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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Άρτα     17  – 8  – 2016     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                        Αριθ. πρωτ.:  6973        
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ  

 
 
 

 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  
TΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ – ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΑΓΡΙΛΛΟΣ» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το Π.Δ.140 (ΦΕΚ 233/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου». 
3. Την αριθ. 101094/8806/25-09-2014 (ΦΕΚ 2711/Β’/10-10-2014) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου περί «Ορισμού αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας 
Ηπείρου». 

4. Την αριθ. 117550/10045/15-10-2014 (ΦΕΚ 3090/Β/17-11-2014) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου περί «Μεταβίβασης επιπλέον αρμοδιοτήτων 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου». 

5. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 2/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Β.Δ. 12/1940 (ΦΕΚ 94/Α/1940) «Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων …. με 
ενοικίαση».  

7. Το Ν.Δ. 224/69 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών αναγομένων εις δημοπρασίας του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.». 

8. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν.  

9. Τον Ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών 
ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιέργειών κ.α. διατάξεις».  
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10. Τον Ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας κ.α.», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179 Α) «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας 
για την εκμίσθωση.......»  

12. Τον Ν. 3208/2003 άρθρο 19 παρ. 11 «Προστασία δασικών οικοσυστημάτων και άλλες 
διατάξεις» 

13. Την με αριθμό 140476/2004 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας «Περί διαδικασίας 
παραχώρησης, μίσθωσης, αναμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων…..». 

14. Την με αριθμό 140494/2004 Εγκύκλιο «Διαδικασίες και Δικαιολογητικά μίσθωσης 
υδάτινων εκτάσεων……». 

15. Την με αριθμό 141627/5-5-2004 Εγκύκλιο «Θέματα μισθώσεων χώρων για την άσκηση 
της υδατοκαλλιέργειας». 

16. Τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α) Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 

17. Την αριθ.198/2005 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 
18. Την με αριθμό 11989/21-3-2008 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 123/Δ/21-3-2008) Χαρακτηρισμός των 

χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού 
Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών. 

19. Την αριθ. πρωτ. 608/12-7-2016 γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων 
Αμβρακικού σχετικά με την εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος. 

20. Την αριθ. πρωτ. 6161/20-7-2016 εισήγηση του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας. 

2211..  Την με αριθμ. πρωτ. 21/1168/29-7-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.  
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   

 
Εκμισθώνεται το δημόσιο ιχθυοτροφείο Άγριλλος, με τις εγκαταστάσεις (αλιευτικές, 

κτιριακές, λοιπά έργα και υποδομές) και τα παραρτήματα αυτού, με σκοπό την αλιευτική 
εκμετάλλευσή τους, χωρίς δημοπρασία, με απευθείας εκμίσθωση σε αλιευτικό συνεταιρισμό 
(σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.Δ. 420/1970) με μίσθωμα 10% επί της καθημερινής παραγωγής 
αλιευμάτων και με κατώτατο ετήσιο μίσθωμα το ποσό των 2.500 €. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί 
ενδιαφέρον από περισσότερους του ενός αλιευτικούς συνεταιρισμούς από την περιφέρεια των εν 
λόγω υδάτων, ο μισθωτής αλιευτικός συνεταιρισμός θα αναδειχθεί κατόπιν δημοπρασίας μεταξύ 
όλων των ενδιαφερομένων αλιευτικών συνεταιρισμών, σύμφωνα με το αρθρ. 38 του Ν.Δ. 
420/1970. 
 
1. Η εκμίσθωση είναι πενταετούς διάρκειας και αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2016 και λήγει την 

τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του έτους 2021. Σε περίπτωση που η εκμετάλλευση της 
λιμνοθάλασσας Άγριλλος ενταχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους ή προγράμματα με εθνική ή με 
κοινοτική χρηματοδότηση το ανωτέρω χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί μέχρι και το 
διπλάσιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 50 του Αλιευτικού Κώδικα 420/1970, όπως έχει 
τροποποιηθεί με την παρ. 9 του άρθρου 3 του Ν. 1740/87.  Προς τούτο απαιτείται υπογραφή 
συμπληρωματικής σύμβασης, ως συνέχεια της υπάρχουσας σύμβασης. 
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2. Η μίσθωση γίνεται με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευση του μισθίου που ανήκει στην 
ενότητα των λιμνοθαλασσών του Αμβρακικού κόλπου και η μίσθωση του οφείλει να 
εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική παραγωγικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης 
των οικοσυστημάτων αυτών που ανήκουν στο Εθνικό Πάρκο. Είναι δυνατή και προτείνεται η 
χρήση των εγκαταστάσεων από τον μισθωτή για οικοτουριστικούς ή εκπαιδευτικούς λόγους, 
σύμφωνα με τους όρους και τις υποδείξεις που θα καθορίζονται από τον Φορέα Διαχείρισης 
Υγροτόπων Αμβρακικού. Παράλληλα οφείλει να συμβάλλει στη διατήρηση ή ακόμα και στην 
αναγέννηση της αλιευτικής παράδοσης της περιοχής σε συνδυασμό με την εξασφάλιση 
πραγματικής απασχόλησης. 

