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Γ  Ι  Α  Κ Η Ρ  Τ  Ξ  Η  

Για ηη μίζθυζη ηος δικαιώμαηορ εγκαηάζηαζηρ θςννείος  

ζηη θέζη «ΒΟΤΒΟ» ζηη θαλάζζια πεπιοσή ΚΛΔΙΓΙΟΤ ΗΜΑΘΙΑ 

Θεπμαφκού Κόλπος 

 

Η Οικονομική Δπιηποπή Π.Κ.Μ. 

Γιακηπύζζει όηι: 

 Δκηίθεηαι ζε πενηαεηή (5) μίζθυζη ηο αποκλειζηικό δικαίυμα εγκαηάζηαζηρ 

θςννείος (ζηαθεπού ημιμόνιμος ζςλληπηικού επγαλείος) για ηην αλιεία ταπιών, ζηη 

θέζη «ΒΟΤΒΟ» ζηη θαλάζζια πεπιοσή ΚΛΔΙΓΙΟΤ ηος Γήμος Αλεξάνδπειαρ Νομού 

Ημαθίαρ 

 Η κίζζσζε γίλεηαη κε πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄/07-06-2010) “Πεξί Νέαο Αξρηηεθηνληθήο ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο”. 

2. Σνπ Π.Γ. 133/2010 (ΦΔΚ 226/Α΄/27-12-2010) “Οξγαληζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο” θαη ησλ αξηζ. 81320+77909 (ΦΔΚ 4302 Β΄/30.12.2016) 

απνθάζεσλ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο „„πεξί έγθξηζεο 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Κ.Μ.‟‟ 

3. Σνπ Β.Γ. 12/07-03-1940 (ΦΔΚ 94/Α΄/18-03-1940) «Πεξί ηεο ππό ηνπ νξγαληζκνύ 

αιηείαο εθκεηαιιεύζεσο ησλ Ιρζπνηξνθείσλ – Ληκλώλ – Θπλλείσλ θαη ηρζπνηξόθσλ 

ελ γέλεη πδάησλ θαη ελνηθηάζεσλ». 

4. Σνπ Ν.Γ. 224/1969 (ΦΔΚ 121/Α΄/1969) «Πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ ηηλώλ 

αλαγνκέλσλ εηο δεκνπξαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θιπ.» 

5. Σν Ν.Γ. 420/1970 (ΦΔΚ 27/Α/1970) “Αιηεπηηθόο Κώδηθαο. 

6. Σνπ Ν.1740/1987 (ΦΔΚ 221/Α΄/1987) «Πεξί αμηνπνίεζεο θαη πξνζηαζίαο 

θνξαιιηνγελώλ ζρεκαηηζκώλ ηρζπνηξόθσλ πδάησλ, πδαηνθαιιηεξγεηώλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

7. Σνπ Ν. 2040/1992 (ΦΔΚ 70/Α΄/1992) «Πεξί ξύζκηζεο ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο 
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Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ επνπηείαο ηνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

8. Σεο Κ.Τ.Α. αξ. 393155/1992  (ΦΔΚ 579/Β΄/1992) Τπ. Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσλ, 

Γεσξγίαο θαη Οηθνλνκηθώλ «Πεξί πεξηνξηζκνύ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο». 

9. Σνπ Π.Γ. 68/2009, (ΦΔΚ 90/Α΄/2009) άξζξν 8, «Πεξί θαλνληζκνύ αιηείαο ζηνπο 

Κόιπνπο Θεζζαινλίθεο θαη Θεξκατθό».  

10. Σελ αξηζκ. νηθ. 602161(8148/25-09-2019 (ΦΔΚ 3745 η.Β΄10-10-2019) Απόθαζε 

Πεξηθεξεηάξρε Κ. Μαθεδνλίαο'' Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θαζώο θαη παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο εγγξάθσλ, 

απνθάζεσλ θαη άιισλ πξάμεσλ “ΜΔ ΔΝΣΟΛΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ”  

11. Σελ Απόθαζε αξ. 570607(7712)/12-09-2019 (ΦΔΚ η.Β΄3475/2019) “Μεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ ηεο ΠΚΜ, θαζώο θαη παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο εγγξάθσλ, 

απνθάζεσλ θαη άιισλ πξάμεσλ “ΜΔ ΔΝΣΟΛΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ”. 

12. Σελ ππ‟αξηζκ. 787584(6143)/13-12-2019 (ΦΔΚ 4931/η.Β΄/31-12-2019 Απόθαζε 

Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ηκαζίαο «Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο εγγξάθσλ, 

απνθάζεσλ θαη άιισλ πξάμεσλ «ΜΔ ΔΝΣΟΛΗ ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ», ζε 

Πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ηκαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο».   

