
Δημιουργία τουριστικών λιμένων 

Πρωτοβουλία - Διαδικασία - Εκμετάλλευση 
 

 
«Αρθρο 31: Δημιουργία μαρίνων. Πρωτοβουλία - Διαδικασία - 

Εκμετάλλευση 
 

  «1α. Μαρίνα μπορεί να δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού ή 
οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. [Το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να είναι κύριος, επικαρπωτής ή επιφανειούχος του 
παράκτιου 
ακινήτου, έμπροσθεν του οποίου ενδιαφέρεται να χω-ροθετήσει και να κατασκευάσει μαρίνα.] 
 
***Το δεύτερο εδάφιο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την περ. 3 της υποπαρ. ΣΤ16 της παρ. ΣΤ του 
πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014  (ΦΕΚ Α΄85/07/04/2014) 
 
 
 «β. Για τη χωροθέτηση μαρινών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού και του άρθρου 
29. Ειδικώς, η χωροθέτηση μαρινών, οι οποίες εμπίπτουν εντός αρχαιολογικών χώρων, 
ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικισμών ή εντός περιοχών του άρθρου 19 του ν. 
1650/1986, όπως ισχύει, ή βρίσκονται εντός της παραλιακής ζώνης της Αττικής, η οποία 
ρυθμίζεται από τις διατάξεις του από 1/3.5.2004 προεδρικού διατάγματος «Καθορισμός 
ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη 
της Αττικής από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (Δ΄ 254), ή έχουν 
χερσαία ζώνη που υπερβαίνει τα 50.000 τ.μ., περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις επόμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.» 
 
  *** Η περίπτωση β΄αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 9 Ν.4276/2014, 
     ΦΕΚ Α 155/30.7.2014. 
 
  γ. Κατά το πρώτο στάδιο γίνεται ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας με την έκδοση 
προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. Με το πιο 
πάνω προεδρικό διάταγμα: 
 
«γ. αα. Οριοθετείται σε χάρτη κλίμακας 1:500 ή 1:1.000 η έκταση της χερσαίας και θαλάσσιας 
λιμενικής ζώνης.» 
 
  *** Η υποπερίπτωση αα΄αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 10 Ν.4276/2014, 
     ΦΕΚ Α 155/30.7.2014. 
 
 
  ββ. Καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, ανά τομέα, επί της χερσαίας ζώνης του 
τουριστικού λιμένα. Μεταξύ των χρήσεων αυτών μπορεί να περιλαμβάνονται αθλητικές 
εγκαταστάσεις, γραφεία/τράπεζες/κτίρια διοίκησης, τουριστικές εγκαταστάσεις, εμπορικά 
καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, εστιατόρια/ αναψυκτήρια/κέντρα 
διασκέδασης, κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση, χώροι συνάθροισης κοινού/πολιτιστικά 
κτίρια, χώροι πρασίνου, κτίρια/γήπεδα στάθμευσης και αποθήκευσης, πρατήρια καυσίμων και 
εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς. 
 
  γγ. Καθορίζονται οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση, επέκταση, 
μετατροπή ή μετασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και η έκταση της απαιτούμενης 
περίφραξης. Ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,2 στο σύνολο της 
χερσαίας ζώνης. 
 
  δδ. Εγκρίνονται οι γενικοί περιβαλλοντικοί όροι για τη δημιουργία της μαρίνας, ύστερα από 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία συντάσσεται κατά το άρθρο 6 και 
δημοσιοποιείται κατά το άρθρο 7 της κοινής απόφασης 107017/2006 των Υπουργών 
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Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων`Εργων και του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β` 1225). 
 