 
3. Δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις του ιχθυοτροφείου βρίσκονται σε περιοχή Προστασίας της 

Φύσης σύμφωνα με την αριθ. 11989/21-3-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 123/Δ/21-3-2008) για τον 
χαρακτηρισμό του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, ο μισθωτής φέρει πρόσθετη 
ευθύνη για την καθαριότητα των πέριξ των εγκαταστάσεων χώρων με επιβολή προστίμου 
σύμφωνα με το άρθρο 32, ενώ προβλέπεται έως και η ποινή της έκπτωσης σε περίπτωση 
υποτροπής. 

 
4. Όρια του εκμισθούμενου χώρου είναι η μόνιμα και περιοδικά κατακλυζόμενη υδάτινη έκταση 

με τα αναγκαία παραρτήματα του ιχθυοτροφείου, που περιβάλλεται από: 1) Ανατολικά 
πρόποδες λόφων από τους οποίους περνάει η Εθνική οδός Άρτας – Αμφιλοχίας, 2) Δυτικά 
Δημόσια οδός Άρτας – Κόπραινας, 3) Βόρεια και Βόρειο-Ανατολικά ακαλλιέργητες εκτάσεις 
και 4) Νότια Αμβρακικός κόλπος. Καθορίζεται ξεκάθαρα ότι στην ενοικίαση του παραπάνω 
ιχθυοτροφείου δεν συμπεριλαμβάνονται οι αβαθείς εκτάσεις που βρίσκονται μπροστά από το 
ιχθυοτροφείο, ούτε τα ιχθυοτρόφα νερά του «Τάφρου» ή «Τράφου» που παλαιότερα 
εκμισθώνονταν μαζί με το παραπάνω ιχθυοτροφείο, και οι εκτάσεις αυτές μένουν ελεύθερες 
για αλιεία από τους ελεύθερους αλιείς, χωρίς να έχει ο ενοικιαστής κανένα δικαίωμα 
είσπραξης από αυτούς. Στην εκμίσθωση του ιχθυοτροφείου περιλαμβάνεται και η εξωτερική 
τάφρος που διατρέχει το ιχθυοτροφείο. Η συνολική εκμισθούμενη έκταση ανέρχεται στα 
1.500 στρέμματα περίπου, όπως ενδεικτικά φαίνεται και στο συνημμένο απόσπασμα χάρτου 
από το Εθνικό Κτηματολόγιο. 

 
5. Η προστατευτική ζώνη του ιχθυοτροφείου «Άγριλλος», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 44 του ν.δ. 420/70, ορίζεται ως εξής: 
• προς την θάλασσα εκτείνεται ακτινοειδώς από κάθε εσοδευτικό στόμιο και ορίζεται ως 

εξής: ι) Χίλια (1000) μέτρα, το χρονικό διάστημα της κύριας εσόδευσης του 
ιχθυοτροφείου (από αρχές Μαρτίου μέχρι το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Μαΐου) και ιι) 
διακόσια (200) μέτρα, το χρονικό διάστημα που το ιχθυοτροφείο δεν εσοδεύει. 

• περιμετρικά, εκτείνεται στους υδάτινους σχηματισμούς (αύλακες, τάφροι, τέλματα κ.λπ.) 
που επικοινωνούν μόνιμα ή εποχιακά με το ιχθυοτροφείο καθώς και στην όχθη και 
παρόχθια ζώνη. Τα παραπάνω όρια ορίζονται εσωτερικά διακόσια (200) μέτρα από το 
κάθε σημείο εκβολής των υδάτινων σχηματισμών ή την περιοδικά κατακλυζόμενη περιοχή 
αντίστοιχα και ισχύει σε όλη την διάρκεια του έτους, εκτός εάν τα όρια της 
προστατευτικής ζώνης του ιχθυοτροφείου ή λιμνοθάλασσας έχουν ορισθεί με ειδική 
διάταξη και αναφέρονται σε συγκεκριμένα άρθρα νόμου ή διατάγματος. 

Ο ενοικιαστής υποχρεώνεται να ανέχεται την απορροή των γλυκών νερών μέσα στο  
ιχθυοτροφείο που προέρχονται από τις γύρω καλλιέργειες που ήδη υπάρχουν ή θα 
δημιουργηθούν στο μέλλον, δεν μπορεί δε από την αιτία αυτή να προβάλλει καμία αξίωση ή 
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απαίτηση για αποζημίωση από τον οποιοδήποτε. Αν όμως τα νερά που χύνονται στο 
ιχθυοτροφείο από τις καλλιέργειες που θα δημιουργηθούν ή από άλλη συναφή αιτία 
διαταράξουν ουσιαστικά τις συνθήκες εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου, αυτό δε διαπιστωθεί 
επίσημα από το Δημόσιο, μπορεί ο ενοικιαστής να ζητήσει τη διάλυση της μίσθωσης, αν δε 
αυτή γίνει αποδεκτή, απαλλάσσεται αυτός από την υποχρέωση να καταβάλλει τα μισθώματα 
που αναλογούν από την διάλυση και εξής. 
Στις προστατευτικές ζώνες που ορίζονται παραπάνω απαγορεύεται όλο το έτος, στον 
οποιοδήποτε καθώς και στον μισθωτή, η διενέργεια αλιείας με κάθε αλιευτικό εργαλείο, 
μέθοδο ή τρόπο. Πρόσθετες ειδικές ρυθμίσεις μπορούν να επιβληθούν με Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου μετά από αίτημα του μισθωτή και εισήγηση της Υπηρεσίας Αλιείας 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων 
Αμβρακικού.  