13. Σελ αξηζ. 749/2021 (ΑΓΑ:ΦΟΛΒ7ΛΛ-ΑΦΜ) απόθαζε Ο.Δ. ΠΚΜ πεξί 

ζπγθξόηεζεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ εθκίζζσζεο δεκνζίσλ 

ηρζπνηξόθσλ πδάησλ ηεο Π.Δ. Ηκαζίαο θαζώο θαη ηελ αξηζ. 1049/07.09.2021 

(ΑΓΑ:9ΔΟ87ΛΛ-ΓΦ9) ηξνπνπνίεζε ηεο  

14. Σελ αξηζ. 1351/2021 (ΑΓΑ:Φ0ΣΦ7ΛΛ-ΠΝΔ) απόθαζε Ο.Δ. ΠΚΜ πεξί Έγθξηζεο 

δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο κίζζσζεο ηνπ δηθαηώκαηνο εγθαηάζηαζεο 

εκηκόληκνπ αιηεπηηθνύ εξγαιείνπ ζπλλείνπ ζηε ζέζε ΒΟΤΒΟ ζηελ ζαιάζζηα 

πεξηνρή Κιεηδίνπ ΠΔ Ηκαζίαο 

      και με ηοςρ εξήρ όποςρ και ςποσπεώζειρ: 

 Η κίζζσζε είλαη 5εηεο αξρίδεη αθξηβώο από ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ 2022 θαη ιήγεη ζηηο 28 

Φεβξνπαξίνπ 2027 

 Σα όξηα ηεο ζαιάζζηαο έθηαζεο πνπ κηζζώλεηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλλείνπ 

είλαη ηα γλσζηά ζηε ζέζε «ΒΟΤΒΟ» ζαιάζζηαο πεξηνρήο Κιεηδίνπ Ηκαζίαο ηνπ 

Θεξκατθνύ θόιπνπ, κε ηηο θάησζη ζπληεηαγκέλεο θνξπθώλ ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό 

ύζηεκα Αλαθνξάο Δ.Γ..Α.:  
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ΤΝΣΕΣΑΓΜΕΝΕ ΚΟΡΤΦΩΝ ΘΤΝΝΕΙΟΤ 

Α/Α Χ Τ 

Α 387591.79 4483730.86 

Β 387605.09 4483740.06 

Γ 387665.51 4483652.75 

Δ 387652.21 4483643.55 

 

 Χο θαηώηαην όξην πξνζθνξάο γηα ην πεληαεηέο (5) κίζζσκα νξίδεηαη ην πνζό ησλ 

3.650 ΔΤΡΩ ( ηπιών σιλιάδυν εξακοζίυν πενήνηα Δςπώ) 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία έρνπλ ηδηώηεο , άλεξγνη ή απαζρνινύκελνη 

ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

 Κάζε ελδηαθεξόκελνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία γηα ηελ πξνθεηκέλε 

κίζζσζε νθείιεη: 

α) Να παξαζηεί ζηνλ ηόπν δηεμαγσγήο απηήο, κε αμηόρξεν εγγπεηή γηα ηελ ππνγξαθή 

 ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο ζύκβαζεο πξνζθνκίδνληαο ηηο 

αζηπλνκηθέο ηνπο ηαπηόηεηεο.  

β) Να πξνζθνκίζεη θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, θαζώο θαη ζηνηρεία πνπ λα πείζνπλ όηη 

 απηόο θαη ν εγγπεηήο ηνπ είλαη πξόζσπα θεξέγγπα. Θεσξνύληαη δε θεξέγγπνη, όηαλ 

 απηνί θαηέρνπλ ειεύζεξε πεξηνπζία πνπ ππεξβαίλεη ηιρ ηπειρ (3) ηοςλάσιζηον δόζειρ 

 ηνπ ελνηθίνπ πνπ απηνί πξνζθέξνπλ (όπσο νξίδνληαη νη δόζεηο παξαθάησ). 

γ) Να πξνζθνκίζεη ζηηο Αξρέο πνπ δηελεξγνύλ ηε δεκνπξαζία γξακκάηην 

 παξαθαηαζήθεο 365 ΔΤΡΩ (10% ηεο πξνζδηνξηζζείζαο ηηκήο εθθίλεζεο) ή 

 ηζόπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Διιεληθήο Σξάπεδαο. ε νπνία ζα 

απεπζύλεηαη ζηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Ηκαζίαο, ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζα έρεη ηζρύ 

ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ  κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. Η 

παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεη νιόθιεξν ην όλνκα, 

ην επώλπκν θαη ην παηξώλπκν ηνπ ζπκκεηέρνληα, θαζώο ηνλ  ζθνπό ρξήζεο  ηεο, πνπ 

είλαη: 

«ςμμεηοσή ζε πλειοδοηική δημοππαζία για μίζθυζη εγκαηάζηαζηρ θςννείος 

(ζηαθεπού ημιμόνιμος ζςλληπηικού επγαλείος) για ηην αλιεία ταπιών, ζηη θέζη 

«ΒΟΤΒΟ» ζηη θαλάζζια πεπιοσή ΚΛΔΙΓΙΟΤ ηος Γήμος Αλεξάνδπειαρ Νομού 

Ημαθίαρ» 

 Σν γξακκάηην  παξαθαηαζήθεο ή ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απνδνζνύλ, κεηά ηε 

 δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζ‟ απηήλ, εθηόο από ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδόηε, ζηνλ νπνίν ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ 

ζπκβνιαίνπ. 