  δ. Για την έκδοση του πιο πάνω προεδρικού διατάγματος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 ή 
1:1000, στο οποίο αποτυπώνονται τα στοιχεία των υποπεριπτώσεων αα`, ββ` και γγ` της 
προηγούμενης περιπτώσεως γ` και έκθεση χωροθέτησης ως αυτοτελές παράρτημα της 
ΣΜΠΕ, στην οποία περιγράφονται και τεκμηριώνονται οι βασικές χωροθετικές επιλογές του 
σχεδιαζόμενου έργου, ιδίως όσον αφορά τις προτεινόμενες χρήσεις γης και όρους και 
περιορισμούς δόμησης, σε συνάρτηση και με τον χαρακτήρα των ομόρων και γειτνιαζουσών 
περιοχών, 
την υπάρχουσα συγκοινωνιακή υποδομή και τις λοιπές εξυπηρετήσεις, καθώς και τα βασικά 
χωρικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, τουλάχιστον στο επίπεδο της οικείας 
δημοτικής ενότητας. Στην ίδια έκθεση τεκμηριώνεται επίσης η συμβατότητα του 
προτεινόμενου έργου προς τα δεδομένα του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό 
και προς τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής 
κλίμακας. Με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα μπορεί να τροποποιούνται τυχόν ισχύουσες 
για την περιοχή της μαρίνας γενικές και ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τα 
όρια της χερσαίας ζώνης, καθώς και τις επιτρεπόμενες εντός αυτής χρήσεις γης και όρους 
δόμησης, εφόσον τούτο καθίσταται αναγκαίο εν όψει του ειδικού και σύνθετου χαρακτήρα της 
μαρίνας, τεκμηριώνεται ειδικώς στην παραπάνω ειδική έκθεση και δεν ανατρέπεται πάντως η 
γενική χωροταξική λειτουργία της ευρύτερης περιοχής. Εφόσον εντός της χερσαίας ζώνης της 
μαρίνας ή στα όρια αυτής υπάρχουν μη οριοθετημένα υδατορέματα, με το πιο πάνω 
προεδρικό διάταγμα καθορίζονται επίσης οι προσωρινές οριογραμμές των ανωτέρω 
υδατορεματων, καθώς και οι ελάχιστες αποστάσεις για την ανέγερση κτιρίων και 
εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερες των 20 μέτρων από την 
προσωρινή οριογραμμή. Για τον καθορισμό των προσωρινών οριογραμμών, ο 
ενδιαφερόμενος, πέραν των δικαιολογητικών που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια της 
παρούσας περίπτωσης, υποβάλλει επιπλέον και τεχνική έκθεση, συνοδευόμενη από 
υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά στοιχεία βάσει των οποίων προτείνονται οι 
προσωρινές οριογραμμές των υδατορεματων, ενώ επιπλέον αποτυπώνει τις σχετικές 
οριογραμμές στο τοπογραφικό διάγραμμα του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης. 
 
 «Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, ενεργώντας ως «Αρχή Σχεδιασμού», 
διαβιβάζει το αίτημα χωροθέτησης και το σχετικό φάκελο της κατατιθέμενης Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διακινεί τη σχετική αλληλογραφία που αφορά την πληρότητα 
του φακέλου και ακολουθεί την κανονιστικά προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης με το 
κοινό. Τυχόν έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον αιτούντα τη χωροθέτηση.». 
 
 
*** Τα δύο τελευταία εδάφια του στοιχ.δ΄προστέθηκαν με το  άρθρο 59 Ν.4559/2018, 
       ΦΕΚ Α 142/3.8.2018. 
 
ε.«Η διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων εφαρμόζεται και σε κάθε αναθεώρηση ή 
ουσιώδη τροποποίηση του γενικού σχεδιασμού μαρινών που πληρούν ένα ή περισσότερα 
από τα κριτήρια της περίπτωσης β΄, με εξαίρεση τις μαρίνες που έχουν χωροθετηθεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 5 και 41 του ν. 2160/1993.» 
 
 Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, μπορεί να 
επέρχονται μεμονωμένες και μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στον γενικό σχεδιασμό των 
ανωτέρω μαρίνων. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η σκοπούμενη 
τροποποίηση υποβάλλεται σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, μόνον 
εφόσον αξιολογηθεί, κατά τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση 107017/2006 των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων`Εργων και του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β`1225), ότι ενδέχεται να 
έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
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*** Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου ε΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 παρ.2 
Ν.4276/2014,ΦΕΚ Α 155/30.7.2014. 
 
  στ. Την έκδοση του προεδρικού διατάγματος ακολουθεί το δεύτερο στάδιο της χωροθέτησης 
κατά το οποίο εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τα προτεινόμενα λιμενικά έργα για τη δημιουργία της 
μαρίνας, οι απαιτούμενες προσχώσεις και έργα εκσκαφής για τη διάνοιξη εσωτερικών 
λιμενολεκανών, καναλιών ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων, τα αναγκαία έργα 
υποδομής, οι εγκαταστάσεις και τα κτίρια επί της χερσαίας ζώνης και οι περιβαλλοντικοί όροι 
για την κατασκευή, μετατροπή, μετασκευή, προσθήκη ή τροποποίηση της μαρίνας, καθώς και 
τη λειτουργία αυτής, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στις παραγράφους 2β 
και 3 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011, πλην των υποπεριπτώσεων στστ` και ζζ`. Για την 
έκδοση της παραπάνω απόφασης, απαιτείται προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής 
Τουριστικών Λιμένων, μετά από υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Τουρισμού των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παράγραφο 2 και εφαρμόζεται η 
διαδικασία των παραγράφων 3 έως 5». 
 