 
6. Οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές υποχρεούνται: α) να ζητήσουν κάθε διευκρίνιση σχετικά με τα 

όρια του εκμισθωμένου χώρου και της προστατευτικής ζώνης πριν την μίσθωση και β) να 
λάβουν γνώση των όρων, αναγκών, συνθηκών και της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και 
των ενδεχόμενων ζημιών στις εγκαταστάσεις ή στην παραγωγή, από πλημμύρες, βροχή, 
εισβολή θάλασσας ή ποταμού και οποιαδήποτε άλλη θεομηνία ή ανωτέρα βία, γιατί καμία 
διαμαρτυρία ή αξίωση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη μετά την μίσθωση, όπως επίσης δεν 
μπορεί να προκύψει ευθύνη του δημοσίου.  

 
7. Δεν περιλαμβάνονται στην εκμίσθωση το κυνήγι υδρόβιων πτηνών, το δικαίωμα κατασκευής 

λουτρών, καλλιέργειας βατράχων, εκτροφής γουνοφόρων ζώων, η συγκομιδή προϊόντων 
βάλτου (καλάμια, σαμάκια, φλούδια).  

 
8. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, ο μισθωτής που θα αναδειχθεί, υποχρεούται 

να φέρει σαν εγγύηση για την ακριβή τήρηση των όρων της σύμβασης, εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ύψους ίσο με το ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα (2.500 €), με χρονική 
διάρκεια που θα καλύπτει όλο το χρόνο της μίσθωσης και χρονικό διάστημα δύο μηνών 
μετά την λήξη της. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί δύο μήνες μετά τη λήξη της 
μίσθωσης ή με την οποιοδήποτε τρόπο απομάκρυνση του μισθωτή και εφ’ όσον σε όλες τις 
περιπτώσεις ο μισθωτής εκπλήρωσε όλες τις υποχρεώσεις του. 

 
9. Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα που βρίσκονται ή θα κατασκευασθούν (κατά την διάρκεια 

αυτής της μίσθωσης) στην εκμισθούμενη περιοχή ή στα παραρτήματα του ιχθυοτροφείου 
καθώς και τα μόνιμα αλιευτικά εργαλεία ανήκουν στην κυριότητα του δημοσίου. 

 
10. Ο μισθωτής θα παραλάβει το ιχθυοτροφείο στην εξουσία του από την ημέρα που ορίζει η 

διακήρυξη αυτή. Αν όμως μέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί η μίσθωση τότε θα 
παραλάβει το ιχθυοτροφείο αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Στη δεύτερη 
περίπτωση ο μισθωτής υποχρεώνεται στην πληρωμή των επιστατοφυλάκων που τυχόν θα 
έχουν διορισθεί καθώς και των λοιπών εξόδων για καλλιέργεια κ.τ.λ. του ιχθυοτροφείου, που 
έγιναν μέχρι την ημέρα που τελικά παρέλαβε το ιχθυοτροφείο. Τα έσοδα του ιχθυοτροφείου 
που τυχόν πραγματοποιήθηκαν κατά το ίδιο διάστημα κατατίθενται στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων προς όφελος του μισθωτή. Καμία ευθύνη του δημοσίου δεν 
γεννιέται απ’ αυτή την προσωρινή, για λογαριασμό του μισθωτή, διαχείριση του 
ιχθυοτροφείου. 
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11. α) Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει το δημόσιο ιχθυοτροφείο καθώς και τις 

εγκαταστάσεις και τα παραρτήματα αυτού, σε όποια κατάσταση θα βρίσκονται κατά την 
παράδοση και δεν έχει δικαίωμα να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση, απαίτηση κατά του 
δημοσίου για τυχόν ελλείψεις ή βλάβες αυτών, αντίθετα είναι υποχρεωμένος να τις 
επανορθώσει με δικά του έξοδα, ώστε τα έργα, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις του 
ιχθυοτροφείου να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Επίσης, σε όλο το χρονικό διάστημα της 
μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί σε καλή κατάσταση την εκμισθωμένη 
περιοχή, τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα παραρτήματα του ιχθυοτροφείου και είναι 
υποχρεωμένος να κάνει όλες τις αναγκαίες ή ωφέλιμες για την αρτιότερη εκμετάλλευση 
επισκευές. Όλες οι εγκαταστάσεις του ιχθυοτροφείου που έχουν παραδοθεί στον μισθωτή ή θα 
κατασκευασθούν (κατά την διάρκεια της μίσθωσης) και βρίσκονται στην εκμισθούμενη 
περιοχή και τα παραρτήματα του ιχθυοτροφείου καθώς και τα μόνιμα αλιευτικά εργαλεία 
παραδίδονται στο Δημόσιο σε καλή κατάσταση μετά τη λήξη ή την με οποιοδήποτε τρόπο 
διάλυση της μίσθωσης. 