 Χο κίζζσκα ηνπ ζπλλείνπ γηα ηελ πεληαεηία, νξίδεηαη ην πνζόλ ηεο ηειεπηαίαο 

πιεηνδνζίαο θαηά ηε δηελεξγνύκελε δεκνπξαζία.  
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 Η δημόζια πλειοδοηική δημοππαζία θα ππαγμαηοποιηθεί ζηιρ: 19 Ιανοςαπίος 

2022 ημέπα Σεηάπηη και ώπα έναπξηρ 9:00 π.μ.. Σόπορ ηηρ δημοππαζίαρ 

οπίζονηαι ηα γπαθεία ηηρ Κηημαηικήρ Τπηπεζίαρ  Ημαθίαρ, Ανηώνιος Καμάπα 

13 ζηην Βέποια. 

 Η ώξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο μεθηλά ζηηο 9:00 πκ κε ηελ πξνζέιεπζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θαη ησλ εγγπεηώλ ηνπο ζηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο. 

Γεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθώλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο θαη πεξηνξηζκνύ 

δηάδνζεο ηνπ covid-19 ζα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία 

 ην ρξνληθό δηάζηεκα από 9:00 πκ έσο θαη 9:20 πκ ζα παξαιακβάλεη ν 

γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο ζηελ είζνδν ηεο ππεξεζίαο, ηα έγγξαθα 

ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ζα θαηαγξάθεη ηηο ζπκκεηνρέο. Οη 

ελδηαθεξόκελνη ζα πεξηκέλνπλ εθηόο εηζόδνπ ηεο ππεξεζίαο  ηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ ηνπο. 

 Η επηηξνπή δεκνπξαζηώλ Ιρζπνηξόθσλ πδάησλ ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη απνθαζίδεη γηα ην πνηνη πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο 

ζηελ δεκνπξαζία, θαηαξηίδεη ηνλ θαηάινγν ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη 

αλαθνηλώλεη ην απνηέιεζκα κέζσ ηνπ γξακκαηέα ηεο , ν νπνίνο επηζηξέθεη 

ηα δηθαηνινγεηηθά ζε όζνπο δελ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο κε ηνπο 

εγγπεηέο ηνπο, ελώ όζνη πιεξνύλ ηα θξηηήξηα εηζέξρνληαη εληνο ηεο αίζνπζαο 

πνπ ιακβάλεη ρώξα ν πιεηζηεξηαζκόο.  

 Ο πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο θεξύζζεη ηελ έλαξμεο ηεο πιεηνδνηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζηηο 10:00 πκ θαη ε νπνία ιήγεη ζηηο 10:20πκ. ε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρεη δηάζεζε ησλ πιεηνδνηώλ λα ζπλερίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ε δηαδηθαζία 

ζπλερίδεηαη. 

 Οη πιεηνδόηεο δηαηππώλνπλ ηηο  πξνζθνξέο ηνπο  πξνθνξηθά.  

 Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ πξνζώπνπ, πξέπεη λα ην   

δειώζεη, ακέζσο ζηελ Δπηηξνπή, θαηά ηελ ζύληαμε ησλ πξαθηηθώλ θαη λα 

πξνζθνκίζεη ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ή ζρεηηθό έγγξαθν παξνρήο 

εμνπζηνδόηεζεο  πξνο πιεηνδνζία, ζεσξεκέλν από δεκόζηα ππεξεζία, 

δηαθνξεηηθά, ζεσξείηαη απηόο ν πιεηνδόηεο. ην έγγξαθν αλαγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία ηαπηόηεηαο θαη ν αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ ηνπ αληηπξνζώπνπ 

θαη ηνπ αληηπξνζσπεπόκελνπ. 

 Γηα ηνλ απνθιεηζκό θάπνηνπ από ηελ δεκνπξαζία ζπληάζζεηαη από ηελ 

επηηξνπή έθζεζε πνπ πξνζαξηάηαη ζηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο  

 Η απνδνρή εθ κέξνπο πιεηνδόηε ηνπ θαηώηαηνπ νξίνπ πξνζθνξάο πνπ είλαη 

ηα 3.650
 
Δ ζεσξείηαη σο πξώηε πξνζθνξά 

 Κάζε επόκελν βήκα πιεηνδνζίαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηεο ηάμεο ηνπ 2% ηεο 

ηηκήο εθθίλεζεο , δειαδή 73 Δ 
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 Ο πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο  θεξύζζεη ηελ ιήμε ηεο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο 

εθ όζνλ δελ ππάξρεη άιιε πιεηνδνηηθή πξνζθνξά ζηηο 10:20 θαη ε επηηξνπή 

θεξύζζεη ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε κε ηνλ εγγπεηή ηνπ , ζπληάζζεη ηα 

πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο πνπ ππνγξάθνληαη από ηελ επηηξνπή , ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ θαη γλσκνδνηεί πξνο ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ΠΚΜ 

 Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 1. Απνβεί άθαξπε 

ιόγσ κε εκθάληζεο πιεηνδνηώλ. 2. ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί άθπξε ιόγσ 

παξάβαζεο νπζηώδνπο ηύπνπ απηήο.  3.εαλ ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο αξλεζεί 

λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά κεηά ηελ θαηαθύξσζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε 

πιεηνδνζία επαλαιακβάλεηαη ζε βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε, ν νπνίνο 

ππνρξενύηαη ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη από ηνλ 

πξόεδξν ηεο επηηξνπήο. Σν πνζό απηό βεβαηώλεηαη ζηελ νηθεία Γ.Ο.Τ. σο 

έζνδν δεκνζίνπ  

 Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο Γεκνπξαζίαο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο νθείιεη εληόο 10 

εξγαζίκσλ εκεξώλ λα πξνζθνκίζεη ζηελ νηθεία Τπεξεζία Αιηείαο: 

α) γξακκάηην παξαθαηαζήθεο ίζν κε δύν (2) δόζεηο ελνηθίνπ, όπσο απηό ζα πξνθύςεη 

ή ηζόπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Διιεληθήο ηξάπεδαο, ε νπνία ζα 

θαιύπηεη όιν ην ρξόλν ηεο κίζζσζεο θαη δίκελν αθόκε ρξνληθό δηάζηεκα, κεηά ηε 

ιήμε απηήο, σο εγγύεζε γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο 

πνπ ζα ζπλαθζεί,  

β) απόδεημε πιεξσκήο θεξπθείσλ δηθαησκάησλ θαη ινηπώλ δαπαλώλ πνπ 

επηβαξύλνπλ ηε δεκνπξαζία,  

 Μεηά ηελ πξνζθόκηζε όισλ ησλ αλσηέξσ αλαγξαθόκελσλ, εληόο δέθα εξγαζίκσλ 

εκεξώλ, ζπληάζζεηαη ελώπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, κηζζσηήξην ζπκβόιαην κεηαμύ ηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ηκαζίαο, σο εθπξόζσπνπ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ ηειεπηαίνπ 

πιεηνδόηε. Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο, ν κηζζσηήο δελ έρεη 

δηθαίσκα λα πάξεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην ζπλλείν, κε εμαίξεζε ζηελ πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία ν πιεηνδόηεο ήηαλ κηζζσηήο ηνπ ζπλλείνπ ζηελ πξνεγνύκελε κηζζσηηθή 

πεξίνδν. Με ηελ πξνζθόκηζε αληίγξαθνπ ζπκβνιαίνπ ζηνλ Σκήκα Αιηείαο ΠΔ 

Ηκαζίαο, επηζηξέθεηαη ζηνλ κηζζσηή ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο , ε νπνία παξαθξαηείηαη 

ππέξ δεκνζίνπ, αλ ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ πξνρσξήζεη ζηελ ππνγξαθή 

ζύκβαζεο κίζζσζεο.  

 Σν κίζζσκα θαηαβάιιεηαη ζε δέθα (10) ίζεο δόζεηο πνπ ζα εμνθινύληαη θάζε πξώηε 

(1
ε
) Οθησβξίνπ θαη πξώηε (1

ε
) Μαξηίνπ  ησλ εηώλ ηεο κίζζσζεο, αξρήο γελνκέλεο 

από 1
ε
 Οθησβξίνπ 2022, εθηόο από ηελ ηειεπηαία δόζε πνπ ζα εμνθιείηαη καδί κε 

ηελ πξνηειεπηαία θαη, εηδηθόηεξα:  
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α) Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα πιεξώλεη ην κίζζσκα ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ζηηο 

παξαπάλσ πξνζεζκίεο, νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ησλ δόζεσλ 

ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί 

δεκνζίσλ εζόδσλ θαη επηπιένλ δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ, ζύκθσλα κε ηνλ όξν 34 ηεο 

παξνύζαο.   

β) Ο κηζζσηήο νθείιεη λα ππνβάιεη άκεζα, κεηά ηελ εμόθιεζε ησλ δόζεσλ (Μάξηην 

θαη Οθηώβξην), ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνύ απνδεηθηηθνύ πιεξσκήο ηεο 

εθάζηνηε δόζεο ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία Αιηείαο.  

γ) Αλ ν κηζζσηήο δελ πιεξώζεη δύν δόζεηο, θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ 

αξκόδηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε, θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο Αιηείαο. 

Με ηελ θήξπμε ηνπ κηζζσηή σο έθπησηνπ, ην ζπλλείν δεκνπξαηείηαη ζε βάξνο ηνπ 

κηζζσηή, θαζώο θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, εθηόο αλ δνζεί εηζπξαθηηθή πξνζεζκία γηα 

ιόγνπο αλώηεξεο βίαο. 