«Σε υφιστάμενους τουριστικούς λιμένες μπορεί, μετά από αίτηση του φορέα διαχείρισης και 
υποβολή των προβλεπόμενων συνοδών μελετών, να δημιουργούνται ανεξάρτητες θαλάσσιες 
ζώνες εξυπηρέτησης υδροπλάνων μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών 
Λιμένων.» 
 
*** Το τελευταίο εδάφιο της περ.στ΄προστέθηκε με το άρθρο 11 Ν.4276/2014, 
     ΦΕΚ Α 155/30.7.2014. 
 
 
 
 «2. Για εισαγωγή προς συζήτηση στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αιτήματος για 
χωροθέτηση και δημιουργία μαρίνας ή για τροποποίηση απόφασης χωροθέτησης μαρίνας, 
απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού των κατωτέρω 
δικαιολογητικών: 
 
 α) γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 ή απόσπασμα χάρτη, στο οποίο 
εμφαίνονται η ακριβής θέση του έργου, καθώς και οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής, 
 
 β) τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 στο οποίο εμφαίνονται η αιτούμενη χερσαία και 
θαλάσσια ζώνη του λιμένα, τα όρια της ιδιοκτησίας, η καθορισμένη οριογραμμή του αιγιαλού 
και της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και η πρόταση καθορισμού των τυχόν νέων 
οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, 
 
 γ) σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:500 ή 1:1.000 των προτεινόμενων ή/και υφιστάμενων 
έργων και κατασκευών, στο οποίο εμφαίνονται τα στοιχεία της περίπτωσης β, η έκταση των 
προτεινόμενων προσχώσεων στο θαλάσσιο χώρο, η οριοθέτηση της χερσαίας και θαλάσσιας 
ζώνης, περιγραφικά στοιχεία, όπως το εμβαδόν χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του 
τουριστικού λιμένα και υφιστάμενων ή προτεινόμενων υποδομών, οι προτει-νόμενες χρήσεις 
γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης. 
 
 Τα κτίρια ανεγείρονται μέχρι την οριογραμμή της ζώνης παραλίας. Για τον κοινόχρηστο χώρο 
του αιγιαλού ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 2971/2001, 
όπως ισχύουν, 
 
 δ) φάκελο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων εις διπλούν με συνοδευτικά έγγραφα και 
σχέδια τεκμηρίωσης, 
 
 ε) τεχνική έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόμενων λιμενικών έργων, που απαιτούνται 
για τη δημιουργία του λιμένα, καθώς και των προτεινόμενων χρήσεων γης και των όρων και 
των περιορισμών δόμησης και των βασικών έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των 
έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, για τη λειτουργία, εκμετάλλευση 
και οικονομική βιωσιμότητά τους, 
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 στ) προβλεπόμενο ύψος επένδυσης, 
 
 ζ) τίτλοι κυριότητας ή δικαιωμάτων επικαρπίας, εφόσον τμήμα της χερσαίας ζώνης του λιμένα 
περιλαμβάνει εκτάσεις όπισθεν της καθορισμένης γραμμής παραλίας, απόσπασμα 
κτηματολογικού διαγράμματος και πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών εγγραπτέων 
δικαιωμάτων ή βεβαίωση δήλωσης ιδιοκτησίας για περιοχές στις οποίες λειτουργεί 
κτηματολογικό ή κτηματογραφικό γραφείο, 
 
 η) έκθεση αναλυτικής αρχαιολογικής τεκμηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.) για τη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη της μαρίνας, που εκδίδεται ύστερα από σχετικό αίτημα του αιτούντος τη χωροθέτηση 
προς το Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών 
στο Πλαίσιο των Μεγάλων Εργων (κατά τις διατάξεις του ν. 4072/2012) μέσα σε προθεσμία 
εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.». 
 
*** Η παρ.2,όπως είχε τροποποιηθεί με το  άρθρο 43  Ν. 4179/201 (ΦΕΚ Α` 175 8/8/2013) 
      αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 36 παρ.1 Ν.4582/2018,ΦΕΚ Α 208/11.12.2018. 
 
 
 
 «3. Για την έγκριση χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων των μαρίνων, πλην αυτών που 
ορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 1, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 
 
 Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού ελέγχει την πληρότητα των 
υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και διαβιβάζει το φάκελο μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σε ένα μόνο αντίγραφο, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανεξαρτήτως της περιβαλλοντικής κατάταξης της μαρίνας στην 
υποκατηγορία Α1 ή Α2 του ν. 4014/2011, προκειμένου να ακολουθηθεί περαιτέρω η 
διαδικασία των παραγράφων 2β και 3 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011, πλην των 
υποπεριπτώσεων στστ και ζζ. Επίσης, διαβιβάζει πλήρη σειρά δικαιολογητικών στον οικείο 
δήμο, προκειμένου να διατυπώσει απλή γνώμη για την ανάγκη δημιουργίας της νέας μαρίνας, 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη του σχετικού φακέλου. 
 