β) Επίσης ο μισθωτής μπορεί να κατασκευάζει με δαπάνες του, νέα τεχνικά έργα και 
εγκαταστάσεις στα πλαίσια της ορθολογικής αλιευτικής διαχείρισης του ιχθυοτροφείου, 
ύστερα όμως από την έγκριση – σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Αλιείας της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης 
Υγροτόπων Αμβρακικού, ως προς την σκοπιμότητα και τον τρόπο υλοποίησης. 

γ) Εάν ο μισθωτής δεν υλοποιήσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παρ. α) και β) 
επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο σύμφωνα με τον όρο 32 της παρούσας και καλείται από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου σε καθοριζόμενη προθεσμία να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Εάν στην προθεσμία που έχει τεθεί ο μισθωτής δεν 
συμμορφωθεί κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

δ) Ο μισθωτής οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων 
Αμβρακικού όσον αφορά την λήψη μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας της 
λιμνοθάλασσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

ε) Ο μισθωτής δεσμεύεται από το πρώτο έτος της μίσθωσης για τη χρήση κατασκευών στο 
σύνολο των αλιευτικών του εγκαταστάσεων που θα εξασφαλίζουν τη διαφυγή χωρίς να 
μεσολαβεί σύλληψη των υπομεγεθών ψαριών. Η αθέτηση της δέσμευσης όσο αφορά την 
τοποθέτηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων επισύρει έως και την ποινή της διάλυσης 
της μίσθωσης. 

 
12. Το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να κατασκευάζει έργα, εγκαταστάσεις, λοιπές υποδομές και να 

πραγματοποιεί οποιαδήποτε εργασία στο ιχθυοτροφείο για την ορθολογική διαχείριση και 
προστασία αυτού, την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής ή για άλλους λόγους γενικότερου 
συμφέροντος. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος όχι μόνο να μην φέρνει εμπόδια αλλά να 
συνεργάζεται και να βοηθά αυτόν που θα αναλάβει την εφαρμογή της μελέτης και υλοποίηση 
των έργων, εγκαταστάσεων κ.λπ. 

 
13. Ο μισθωτής θα έχει την αποκλειστική αλιευτική εκμετάλλευση του δημόσιου ιχθυοτροφείου 

«Άγριλλος» σε όλη τη διάρκειά της εκμίσθωσης και θα τον βαρύνουν όλες οι δαπάνες της 
εκμετάλλευσης, καλλιέργειας καθώς και των αναγκαίων έργων για την ορθολογική διαχείριση 
του ιχθυοτροφείου. Έτσι είναι υποχρεωμένος να διατηρεί με δικά του έξοδα ανοιχτά τα 
εσοδευτικά στόμια των λιμνοθαλασσών.  
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14. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί όλες τις διατάξεις πού αφορούν την προστασία του 

ιχθυοτροφικού πλούτου της Χώρας και της αλιείας γενικά (νόμους, διατάξεις, υπουργικές ή 
νομαρχιακές αποφάσεις), όσες ισχύουν ή όσες εκδοθούν μέσα στο χρονικό διάστημα της 
μίσθωσης, καθώς επίσης και τους όρους αυτής της διακήρυξης και της σύμβασης μίσθωσης. 
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις προβλέψεις του διαχειριστικού 
σχεδίου για τον έλεγχο της εμπορίας του Ευρωπαϊκού χελιού, στα πλαίσια της σύμβασης 
CITES και του Καν. (ΕΚ) 1100/2007 «για τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του 
αποθέματος του ευρωπαϊκού χελιού, χωρίς καμία απαίτηση από το Δημόσιο. Η αλιεία 
του χελιού θα διενεργείται σύμφωνα με την υπ. αρ. 643/39462/01-04-2013 (ΦΕΚ 
883/Β/11-4-2013) Υπουργική Απόφαση «Υιοθέτηση μέτρων για την εφαρμογή του 
εγκεκριμένου Εθνικού Διαχειριστικού Προγράμματος για το χέλι σε εφαρμογή του ΚΑΝ 
(ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του 
αποθέματος του Ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla Anguilla)». 
Κατά τη διάρκεια μίσθωσης πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του Φορέα Διαχείρισης 
Υγροτόπων Αμβρακικού, σύμφωνα με την αρμοδιότητα του, καθώς και τα αναφερόμενα 
στην με αριθμό 11989/21-3-2008 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 123/Δ/21-3-2008) «Χαρακτηρισμός των 
χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου 
και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών». 