 Οη ζπκβαηηθέο δόζεηο ηνπ κηζζώκαηνο απμνκεηώλνληαη ζε πνζνζηό πνπ αληηζηνηρεί 

ζηε κεηαβνιή ηεο αμίαο ηεο παξαγσγήο εάλ απηή παξνπζηάδεη αύμεζε ή κείσζε 

ηνπιάρηζηνλ θαηά είθνζη ηνηο εθαηό (20%), ζπγθξηηηθά κε ηελ ππνινγηδόκελε αμία 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αιηεπηηθνύ έηνπο, κε βάζε ηηο ηηκέο 

ρνλδξηθήο πώιεζεο, όπσο απηέο έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην «Πξαθηηθό Καηαρώξεζεο 

Μέζσλ Σηκώλ Υνλδξηθήο Πώιεζεο», πνπ ππνγξάθεηαη καδί κε ηε ζύκβαζε 

κίζζσζεο θαη δύλαηαη λα επηθαηξνπνηείηαη αλά έηνο. Η απμνκείσζε ησλ κηζζσκάησλ 

γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ δηελεξγνύληα ηελ εθκίζζσζε, κεηά από εηζήγεζε ηνπ 

Σκήκαηνο Αιηείαο Π.Δ. Ηκαζίαο θαη εθαξκόδεηαη ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ γίλεηαη 

από ηε ζύκβαζε απαηηεηή ε επόκελε δόζε ηνπ κηζζώκαηνο ή, αλ αθνξά ηελ 

ηειεπηαία δόζε, ε εθαξκνγή γίλεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζεί εζθεκκέλε κείσζε ηεο ηηκήο ησλ αιηεπκάησλ ν κηζζσηήο ππόθεηληαη 

ζηηο θπξώζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

  Ο κηζζσηήο νθείιεη λα ππνβάιιεη θάζε έηνο ζην Σκήκα Αιηείαο  εηήζηεο 

θαηαζηάζεηο παξαγσγήο αλά κήλα, αλά είδνο θαη αμία κέρξη 31 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 

επόκελνπ έηνπο. Σαπηόρξνλα πξνζθνκίδεη γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα: 

Α) ηα ζηνηρεία πώιεζεο ηεο παξαγσγήο (Σηκνιόγηα, απνδείμεηο, δειηία απνζηνιήο 

ηεο παξαγσγήο), 

Β) Καηαζηάζεηο θαη παξαζηαηηθά κε ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλλείνπ (αγνξά 

θαπζίκσλ, δηρηπνύ, εξγαηηθά έμνδα θιπ), θαζώο θαη θάζε ζηνηρείν πνπ δίλεη ηελ 

πξαγκαηηθή εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλλείνπ.  

  Ο κηζζσηήο είλαη ππεύζπλνο ηόζν γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ όζν θαη γηα ηελ 

αλειιηπή θαη έγθαηξε ππνβνιή απηώλ, δηαθνξεηηθά ηνπ επηβάιιεηαη πξόζηηκν από 

δηαθόζηα πελήληα επξώ (250€) κέρξη πεληαθόζηα επξώ (500 €) ή θεξύζζεηαη 

έθπησηνο κε ζπλέπεηεο ηνπ όξνπ 34 ηεο παξνύζαο. 
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 Ο κηζζσηήο παξαιακβάλεη ηνλ πξνο κίζζσζε ρώξν, ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

απηόο βξίζθεηαη, ρσξίο λα δηθαηνύηαη λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε αληίξξεζε, αμίσζε ή 

απαίηεζε πξνο ην Γεκόζην.  

 Ο κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ή κείσζε ηνπ ελνηθίνπ ιόγσ δεκίαο 

πνπ ηπρόλ ζα ζπκβεί ζηελ εγθαηάζηαζε ή ζηελ παξαγσγή ηνπ ζπλλείνπ πξνεξρόκελε 

από ηε ζάιαζζα ή από νπνηαδήπνηε άιιε θπζηθή αηηία ή αλώηεξε βία, θαζώο θαη 

από άιιε ζρεηηθή βιάβε ή αηηία πξνεξρόκελε από ηξίηνπο.  

 Σν Γεκόζην δελ αλαιακβάλεη θακία επζύλε γηα ηπρόλ δηαθνξέο θαη δηαθσλίεο ηνπ 

κηζζσηή κε ηξίηνπο, όπνηεο θαη αλ είλαη απηέο, νύηε είλαη ππνρξεσκέλν λα επεκβαίλεη 

γηα ηελ ιύζε ηνπο. Δπίζεο, ην Γεκόζην δελ επζύλεηαη απέλαληη ζηνλ κηζζσηή αλ 

ηξίηνη παξαβηάζνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπ, αιηεύνληαο παξάλνκα ή κε άιιν ηξόπν. ε 

απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ν κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα επηδηώμεη δηθαζηηθώο θαη 

ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ Γεκνζίνπ, ηελ ππνζηήξημε θαη απνθαηάζηαζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ πνπ πξνζβιήζεθαλ.  