 Αν ο δήμος δεν διατυπώσει γνώμη μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η διαδικασία για τη 
χωροθέτηση της νέας μαρίνας συνεχίζεται και χωρίς γνωμοδότηση του δήμου. Αν το αίτημα 
χωροθέτησης τουριστικού λιμένα υποβάλλεται από τον οικείο Δήμο δεν απαιτείται η τήρηση 
της διαδικασίας γνωμοδότησης του Δήμου.». 
 
***Η παρ.3 ,όπως είχε αντικατασταθεί  με τη παρ.4 του άρθρου 10 του Ν.4179/2013 (ΦΕΚ Α` 
175 8/8/2013) αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 36 παρ.2 Ν.4582/2018,ΦΕΚ Α 
208/11.12.2018. 
 
 
 
«4. α) Μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υποβολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αποφαίνεται για τη 
συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων δημιουργίας της μαρίνας και γνωμοδοτεί σχετικά. 
Κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας μέσα σε προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα. 
 
 Για την έγκριση ή την τροποποίηση της χωροθέτησης, των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, των 
όρων και περιορισμών δόμησης, των απαιτούμενων προσχώσεων ή έργων εκσκαφής για τη 
διάνοιξη εσωτερικών λιμενολεκανών, καναλιών ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων, 
των αναγκαίων έργων υποδομής, των εγκαταστάσεων και κτιρίων επί της χερσαίας ζώνης και 
των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή, τη μετατροπή, τη μετασκευή, την προσθήκη ή 
την τροποποίηση και τη λειτουργία της μαρίνας εκδίδεται, με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας 
του Υπουργείου Τουρισμού, κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. Η απόφαση αυτή 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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 β) Σε χωροθετημένους τουριστικούς λιμένες κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι 
διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση και αξιοποιούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, την 
ΕΤΑΔ ή το ΤΑΙΠΕΔ, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, επιτρέπεται η νομιμοποίηση των 
υφιστάμενων καθ υπέρβαση ή χωρίς άδεια κατασκευασθέντων έργων και εγκαταστάσεων 
εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, τα οποία συνδέονται λειτουργικά με αυτά που είχαν 
αρχικά εγκριθεί μέσω της απόφασης χωροθέτησης, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, 
ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.». 
 
*** Η παρ.4,όπως είχε αντικατασταθεί  με την υποπερ. 1β της υποπαρ. ΣΤ16 της παρ. ΣΤ 
       του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014  (ΦΕΚ Α΄85/07/04/2014) 
       αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 36 παρ.3 Ν.4582/2018,ΦΕΚ Α 208/11.12.2018. 
 
 5. Αν χωροθετηθεί νέα μαρίνα με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού 
απαιτούνται τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 
τα οποία συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνες της ή άλλων δημόσιων φορέων. 
 
 6. Μετά τη χωροθέτηση μαρίνας η εκτέλεση όλων των έργων που απαιτούνται για τη 
δημιουργία, λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητα της, μπορεί να 
παραχωρείται σε επιχείρηση ή επιχειρήσεις (δημόσιες ή ιδιωτικές) ή σε όμιλο επιχειρήσεων 
(δημόσιων ή ιδιωτικών). Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και 
Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόσκληση 
του Υπουργού για εκδήλωση ενδιαφέροντος με δημόσιο διαγωνισμό. Στη σχετική προκήρυξη 
του διαγωνισμού καθορίζονται οι όροι διενέργειας του και η διαδικασία μέχρι την υπογραφή 
της σύμβασης, της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού. Επιτροπή του διαγωνισμού είναι η 
Επιτροπή του άρθρου 30. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται μετά από εισήγηση της 
Επιτροπής και απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. 
 
 Το συνολικό κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιμενικών έργων των μαρίνων που 
παραχωρούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου, μπορεί να συγχρηματοδοτείται από το Δημόσιο μέσω του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων. 
 
 Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 
 
 α. Η σύνταξη χρηματοοικονομικής μελέτης κόστους οφέλους για τη βιωσιμότητα και 
ανταποδοτικότητα της μαρίνας, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (Γενική 
Γραμματεία Τουρισμού). 
 
