηβαιινληηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο θαη γηα απιή ρξήζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ππέξηεξνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο (παξ. 3).  

5. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ίδηνπ πην πάλσ λφκνπ νξίδεηαη φηη 

απιή ρξήζε ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο είλαη θάζε ρξήζε, εθφζνλ απφ απηή δελ 

παξαβηάδεηαη ν πξννξηζκφο ηνπο σο θνηλφρξεζησλ πξαγκάησλ θαη δελ επέξρεηαη 

αιινίσζε ζηε θπζηθή κνξθνινγία ηνπο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπο (παξ. 1). Η 

παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ έλαληη αληαιιάγκαηνο, θαηά ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ 

εθκίζζσζε δεκφζησλ θηεκάησλ. ε Ο.Σ.Α., θνξείο δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο Ληκέλσλ, 

νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο θαη Ν.Π.Γ.Γ. ε παξαρψξεζε δχλαηαη λα γίλεη θαη απεπζείαο 

κε ή ρσξίο αληάιιαγκα. ε ηδησηηθφ θνξέα δηαρείξηζεο ε παξαρψξεζε γίλεηαη πάληνηε κε 

αληάιιαγκα (παξ. 2). Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκηθψλ επηηξέπεηαη ε απεπζείαο παξαρψξεζε κε ή ρσξίο 

αληάιιαγκα ηεο απιήο ρξήζεο ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο ζε δήκνπο θαη θνηλφηεηεο γηα 

ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο παξαγξάθνπ 2. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη 

φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα (παξ. 5). 

6. Με ηελ αξηζ. ΓΓΠ0005159/586Β/ΔΞ 7.4.2015 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (Β΄ 578), φπσο ηζρχεη, 

νξίδεηαη φηη παξαρσξείηαη απεπζείαο θαη κε ην αληάιιαγκα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηεο 

απφθαζεο απηήο ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) Α΄ βαζκνχ ηεο 

ρψξαο, ην δηθαίσκα ηεο απιήο ρξήζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ αηγηαινχ, παξαιίαο, 
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φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, πνπ βξίζθνληαη ζηα 

φξηα ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο. Δγθξίλεηαη ε πεξαηηέξσ κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

απιήο ρξήζεο απφ ηνπο Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ πξνο ηξίηνπο, κε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο, 

έλαληη αληαιιάγκαηνο, γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ ηεο απφθαζεο 

απηήο, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζηα επφκελα άξζξα (άξζξν 1).  

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ίδηαο πην πάλσ απφθαζεο νξίδεηαη φηη 

νη ηξίηνη ζηνπο νπνίνπο κεηαβηβάδεηαη ην δηθαίσκα απιήο ρξήζεο δπλάκεη ζχκβαζεο 

κίζζσζεο κε ηνπο Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο απηψλ. Με ηελ 

επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ηεο απφθαζεο απηήο, γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ ζε ηξίηνπο (θαηφπηλ 

δεκνπξαζίαο), εθαξκφδεηαη ε θείκελε λνκνζεζία πεξί εθκίζζσζεο δεκφζησλ αθηλήησλ 

(άξζξν 13 λ. 2971/2001). Απαγνξεχεηαη ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν πεξαηηέξσ ππεθκίζζσζε 

ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απφ ηνπο κηζζσηέο. 

Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο ίδηαο πην πάλσ απφθαζεο νξίδεηαη φηη ε 

κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο απφ ηνπο Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ πξνο ηξίηνπο 

δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηε ζχλαςε έγγξαθεο ζχκβαζεο κίζζσζεο. Σν 

κηζζσηήξην ζπκβφιαην ζπληάζζεηαη ζε ηξία (3) αληίγξαθα πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, αθνχ θαηαβιεζεί εθάπαμ απφ ην κηζζσηή πνζνζηφ 30% επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

7. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ έθδνζε ηεο πην πάλσ θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο είραλ εθδνζεί θαη ήηαλ ζε ηζρχ αληίζηνηρεο θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πνπ 

ξχζκηδαλ ηελ απεπζείαο παξαρψξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο 

αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ 

ζηνπο Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ, ζηηο νπνίεο νξίδνληαλ φκνηα ηα αλαθεξφκελα ζηελ πην πάλσ θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε δεηήκαηα (Γ10 Β 1053970/1672/ΔΞ2013/29.3.2013 (ΦΔΚ 801 Β΄), 

Γ10Β 1027032/1033/ΔΞ2014/11.2.2014 (ΦΔΚ Β΄ 328)). 

8. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ηεζεί ππφςε καο πξνθχπηεη φηη Γήκνη (ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ) 

έρνπλ ζπλάςεη ζπκβάζεηο κίζζσζεο κε ηξίηνπο γηα ηελ πεξαηηέξσ κεηαβίβαζε ζε απηνχο 

ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, θ.ιπ. πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο 

δηνηθεηηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο θαη εηζπξάηηνπλ κίζζσκα (αληάιιαγκα), ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηε ζρεηηθή θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε.  

9. Μεηά απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ ζπλάγεηαη φηη απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 2971/2001 πξνβιέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο ησλ πην πάλσ 

θνηλφρξεζησλ πξαγκάησλ ζηνπο Ο.Σ.Α. πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ νη ίδηνη ην ζρεηηθφ 
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δηθαίσκα, ή ηξίηνη ζηνπο νπνίνπο δχλαληαη λα κεηαβηβάδνπλ απηφ έλαληη αληαιιάγκαηνο. Η 

κεηαβίβαζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπληειείηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζρεηηθή 

θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, κε ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο (κηζζσηήξην ζπκβφιαην), 

εθαξκνδφκελεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί εθκίζζσζεο δεκφζησλ αθηλήησλ. Καηά 

ζπλέπεηα, ην κίζζσκα πνπ απνθηνχλ νη Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ απφ ηε κεηαβίβαζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, θ.ιπ. ζε ηξίηνπο απνηειεί εηζφδεκα απφ 

αθίλεηε πεξηνπζία, γηα ην νπνίν, σο θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο ππφθεηληαη ζε θνξνινγία, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 46 ηνπ λ. 4172/2013. 

 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                     Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

Η Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο                             ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  

        Σκήκαηνο Γηνίθεζεο      ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄  

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 

3. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Β΄ 

4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ (e-ππεξεζίεο) 

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ ΟΣΑ, 

ηαδίνπ 27 & Γξαγαηζαλίνπ, 101 83 Αζήλα 

2. Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.), Αθαδεκίαο 65 & Γελλαδίνπ 8, 106 78 Αζήλα 

3. Γήκνο εηείαο, Λνγηζηήξην, Βαξζνινκαίνπ 9, 723 00 εηεία 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θαο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ  

4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 
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5. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 

7. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α΄ (3) - Β΄ (10) 

8. Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
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