 Σν Γεκόζην έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειεί ζηνλ ρώξν ηνπ ζπλλείνπ ή ζηελ πεξηνρή 

απηνύ, νπνηαδήπνηε εξγαζία απνβιέπεη ζην γεληθόηεξν ζπκθέξνλ, ρσξίο θακία 

αμίσζε ή απαίηεζε ηνπ κηζζσηή γηα κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ή απνδεκίσζε θαηά 

Γεκνζίνπ. Αλ όκσο ν κηζζσηήο απνδεδεηγκέλα δεκηώλεηαη από ηα έξγα απηά, έρεη ην 

δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε ιύζε ηεο κίζζσζεο.  

 Σν Γεκόζην κπνξεί, εθόζνλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί πξνο ηνύην ιόγνη ή γηα ιόγνπο 

θνηλσληθνύ ζπκθέξνληνο, λα δηαιύζεη ηε κίζζσζε νπνηεδήπνηε, ρσξίο λα έρεη ν 

κηζζσηήο άιιν δηθαίσκα, παξά κόλν ηελ έθπησζε ηνπ ππόινηπνπ ηνπ ελνηθίνπ πνπ 

αλαινγεί από ηνλ ρξόλν ηεο δηάιπζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο. 

 Ο κηζζσηήο δελ κπνξεί λα αηηεζεί ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο νπνηεδήπνηε. Η ιύζε ηεο 

ζύκβαζεο πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ ηεο κίζζσζεο γίλεηαη κόλνλ, εθόζνλ:  

α) θεξπρηεί έθπησηνο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα ηεο παξνύζαο ή β) γηα ιόγνπο αλώηεξεο 

βίαο ή δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη ησλ άξζξσλ 18 θαη 19 ηεο 

παξνύζαο. 

 Ο κηζζσηήο νθείιεη :  

  α) λα κεξηκλά ώζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη γεληθά ε λαπζηπινΐα, ε ηνπξηζηηθή 

 δξαζηεξηόηεηα ζηε πεξηνρή θαη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνθπγή 

 αηπρεκάησλ, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκόδηαο Ληκεληθήο Αξρήο. 

 β) λα ηεξεί ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ελ γέλεη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. ε πεξίπησζε αλεύξεζεο 

αξραηνηήησλ θαηά ηηο θάζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλλείνπ, 

δηαθόπηνληαη άκεζα νη εξγαζίεο θαη εηδνπνηείηαη ακέζσο από ηνλ ίδην ε Δθνξία 

Δλάιησλ Αξραηνηήησλ, νη Ληκεληθέο αξρέο θαη ε Τπεξεζία Αιηείαο. 

ΑΔΑ: 93ΚΝ7ΛΛ-ΥΔΧ



8 

 γ) λα ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο ξύπαλζεο ή ηεο 

 ππνβάζκηζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

 δ) λα αλαξηήζεη κόληκε θαη επδηάθξηηε πηλαθίδα κε ην ραξαθηεξηζηηθό όλνκα ηνπ 

 ζπλλείνπ, ή ηεο ζέζεο ηνπ, όπσο είλαη ζηελ παξνύζα.  

 Ο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλλείνπ αζθείηαη από ηελ αξκόδηα Ληκεληθή Αξρή, 

ελώ ηνλ έιεγρν ηεο αιηεπηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλλείνπ έρεη ε αξκόδηα Τπεξεζία 

Αιηείαο. 

  Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκόδεη ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο γεληθέο ή 

ηνπηθέο αιηεπηηθέο δηαηάμεηο θαη λα ζέβεηαη ηηο ηνπηθέο αιηεπηηθέο παξαδόζεηο θαη 

ζπλήζεηεο ησλ αιηέσλ.  

 Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθκεηαιιεύεηαη ν ίδηνο αλειιηπώο ην ζπλλείν 

θαηά ηνλ επηηξεπόκελν ρξόλν. ε πεξίπησζε κε εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπλλείνπ επί έλα έηνο, ν κηζζσηήο θεξύζζεηαη ακέζσο έθπησηνο.  

 Απαγνξεύεηαη ε ππεθκίζζσζε ή ε παξαρώξεζε ζε ηξίηνπο κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, 

ηκήκαηνο ή όινπ ηνπ ζαιάζζηνπ ρώξνπ ηνπ ζπλλείνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κίζζσζεο. Καηά ηελ πεξίπησζε απηή ν κηζζσηήο θεξύζζεηαη ακέζσο έθπησηνο. 

 Η αιηεία ηνπ ζπλλείνπ ζα ελεξγείηαη κε κία θαη κνλαδηθή ζπιιεπηηθή εγθαηάζηαζε, 

θαηάιιειε γηα ηελ αιηεία θπξίσο κεηαλαζηεπηηθώλ ςαξηώλ θαη ζύκθσλα κε ην 

ζπλήζε παξαδνζηαθό ηξόπν. 