 β. Η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Πολιτισμού και Τουρισμού με την οποία ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η σχετική 
διαδικασία της συγχρηματοδότησης του κόστους της επένδυσης μέσω του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων. 
 
 Το κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιμενικών έργων των μαρίνων, που 
παραχωρούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο, δεν υπάγεται 
στο καθεστώς ενισχύσεων της κείμενης νομοθεσίας. 
 
 Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις των 
περιπτώσεων α` και β`, και στις περιπτώσεις των μαρίνων για τις οποίες έχει διενεργηθεί 
διαγωνισμός, έχει γίνει κατακύρωση και δεν έχει υπογραφεί κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος η σύμβαση παραχώρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του παρόντος 
άρθρου. 
 
 Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το ύψος της συγχρηματοδότησης και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. 
 
 7. Εντός οκταμήνου από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο φορέας διαχείρισης 
μαρίνας υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού φάκελο με σειρά 
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παραστατικών που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μέσα σε 
ένα τρίμηνο από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. 
 «Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατή η προσκόμιση 
των απαιτούμενων παραστατικών χωρίς ευθύνη του φορέα διαχείρισης της μαρίνας.» 
 
***Το εντος "" εδάφιο προστέθηκε με τη παρ.6α του άρθρου 10 του Ν.4179/2013 (ΦΕΚ Α` 
175 8/8/2013) 
 
 8. Η αρμόδια Διεύθυνση ελέγχει τις υποβαλλόμενες από τον φορέα διαχείρισης της μαρίνας 
μελέτες και σχέδια που αναφέρονται στα πάσης φύσεως έργα της μαρίνας και των 
εγκαταστάσεων της και εφόσον συμφωνούν με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 
του άρθρου αυτού ή τη σύμβαση παραχώρησης τις προωθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες στις 
αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες οικοδομικές και λοιπές άδειες 
για τη δημιουργία της μαρίνας. Οι άδειες χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός 
τετραμήνου από την υποβολή των σχετικών μελετών και σχεδίων από την αρμόδια 
Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού. 
 
 9. Η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης της μαρίνας στον φορέα 
διαχείρισης διέπεται από τους όρους της σύμβασης, τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του 
Αστικού Κώδικα. Η σύμβαση υπογράφεται για λογαριασμό του Δημοσίου από τον Υπουργό 
Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και από τον φορέα διαχείρισης της μαρίνας μέσα σε οκτώ 
(8) μήνες από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης χωροθέτησης.   «Εάν παρέλθει 
άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, η υπουργική απόφαση χωροθέτησης του άρθρου αυτού 
δύναται να ανακληθεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Τουριστικών Λιμένων.» 
 
*** Το εντος "" τρίτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.6β του άρθρου 10 του 
      Ν.4179/2013 (ΦΕΚ Α` 175 8/8/2013) 
 
 
 Η σύμβαση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, λεπτομερή περιγραφή των έργων που αναλαμβάνει 
να κατασκευάσει ο φορέας διαχείρισης της μαρίνας, το ελάχιστο ποσό της επένδυσης που 
απαιτείται και τον τρόπο κάλυψης αυτής, τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης, που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα 99 έτη κατ` ανώτατο όριο, το καταβλητέο στο Δημόσιο αντάλλαγμα 
για όλη τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης, τις ποινικές ρήτρες για παραβάσεις της 
σύμβασης, τους λόγους λύσης της σύμβασης, την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν 
μεταξύ του Δημοσίου και του φορέα διαχείρισης της μαρίνας ενώπιον των καθ` ύλην και κατά 
τόπο αρμόδιων Ελληνικών δικαστηρίων και οποιονδήποτε άλλο όρο συνδεόμενο με την 
παραχώρηση ή την εκμετάλλευση της μαρίνας και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του 
Δημοσίου. Στη σύμβαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της όλες οι 
μελέτες, τα σχέδια, το χρονοδιάγραμμα και λοιπά στοιχεία που ορίζονται στην απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 
του άρθρου αυτού. 
 
 Με τη σύμβαση μπορεί να καθορίζεται και αριθμός θέσεων για ελλιμενισμό ναυταθλητικών 
σκαφών. 
 
 "Από την υποχρέωση σύναψης της σύμβασης παραχώρησης του άρθρου αυτού εξαιρούνται 
οι τουριστικοί λιμένες που τελούν υπό καθεστώς διαχείρισης και εκμετάλλευσης από 
Οργανισμό Λιμένα Α.Ε. δυνάμει σύμβασης που έχει συναφθεί κατά τα άρθρα 24 και 35 του ν. 
2932/2001 και κατά το άρθρο 17 του ν. 2892/2001." 
 