 
15. Ο μισθωτής μπορεί να διενεργεί εμπλουτισμούς στο δημόσιο ιχθυοτροφείο, μόνο με ενδημικά 

είδη και με δαπάνες του, στα πλαίσια των διατάξεων της αλιευτικής νομοθεσίας, των σχετικών 
εγκυκλίων και των κανόνων πρακτικής των Διεθνών Οργανισμών. Για τον σκοπό αυτό 
υποβάλλει τεχνική έκθεση σκοπιμότητας και η Υπηρεσία Αλιείας της Π.Ε. Άρτας, μετά τη 
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, εκδίδει την σχετική 
έγκριση, που προβλέπει εκτός των άλλων την εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης των 
αποτελεσμάτων του εμπλουτισμού. Η έκθεση σκοπιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει 
εμπεριστατωμένα στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση, τους στόχους της δράσης καθώς 
και τους δείκτες για την αποτίμησή της στη συνέχεια. Στους στόχους και στους δείκτες αυτούς 
θα πρέπει να γίνεται αναφορά στην προστασία της βιοποικιλότητας στην περιοχή. Ο γόνος για 
τον εμπλουτισμό μπορεί να προέρχεται είτε από αλίευση του στον Αμβρακικό κόλπο, είτε από 
ιχθυογεννητικούς σταθμούς εφόσον χρησιμοποιούνται γεννήτορες οι οποίοι έχουν αλιευθεί 
στις λιμνοθάλασσες (ή στον Αμβρακικό γενικότερα). Απαγορεύεται ρητά ο αυθαίρετος 
εμπλουτισμός επί ποινή ανάκλησης της μίσθωσης σε οποιονδήποτε χρόνο και αν διαπιστωθεί 
η παράβαση. 

 
16. α) Η διενέργεια αλιείας από τον μισθωτή θα γίνεται ως εξής:  

Ι. με ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις όλο το χρονικό διάστημα του έτους εκτός της 
περιόδου της κύριας εσόδευσης του ιχθυοτροφείου (αρχές Μαρτίου μέχρι το τελευταίο 
δεκαπενθήμερο του Μαΐου).  
ΙΙ. με δίκτυα που έχουν το κατάλληλο άνοιγμα ματιού (προβλεπόμενο από την ισχύουσα 
νομοθεσία), το χρονικό διάστημα αρχές Ιουνίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου σε όλες τις 
περιοχές. 
ΙΙΙ. με βολκούς, με άνοιγμα ματιών πλευράς τουλάχιστον 30 χιλιοστομέτρων, 

Απαγορεύεται απολύτως η αλιεία χελιών με βολκούς για όλο το έτος εντός της 
λιμνοθάλασσας, σύμφωνα με υπ. αρ. 643/39462/01-04-2013 (ΦΕΚ 883/Β/11-4-2013) 
Υπουργική Απόφαση «Υιοθέτηση μέτρων για την εφαρμογή του εγκεκριμένου Εθνικού 
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Διαχειριστικού Προγράμματος για το χέλι σε εφαρμογή του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος του 
Ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla Anguilla)». 
Γενικά η αλιεία στην λιμνοθάλασσα διέπεται από τις διατάξεις των Π.Δ. 142/71 (ΦΕΚ 
49/Α/19-5-1972), Π.Δ. 249/72 (ΦΕΚ 58/Α/19-5-1972) και Π.Δ. 658/81 (ΦΕΚ 166/Α/29-6-81), 
όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μπορεί να εγκρίνει, στα πλαίσια της 
ισχύουσας αλιευτικής νομοθεσίας, την απαγόρευση, την τροποποίηση ή συμπλήρωση του 
είδους των προαναφερόμενων αλιευτικών εργαλείων. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής 
πρέπει απαραίτητα να ζητήσει την έγκριση, υποβάλλοντάς και σχετική λεπτομερειακή έκθεση. 
β) Εντός του ενοικιαζόμενου ιχθυοτροφείου Άγριλλος απαγορεύεται απολύτως η αλιεία στους 
ελεύθερους αλιείς. 
γ) Απαγορεύεται στο μισθωτή η αλιεία και η πώληση ειδών που έχουν μήκος μικρότερο του 
ελαχίστου καθοριζόμενου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Β.Δ. της 26-1-1954,  Καν. 
[ΕΚ] 1967/2006 και Π.Δ. 174/2013 για την αθερίνα). Ενδεικτικά, για τα κυριότερα είδη, 
αναφέρονται: 
λαβράκι 25 εκατοστά,  
κέφαλος 16 εκατοστά,  
τσιπούρα 20 εκατοστά, 
γλώσσα     20 εκατοστά, κ.λπ. 
δ) Ο μισθωτής μεταφέρει τα αλιεύματα, στις αποβάθρες οι οποίες καθορίζονται από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, μετά από πρόταση της Υπηρεσίας Αλιείας της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας.  
ε) Η διενέργεια της ερασιτεχνικής αλιείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
αλιευτικής νομοθεσίας και τους τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς που ισχύουν για την 
ερασιτεχνική αλιεία ως εξής: Επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία, χωρίς πλωτό μέσο από την 
ξηρά, με αγκιστρωτά εργαλεία όπως καλαμίδι, πεταλούδα, καθετή εκτός από παραγάδια. Δεν 
επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία στις αλιευτικές εγκαταστάσεις του ιχθυοτροφείου, όπως 
στόμια και τάφροι διαχείμασης. Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να συλλαμβάνει 
συνολικά μέχρι δύο (2) κιλά αλιευμάτων ή μέχρι τρία άτομα το 24ωρο ανεξαρτήτου βάρους.  
στ) Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Αλιείας της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, είναι δυνατό να ανασταλεί προσωρινά η αλιευτική 
δραστηριότητα για την προστασία του ιχθυολογικού πλούτου ή να επιβληθούν περιορισμοί 
στη λειτουργία των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων όταν οι συνθήκες περιβάλλοντος 
προκαλούν μαζικές συλλήψεις υπομεγεθών ψαριών.  