 Η ζέζε ηεο θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπλλείνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε βάζε από 

έμη (6) έσο δώδεθα (12) κέηξα θαη ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 2.000 κέηξσλ από ηηο 

ινηπέο αιηεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπιιεπηηθήο εγθαηάζηαζεο πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 

 α) Σα απιάδηα δίρηπα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θύξηα εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλλείνπ 

δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ άλνηγκα καηηνύ κηθξόηεξν από είθνζη (20) ρηιηνζηόκεηξα, 

 κεηξνύκελν θαηά ηε δηαγώλην. Σα απιάδηα δίρηπα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ νδεγό 

 (γπαιόπαλν ή δξόκν ή γθεξεκέ) δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ άλνηγκα καηηνύ κηθξόηεξν 

από νγδόληα (80) ρηιηνζηόκεηξα, κεηξνύκελν θαηά ηε δηαγώλην. 

 β) ην ζπλλείν επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηαπηόρξνλα κέρξη δύν (2) νδεγνί πνπ 

 ηνπνζεηνύληαη ν έλαο πξνο ηελ αθηή θαη ν άιινο πξνο ην πέιαγνο. Ο νδεγόο πξνο ηελ 

 αθηή ηνπνζεηείηαη ηνπιάρηζηνλ ζε απόζηαζε πελήληα (50) κέηξσλ από απηήλ. Η 

 εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλλείνπ (δίρηπα, πάζζαινη θ.α.) δελ ζα εθηείλεηαη πεξηζζόηεξν 

ησλ ηεηξαθνζίσλ (400) κέηξσλ από ηε κέζε γξακκή αηγηαινύ-παξαιίαο θαη αλάινγα 

κε ηα βάζε ηεο ζάιαζζαο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ θπξίσο ζπλλείνπ (δηρηπσηό κέξνο) θαη, 

επίζεο, ηα δηάθνξα δηρηπσηά κέξε ηνπ ζπλλείνπ ζα είλαη πάληνηε ζύκθσλα κε ηελ 

ηζρύνπζα Ννκνζεζία.  

 Η ζήκαλζε ηνπ ζπλλείνπ ζα γίλεη όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 

παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 68/2009. 
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 Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλλείνπ θαη κόλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απηό 

ιεηηνπξγεί, νξίδεηαη πξνζηαηεπηηθή δώλε δηαθνζίσλ (200) κέηξσλ αθηηλνεηδώο από 

ην θέληξν ηνπ ζπλλείνπ. ηε δώλε απηή απαγνξεύεηαη ε αιηεία κε θάζε κέζν θαη 

εξγαιείν, κε εμαηξνπκέλνπ θαη ηνπ κηζζσηή, ελώ έμσ από απηήλ, επηηξέπεηαη 

ειεύζεξα ζε όινπο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο αιηεπηηθέο δηαηάμεηο. 

 Η παξαγσγή ηνπ ζπλλείνπ ππόθεηηαη ζηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο θνξνινγηθέο, 

αγνξαλνκηθέο, αιηεπηηθέο θαη θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. 

 Ο κηζζσηήο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη θαη λα ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 

ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο.  

 Γηα θάζε παξάβαζε από ηνλ κηζζσηή ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο ζύκβαζεο 

κίζζσζεο ή ησλ δηαηάμεσλ ηεο αιηεπηηθήο λνκνζεζίαο, εθηόο ησλ γεληθώλ θπξώζεσλ, 

ηνπ επηβάιιεηαη πξόζηηκν σο πνηληθή ξήηξα από δηαθόζηα πελήληα(250) κέρξη ρίιηα 

(1.000) επξώ, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε. 

Πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο, ν κηζζσηήο θαιείηαη ζε απνινγία, ζε πξνζεζκία 

πέληε εξγάζηκσλ εκεξώλ. Η βεβαίσζε ηεο παξάβαζεο γίλεηαη από ηνπο ππαιιήινπο 

ηεο Τπεξεζίαο Αιηείαο ηεο ΠΔ Ηκαζίαο ή ησλ Ληκεληθώλ Αξρώλ ή άιισλ 

Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ.  

Σν πξόζηηκν εηζπξάηηεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ είζπξαμε δεκνζίσλ 

εζόδσλ ή κε παξαθξάηεζε από ηελ εγγύεζε ηνπ κηζζσηή. Ο κηζζσηήο ζπκπιεξώλεη 

ηελ εγγύεζε κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ αλαθνίλσζε ηεο παξαθξάηεζεο, 

άιισο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε. 

 Ο κηζζσηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο, ρσξίο θακία αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε απαίηεζε ή 

απνδεκίσζε ή δηθαίσκα λα πξνζθύγεη ζηα δηθαζηήξηα:  

 α) ζε πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.  

 β) ζε πεξηπηώζεηο έθπησζεο πνπ πξνβιέπνληαη εηδηθά από ηνπο όξνπο απηήο ηεο 

 δηαθήξπμεο.  