*** Το πιο πάνω μέσα σε  " " εδάφιο της παρ.9 προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ.1 
Ν.4276/2014, 
     ΦΕΚ Α 155/30.7.2014. 
 
 «Σε όλες τις περιπτώσεις που η σύμβαση παραχώρησης απαιτείται να καταρτιστεί με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα, καθώς και όποια δαπάνη 
απαιτείται έως την ολοκλήρωση της μεταγραφής θα βαρύνουν τον φορέα διαχείρισης του 
τουριστικού λιμένα (μαρίνα, καταφύγιο τουριστικών σκαφών, ζώνες αγκυροβολίου 
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τουριστικών σκαφών). Αν η κυριότητα, διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των τουριστικών 
λιμένων ανήκει στην ΕΤΑΔ, η σύμβαση παραχώρησης, καθώς και η τροποποίηση των όρων 
της υπογράφεται από την ΕΤΑΔ.». 
 
*** Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.9 προστέθηκαν με το άρθρο 36 παρ.4 Ν.4582/2018, 
       ΦΕΚ Α 208/11.12.2018. 
 
 «10.1. Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα οφείλει, μέσα σε δύο (2) μήνες από την 
ολοκλήρωση του συνόλου των έργων, να υποβάλει αίτηση για την έκδοση άδειας λειτουργίας 
στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού, στην οποία επισυνάπτονται τα εξής 
έγγραφα και παραστατικά στοιχεία: 
 
 α) θεωρημένες οικοδομικές άδειες, 
 
 β) σχέδια γενικής διάταξης χερσαίων και λιμενικών έργων, όπως τα έργα αυτά 
κατασκευάσθηκαν και υφίστανται, συνοδευόμενα από υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικών ως 
προς τη νομιμότητα κατασκευής των έργων αυτών, 
 
 γ) σχέδιο ειδικού κανονισμού λειτουργίας, 
 
 δ) ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση παραχώρησης ή 
τη σύμβαση παραχώρησης, 
 
 ε) πιστοποιητικό πυροπροστασίας ή βεβαίωση υποβολής των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών. Αν υποβληθεί βεβαίωση κατά το προηγούμενο εδάφιο, το πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την 
έκδοση της άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό πυροπροστασίας δεν 
υποβληθεί μέσα στην προθεσμία των έξι (6) μηνών, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παρ. 
10.2.β του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, 
 
 στ) άδειες εκτέλεσης λιμενικών έργων, 
 
 ζ) βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Φάρων για φωτοσήμανση των λιμενικών έργων, 
 
 η) βεβαίωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τον επανακαθορισμό 
αιγιαλού - παραλίας. 
 
 Σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Τουρισμού ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητά τους 
και ενημερώνει το φορέα διαχείρισης για ελλείψεις ή εκδίδει την άδεια λειτουργίας τουριστικού 
λιμένα. 
 Τα ανωτέρω παραστατικά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν με απόφαση του Υπουργού 
Τουρισμού.». 
 
*** Η παρ.10.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 36 παρ.5 Ν.4582/2018, 
      ΦΕΚ Α 208/11.12.2018. 
 
 
«10.2. α) Για την άδεια λειτουργίας για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 και των κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και για την 
έκδοση κάθε άδειας δόμησης εντός τουριστικού λιμένα, περιλαμβανομένων και των 
τουριστικών καταφυγίων και αγκυροβολίων, αρμόδια είναι η Υπηρεσία του άρθρου 12 του ν. 
4002/2011 (Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του 
Υπουργείου Τουρισμού). Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εφαρμόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 151, 152, 153 και 154 του ν. 4070/2012. Για τη χορήγηση 
της άδειας δόμησης εφαρμόζεται η διαδικασία της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης α και 
της περίπτωσης γ της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 και υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του μηχανικού περί τήρησης των όρων και των περιορισμών δόμησης που ισχύουν 
για τον τουριστικό λιμένα. 
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 10.2. β) Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται ο τρόπος τήρησης και ελέγχου 
των διατάξεων των παραγράφων 10.1 και 10.2, ο ελεγκτικός μηχανισμός, οι κυρώσεις, οι όροι 
και οι προϋποθέσεις ανάκλησης άδειας λειτουργίας ή απαγόρευσης λειτουργίας ή 
προσωρινής στέρησης άδειας λειτουργίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.». 
 
*** Η παρ.10.2,όπως είχε συμπληρωθεί  με τη παρ.7 του άρθρου 10 του Ν.4179/2013 
      αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 36 παρ.6 Ν.4582/2018,ΦΕΚ Α 208/11.12.2018. 
 