 
17. Το χρονικό διάστημα της εσόδευσης του ιχθυοτροφείου από αρχές Μαρτίου μέχρι το 

τελευταίο δεκαπενθήμερο του Μαΐου ο μισθωτής υποχρεούται για την χωρίς εμπόδια 
λειτουργία των εσοδευτικών στομίων και την αφαίρεση των απαιτούμενων τμημάτων των 
ιχθυοφραγμών.  

 
18. Το ετήσιο μίσθωμα (1η Μαρτίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους), που 

καταβάλλει ο μισθωτής για κάθε ένα ιχθυοτροφικό έτος των ετών της μίσθωσης, ορίζεται σε 
ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) της αξίας της καθημερινής παραγωγής αλιευμάτων 
περιλαμβανομένου και του αυγοτάραχου. Το ελάχιστο αποδεκτό ετήσιο μίσθωμα δεν μπορεί 
να είναι κατώτερο των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €).Η κατώτατη αξία της 
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ετήσιας αλιευόμενης ποσότητας μπορεί να αυξομειώνεται στο τέλος κάθε ιχθυοτροφικού 
έτους εάν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 45 του ν.δ 420/70. 
Το μίσθωμα καταβάλλεται στην Δ.Ο.Υ. Άρτας υπέρ του δημοσίου σε χρήμα κάθε μήνα, μέσα 
στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα και το φωτοαντίγραφο του παραστατικού της 
κατάθεσης υποβάλλεται στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Αν ο 
μισθωτής πραγματοποιεί αλιεία και πώληση αλιευμάτων και καθυστερεί την πληρωμή του 
μισθώματος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, κηρύσσεται έκπτωτος με 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εκτός εάν του δοθεί εισπρακτική προθεσμία. 

 
19. Ο μισθωτής, σε όλη την διάρκεια της μίσθωσης, υποχρεούται επίσης για την καταβολή κάθε 

μήνα, ποσού σε χρήμα σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) της αξίας της καθημερινής 
παραγωγής των αλιευμάτων που ο ίδιος αλιεύει, σε ειδικό προς τούτο λογαριασμό της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας). Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων 
διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250 €) ετησίως, και προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την 
κατασκευή μόνιμων έργων και προμήθεια μόνιμου εξοπλισμού του ιχθυοτροφείου. Η έγκριση 
και υλοποίηση των παραπάνω πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις και 
εγκυκλίους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Φωτοαντίγραφο του 
παραστατικού κατάθεσης για κάθε μία δόση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Αλιείας της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

 
20. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει, μηνιαίες στατιστικές καταστάσεις για την 

παραγωγή και αξία αυτής, του μισθωμένου ιχθυοτροφείου, στην Υπηρεσία Αλιείας της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στην Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στο Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων 
Αμβρακικού, για στατιστικούς λόγους, σύμφωνα με τις οδηγίες και εγκυκλίους του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος, τόσο για την 
ακρίβεια των στατιστικών πληροφοριών που δίνει, όσο και για την έγκαιρη και χωρίς 
παράλειψη υποβολή τους (πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα), αλλιώς του 
επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τον όρο 32 της παρούσας. 

 
21. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος, όλες τις ποσότητες ψαριών μικρού μεγέθους που ψαρεύονται 

στις μόνιμες συλληπτικές εγκαταστάσεις, να τις χρησιμοποιεί για περαιτέρω εκτροφή ή να τις 
διαθέτει σε άλλους, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εκτροφή (μονάδες 
υδατοκαλλιέργειας) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 54/78 ή να μεριμνά για τη διαφυγή 
τους στη θάλασσα στο πλαίσιο στήριξης των παράκτιων ιχθυοπληθυσμών. Η διαχείριση των 
υπομεγεθών ψαριών πρέπει να γίνεται με στόχο τη μείωση της θνησιμότητας και τη στήριξη 
των αποθεμάτων. Επίσης ο μισθωτής, μπορεί να διαθέτει προς πώληση, τις ποσότητες των 
καβουριών που ψαρεύει αν εκδηλωθεί ενδιαφέρον προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σαν 
τροφή σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας. 

 
22. Ο μισθωτής υποχρεούται να παρέχει κάθε συνδρομή και βοήθεια (διάθεση πλωτών μέσων, 

δειγμάτων υδρόβιων οργανισμών κ.α.) στα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται 
από την Διοίκηση του τομέα Αλιείας και σε όσα πραγματοποιούνται από αναγνωρισμένα από 
το κράτος ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο μισθωτής μπορεί να συμμετέχει ως 
εταίρος ή πάροχος υπηρεσίας σε ανάλογα έργα. 
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23. Σε περίπτωση κατασκευής και λειτουργίας ιχθυόσκαλας στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας ο 
μισθωτής υποχρεούται να μεταφέρει και να πωλεί την ημερήσια παραγωγή του ιχθυοτροφείου 
σε αυτή. 