γ) ζε πεξίπησζε επηβνιήο ζε απηόλ πξνζηίκνπ γηα δύν θνξέο κέζα ζε ρξνληθό 

δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  

δ) ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ επηβιήζεθε ζπλνιηθά ηξεηο (3) θνξέο πξόζηηκν 

νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  

 Η έθπησζε ηνπ κηζζσηή θεξύζζεηαη κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε, 

θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο Αιηείαο. Δλαληίνλ ηεο απόθαζεο απηήο, 

ν κηζζσηήο δε δηθαηνύηαη λα πξνζθύγεη ζηα δηθαζηήξηα.   

 ε πεξίπησζε έθπησζεο, ην ζπλλείν αλαπιεηζηεξηάδεηαη ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή θαη 

ηνπ εγγπεηή ηνπ. Σν έιιεηκκα ηνπ ελνηθίνπ πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη κε ηνλ 

αλαπιεηζηεξηαζκό είλαη ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, ελώ ην 

πιεόλαζκα ζε όθεινο ηνπ Γεκνζίνπ. 
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 Σα θεξύθεηα δηθαηώκαηα, ηέιε ραξηνζήκνπ - ΟΓΑ, ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα, θαη 

θάζε άιιν ζρεηηθό έμνδν ζπλαθέο, βαξύλνπλ ην κηζζσηή πνπ ζα αλαδεηρζεί από ηε 

δεκνπξαζία. 

 Οπνηαδήπνηε παξαηππία ζηε δεκνπξαζία δελ παξέρεη θαλέλα δηθαίσκα ππέξ ηνπ  

κηζζσηή ή ησλ πιεηνδνηώλ. 

 Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη κε θξνληίδεο θαη δαπάλεο ηνπ 

κηζζσηή πξέπεη λα γίλεη εληόο εμήληα (60) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ζπκβνιαίνπ ε εγθαηάζηαζή ηνπ από ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο ζηνλ παξαρσξεκέλν 

ρώξν. Γηα ην ζθνπό απηό ζα ζπληαρζεί από ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο θνηλό 

πξσηόθνιιν εγθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο πξνζέιεπζεο ησλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηώλ, έρεη δηθαίσκα λα εγθαηαζηαζεί κόλνο ηνπ κεηά ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε 

γηα ηελ εηνηκόηεηα εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνο ην Σκήκα Αιηείαο ΠΔ Ηκαζίαο.  

 Σον ζλεγχο τθσ αλιευτικισ διαχείριςθσ του κυννείου ζχει το αρμόδιο Σμιμα Αλιείασ Π.Ε. 

Ημακίασ που ςυντάςςει ετιςια ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του κυννείου, το αρμόδιο Σμιμα 

Αλιείασ τθσ Π.Κ.Μ. που ςυντάςςει τισ τριετείσ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ του κυννείου, κακώσ 

και θ Επιτροπι Ελζγχου Μιςκωμζνων Ιχκυοτρόφων Τδάτων τθσ Π.Κ.Μ. που εξετάηει τθν 

ετιςια ζκκεςθ και διενεργεί τον ετιςιο ζλεγχο τθσ διαχείριςθσ και οικονομικισ απόδοςθσ 

του κυννείου. 

 Για να κεωρθκεί ότι ο μιςκωτισ αςκεί ορκολογικι εκμετάλλευςθ ςτο αλιευτικό εργαλείο οι 

ποςότθτεσ και οι οικονομικζσ αποδόςεισ κα πρζπει να είναι ανάλογεσ. ε αντίκετθ 

περίπτωςθ δφναται το Σμιμα Αλιείασ ΠΕ Ημακίασ να ειςθγθκεί τθν λφςθ τθσ ςφμβαςθσ 

προκειμζνου να αναηθτθκεί νζοσ μιςκωτισ με τισ ςυνζπειεσ του όρου 36, ι τθν απόδοςθ 

τθσ ζκταςθσ ςτθν ελεφκερθ αλιεία αποδίδοντασ ο ζκπτωτοσ μιςκωτισ τα υπόλοιπα 

οφειλόμενα μιςκώματα μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο δθμόςιο. 

 Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ην απνηέιεζκα απηήο εγθξίλνληαη από ηελ 

αξκόδηα γηα απηό Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Π.Κ.Μ.   

 Δπαλαιεπηηθέο δεκνπξαζίεο ή αλαπιεηζηεξηαζκόο ηνπ ζπλλείνπ γηα ηηο πεξηπηώζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ζα γίλνληαη κε επαλαιεπηηθή 

δηαθήξπμε, κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο. 

 Η δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζα γίλεη:  

 α) κε πεξίιεςε ηεο ζηνλ ηνπηθό ηύπν  

 β) κε ηνηρνθόιιεζε ζηα γξαθεία ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ν. Ηκαζίαο, ηνπ 

Σκήκαηνο Αιηείαο ΓΑΟΚ ηεο Π.Δ. Ηκαζίαο, ζηα γξαθεία ησλ Γήκσλ Βέξνηαο , 

Νάνπζαο &  Αιεμάλδξεηαο, θαζώο θαη ζηα Γ.Γ.  θαη  

 γ) κε αλάξηεζε ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ηκαζίαο. 

 Η παξνύζα δηαθήξπμε είλαη αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο. 
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