«10.2. γ) Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας για την 
άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, 
μουσικές συναυλίες, επιδείξεις, παγοδρόμιο, και άλλες καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές 
δραστηριότητες σε ακάλυπτο χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων, είναι η Υπηρεσία του 
άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών 
Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού). Για τη χορήγηση της άδειας του προηγούμενου 
εδαφίου υποβάλλονται στην ΕΥΠΑΤΕ, ύστερα από έγκριση του φορέα διαχείρισης του 
τουριστικού λιμένα, τα εξής δικαιολογητικά: 
 
 α) αίτηση του ενδιαφερομένου, 
 
 β) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας περί υποβολής δήλωσης έναρξης 
άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με το ν. 4045/1960 (Α 47) και τα άρθρα 13 και 29 του ν. 
1642/1986 (Α 125), 
 
 γ) βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα για 
την ασφαλή και καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών, 
 
 δ) βεβαίωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του 
δικαιώματα περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 
 
 ε) βεβαίωση διπλωματούχου χημικού, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα για την 
επικινδυνότητα των χρησιμοποιούμενων αερίων ή άλλων υλών, 
 
 στ) βεβαίωση διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του 
δικαιώματα για την ασφάλεια των μηχανολογικών εγκαταστάσεων άνω των δέκα (10) ίππων. 
Οι κινηματογράφοι και τα θέατρα εντός τουριστικών λιμένων αδειοδοτούνται από την 
ΕΥΠΑΤΕ και λειτουργούν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους αναγκαστικούς νόμους 445 και 
446/1937 και το από 15/17 Μαΐου 1956 βασιλικού διατάγματος (Α 123), σε συνδυασμό με τη 
νομοθεσία πυρασφάλειας περί χώρων συνάθροισης κοινού και ειδικότερα, σύμφωνα με την 
3/2015 πυροσβεστική διάταξη (Β 529), όπως κάθε φορά ισχύει για κινηματογράφους που 
στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια και του άρθρου 10 του π.δ. 71/1988 (Α 32), όπως κάθε 
φορά ισχύει για κινηματογράφους που στεγάζονται σε νεόδμητα κτίρια. Για τη λειτουργία 
κινηματογράφων δηλώνεται επιπλέον ο αριθμός των θέσεων. 
 
 Για τους υπαίθριους παιδότοπους εντός τουριστικών λιμένων, τηρούνται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις της 36873/2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β 1364) 
και υποβάλλονται στην ΕΥΠΑΤΕ τα δικαιολογητικά της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του 
άρθρου 7 της απόφασης αυτής. 
 
 Σε περίπτωση που ο χώρος εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 3028/2002, η παραπάνω άδεια 
εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού». 
 
*** Η παρ.10.2γ προστέθηκε  με το άρθρο 36 παρ.7 Ν.4582/2018,ΦΕΚ Α 208/11.12.2018. 
 
 10..«3. Ο φορέας διαχείρισης μεριμνά για τον οριστικό καθορισμό της νέας οριογραμμής 
αιγιαλού και παραλίας και για την καταγραφή του δημόσιου κτήματος που δημιουργήθηκε με 
την ολοκλήρωση των έργων της μαρίνας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το Υπουργείο 
Τουρισμού χορηγεί στον φορέα διαχείρισης της μαρίνας, μετά από αίτησή του, τμηματικές 
άδειες για τη λειτουργία διακεκριμένων τμημάτων της υπό κατασκευή μαρίνας εντός δύο (2) 
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μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Η πιο πάνω αίτηση συνοδεύεται από τα 
δικαιολογητικά των περιπτώσεων β΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 10.1 του ν. 2160/1993, η υποβολή 
των οποίων συνιστά προϋπόθεση χορήγησης της τμηματικής άδειας λειτουργίας.» 
 *** Η περίπτωση 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 10 παρ.1 Ν.4276/2014,ΦΕΚ Α 
155/30.7.2014. 
 
«10.4. Σε περίπτωση διάνοιξης εσωτερικών λιμενολε-κανών, καναλιών ή/και διαμόρφωση 
προστατευτικών νησίδων για τη δημιουργία τουριστικών λιμένων, συμπεριλαμβανομένων και 
των τουριστικών καταφυγίων, αγκυροβολίων και ξενοδοχειακών λιμένων, τα παραπάνω έργα 
ανήκουν αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο. Η δημιουργούμενη ως αποτέλεσμα της 
εκσκαφής έκταση καταγράφεται ως δημόσιο κτήμα, περιλαμβάνεται στη ζώνη του τουριστικού 
λιμένα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εν γένει ανάγκες του και να παραχωρηθεί χωρίς 
δημοπρασία στο φορέα διαχείρισης της μαρίνας έναντι ανταλλάγματος με απόφαση του 
Υπουργού Τουρισμού ή με σχετική σύμβαση παραχώρησης για χρονικό διάστημα που δεν θα 
εκτείνεται πέραν του χρονικού 
ορίου της παραχώρησης του τουριστικού λιμένα. Με την ολοκλήρωση των έργων της μαρίνας 
ο φορέας διαχείρισης οφείλει να μεριμνήσει για τον επανακαθορισμό του αιγιαλού κατά τις 
κείμενες διατάξεις, κατά τον οποίο πρέπει να διασφαλίζεται η συνέχεια του αιγιαλού είτε μέσω 
κατάλληλης γεφύρωσης ή άλλου τεχνικού έργου, είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.» 
 