 
24. Ο μισθωτής υποχρεούται να ορίζει το απαιτούμενο για τη φύλαξη του ιχθυοτροφείου 

προσωπικό και να παρέχει την συνδρομή του στα όργανα που είναι εξουσιοδοτημένα για τη 
βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή ποινών. 

 
25. Ο μισθωτής πρέπει να αποφεύγει να χρησιμοποιεί τα αλιευτικά εργαλεία κατά τρόπο που να 

είναι δυνατό να συλλαμβάνουν υδρόβια πτηνά. Στην περίπτωση που αυτά συλληφθούν χωρίς 
την πρόθεση του, οφείλει να ενημερώσει τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης των Υγροτόπων 
Αμβρακικού Κόλπου και να τα παραδίδει στην αρμόδια δασική αρχή, η οποία στην συνέχεια 
τα εκποιεί χωρίς να ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον του. 

 
26. Το Δημόσιο δε θα δεχθεί μείωση μισθώματος ή οποιαδήποτε απαίτηση από τυχόν 

σημειωθείσα μείωση της παραγωγής, ο δε μισθωτής παραιτείται από κάθε αξίωση κατά την 
υπογραφή της μίσθωσης. Επίσης ο μισθωτής δεν μπορεί να προβάλει καμιά αξίωση ή 
απαίτηση για μείωση του μισθώματος ή αποζημίωση κατά του Δημοσίου σε περίπτωση που 
τυχόν εκτελεστούν αποξηραντικά, εγγειοβελτιωτικά, εξυγιαντικά ή άλλα παρόμοια έργα 
δημόσιας ωφέλειας στην μισθωμένη υδάτινη έκταση ή στις γειτονικές προς αυτή περιοχές. Αν 
όμως ο μισθωτής αποδεδειγμένα ζημιώνεται από τα έργα αυτά μπορεί να ζητήσει τη λύση της 
μίσθωσης, απαλλάσσεται δε από την καταβολή του αναλογούντος μισθώματος για το χρονικό 
διάστημα που απομένει μετά την λύση της μίσθωσης. 

 
27. Ο μισθωτής υποχρεούται α) να τηρεί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις νόμων και διαταγμάτων, 

που αφορούν την αλιεία στη λιμνοθάλασσα, καθώς και αυτές που πρόκειται να εκδοθούν κατά 
τη διάρκεια της μίσθωσης β) να εποπτεύει για την τήρηση των αλιευτικών διατάξεων 
καταγγέλλοντας αρμόδια κάθε παράβαση, γ) να μεταφέρει τις καθημερινά αλιευόμενες 
ποσότητες σε προκαθορισμένα σημεία (αποβάθρες) που έχουν καθοριστεί από την Υπηρεσία 
Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και δ) να διατηρεί με δικά του έξοδά τις 
υπάρχουσες αποβάθρες. 

 
28. Το Δημόσιο δεν παίρνει καμία ευθύνη για τυχόν διαφορές και διαφωνίες των μισθωτών 

μεταξύ τους ή με τρίτους όποιες και αν είναι αυτές, ούτε είναι υποχρεωμένο να επεμβαίνει για 
την λύση τους, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιδιώξουν καταφεύγοντας στα 
δικαστήρια. Επίσης το Δημόσιο δεν ευθύνεται απέναντι στους μισθωτές αν τρίτοι 
παραβλάψουν τα δικαιώματα τους αλιεύοντας παράνομα ή με άλλο τρόπο. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις οι μισθωτές, στους οποίους εκχωρούνται οι σχετικές αγωγές, μπορούν να 
επιδιώξουν δικαστικώς και χωρίς την παρέμβαση του Δημοσίου, την υποστήριξη και 
αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους που προσβλήθηκαν. Αν κατά το χρονικό διάστημα της 
μίσθωσης προκύψουν διαφωνίες μεταξύ των μελών του μισθωτή συνεταιρισμού οι οποίες θα 
ζημιώνουν την εκμετάλλευση του ιχθυοτροφείου και τα συμφέροντα του Δημοσίου εν γένει 
τότε, μετά τη διαπίστωση των ζημιών που έχουν επέλθει, είναι δυνατό να επιβληθούν οι 
κυρώσεις που προβλέπονται στους όρους 32 και 33 της παρούσης. 

 
29. Η αλιευτική δραστηριότητα του ιχθυοτροφείου εντός της λιμνοθάλασσας διέπεται από τις 

εξής γενικές διατάξεις: 
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• αρ. 165814/04.04.2007 εγκύκλιος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την 
εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) αρ. 1967/2006. 

• τις αγορανομικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν περί απαγόρευσης της εμπορίας 
αλιευμένων ειδών υδρόβιων οργανισμών μικρού μεγέθους, για τα οποία έχει καθορισθεί 
ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλιείας.  

• Σχετικές προβλέψεις του Ν.3852/2010.  
 
30. Απαγορεύεται απόλυτα η υπεκμίσθωση μερική ή ολική ιχθυοτροφείου καθ’ όλη την περίοδο 

της παρούσας μίσθωσης όπως και οποιαδήποτε παραχώρηση σε τρίτους, ολική ή μερική, με ή 
χωρίς αντάλλαγμα. 