 
***Η παρ.10.4 προστέθηκε με τη παρ.8 του άρθρου 10 του Ν.4179/2013 (ΦΕΚ Α` 175 
8/8/2013) 
 
 
 11. Η μέριμνα για τη συντήρηση των έργων και εγκαταστάσεων της μαρίνας, η καθαριότητα, 
με επιφύλαξη των υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α. για αποκομιδή των απορριμμάτων, η ανανέωση 
του τεχνικού εξοπλισμού και κάθε άλλη σχετική ενέργεια εμπίπτει στις υποχρεώσεις του 
φορέα διαχείρισης. Ο έλεγχος της λειτουργίας των μαρίνων ανήκει στην αρμόδια Υπηρεσία 
της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού. 
 
 12. Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.. Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ.), καθώς και οι οικείοι 
Ο.Τ.Α. οφείλουν να εκτελούν τα απαραίτητα έργα υποδομής για τη σύνδεση της μαρίνας με τα 
δίκτυα τους. Εάν οι πιο πάνω φορείς αδυνατούν ή καθυστερούν την εκτέλεση των έργων 
υποδομής, δύναται να επιτραπεί με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η χρησιμοποίηση 
άλλων τρόπων εξυπηρέτησης της μαρίνας (αυτοδύναμη παραγωγή ενέργειας, βιολογικός 
καθαρισμός κ.λπ.).» 
 
 
    *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραστατικά της παρ. 10.1 του άρθρου 160 Ν.4070/2012 
τροποποιήθηκαν με την ΥΑ με αριθμ. 27301  (ΦΕΚ Β 3088/4.12.2013) ως εξής: "α. 
Θεωρημένες Οικοδομικές άδειες. β. Σχέδια γενικής διάταξης χερσαίων και λιμενικών έργων 
«ως κατασκευάστηκαν» συνοδευόμενα από υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικών. γ. Σχέδιο 
Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας. δ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην υπουργική απόφαση Παραχώρησης ή τη Σύμβαση Παραχώρησης. ε. Πιστοποιητικό 
Πυροπροστασίας ή βεβαίωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με υποχρέωση 
υποβολής του, σε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας. 
στ. Αδειες εκτέλεσης λιμενικών έργων. ζ. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Φάρων για 
φωτοσήμανση των λιμενικών έργων. η. Βεβαίωση υποβολής των απαιτουμένων 
δικαιολογητικών για τον επανακαθορισμό αιγιαλού - παραλίας". 
 
 
«13. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις 
των περιπτώσεων α και β, έχουν ισχύ και στις περιπτώσεις των μαρινών για τις οποίες: 
 
 α) δεν έχει συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 9, 
 
 β) η σύμβαση που έχει συναφθεί με το Υπουργείο Τουρισμού έχει λυθεί για οποιονδήποτε 
λόγο ή έχει γίνει καταγγελία της σύμβασης. 
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 Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των 
ζωνών αγκυροβολίου και των καταφυγίων τουριστικών σκαφών που προβλέπονται στο 
άρθρο 34. 
 
 14. Σε περιπτώσεις που γίνεται ανάκληση της απόφασης χωροθέτησης, η κατά τόπον 
αρμόδια κτηματική υπηρεσία, είναι αρμόδια να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας που 
προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν. 2971/2001 και αφορούν σε 
καταπατήσεις, ή εκτέλεση έργων άνευ αδείας ή καθ` υπέρβαση αυτής στις οριοθετημένες 
κοινόχρηστες ζώνες αιγιαλού και παραλίας των τουριστικών λιμένων.». 
 
*** Οι παρ.13 και 14 προστέθηκαν  με το άρθρο 36 παρ.8 Ν.4582/2018,ΦΕΚ Α 
208/11.12.2018. 
 
*** Το άρθρο 31 αντικαταστάθηκε ως άνω  με το άρθρο 160 Ν.4070/2012,ΦΕΚ Α 
82/10.4.2012.  
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