 
31. Όλες οι δαπάνες που αφορούν την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης σε εφημερίδες και 

κάθε συναφές έξοδο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, βαρύνουν τον μισθωτή. 
 
32. Για κάθε παράβαση από τον μισθωτή, των όρων της διακήρυξης και της σύμβασης μίσθωσης 

καθώς και διατάξεων της αλιευτικής νομοθεσίας, εκτός των ποινών που τυχόν προβλέπονται, 
του επιβάλλεται πρόστιμο, ως ποινική ρήτρα, από τριακόσια (300€) μέχρι χίλια (1.000€) 
Ευρώ, με αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Πριν την έκδοση της 
απόφασης ο μισθωτής καλείται σε απολογία, σε προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών. Η 
βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τους υπαλλήλους των Λιμενικών ή Αστυνομικών 
Αρχών, των Υπηρεσιών Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ή άλλων Διοικητικών 
Αρχών. Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων 
εσόδων ή με παρακράτηση από την εγγύηση του μισθωτή. Ο μισθωτής συμπληρώνει την 
εγγύηση μέσα σε δέκα ημέρες από την ανακοίνωση της παρακράτησης, άλλως κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

 
33. Ο μισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, χωρίς να έχει 

αξίωση ή οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση, σύμφωνα με τα ακόλουθα:  
α. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από νόμους και διατάγματα. 
β. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικά από τους όρους αυτής της διακήρυξης. 
γ. Αν επιβληθεί σε αυτόν πρόστιμο δύο φορές μέσα στον ίδιο χρόνο.  
δ. Αν του επιβληθεί τρεις φορές πρόστιμο οποτεδήποτε. 
ε. Αν παραβεί τα αναφερόμενα του 14ου όρου και δεν λάβει υπόψη του τα προβλεπόμενα στον 
13ο όρο της παρούσας. 
Κατά της απόφασης που επιβάλλει πρόστιμο ή έκπτωση από το ιχθυοτροφείο, ο μισθωτής δε 
δικαιούται να προσφύγει στα δικαστήρια. Σε περίπτωση που ο μισθωτής κηρυχθεί έκπτωτος, 
το ιχθυοτροφείο αναμισθώνεται σε βάρος του ενοικιαστή. Εάν από την αναμίσθωση προκύψει 
έλλειμμα του μισθώματος αυτό είναι σε βάρος του μισθωτή, εάν όμως προκύψει πλεόνασμα 
είναι σε όφελος του Δημοσίου. 

 
34. Η παρούσα διακήρυξη είναι αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης μίσθωσης  
 
35. Η δημοσίευση της διακήρυξης θα γίνει με τοιχοκόλληση στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στα γραφεία του Δήμου Αρταίων, του Δήμου Νικολάου 
Σκουφά, της Κτηματικής Υπηρεσίας Άρτας, στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και περίληψη 
της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες. 
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36. Οι ενδιαφερόμενοι αλιευτικοί συνεταιρισμοί πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο 

Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της παρούσας 
διακήρυξης (ημερομηνία κατάθεσης αίτησης στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής). Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
διακήρυξης δεν θα ληφθούν υπόψη και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επανυποβάλλουν την 
αίτησή τους. Επίσης οι αιτούντες συνεταιρισμοί θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει 
προηγούμενες οφειλές τους από ενοίκια λιμνοθαλασσών. 
Η αίτηση θα συνοδεύεται από: α)σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων του 
συνεταιρισμού τα παρελθόντα έτη καθώς και τις προτάσεις του για τον προγραμματισμό 
εκμετάλλευσης και τον τρόπο λειτουργίας, β) αντίγραφο νόμιμα εγκεκριμένου 
καταστατικού ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με την νομοθεσία περί συνεταιρισμών και 
τυχόν τροποποιήσεις του, γ) κατάσταση των μελών του που θα εργασθούν στην 
εκμετάλλευση στην οποία θα φαίνεται η ημερομηνία γέννησης, ο τόπος κατοικίας και ο 
αριθμός της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είναι 
αλιείς (βεβαίωση επαγγελματικού αλιευτικού συλλόγου ή φωτοαντίγραφο της ατομικής 
επαγγελματικής άδειας, η οποία πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ) δ) Υπεύθυνη δήλωση κάθε 
μέλους του συνεταιρισμού θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν είναι 
εγγεγραμμένος σε άλλο συνεταιρισμό (σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο η αίτηση 
του αιτούντος τη μίσθωση συνεταιρισμού μπορεί να απορριφθεί συνολικά, εκτός αν 
προσκομιστεί βεβαίωση νόμιμης διαγραφής του συγκεκριμένου μέλους από τον άλλο 
συνεταιρισμό), ε) Απόφαση Δ.Σ. του συνεταιρισμού για την νόμιμη εξουσιοδότηση των 
εκπρόσωπών τους και τα αντίστοιχα φωτοαντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας. 

 
37. Η επιλογή του μισθωτή θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου με κριτήριο την απόλυτη πληρότητα των ανωτέρω προϋποθέσεων, η δε σύμβαση θα 
υπογραφεί από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου. 
Πριν την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, ο μισθωτής πρέπει να προσκομίσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 
 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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