Αριθ. Πρωτ. 969/16167/27-02-2008
ΔΙΑΚΗΡΥΞH
Για την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου «αύλακα
Παλαιοποτάμου ή Κουλούρας ή Παπανίκα» Ν. Λάρισας
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας
Διακηρύσσει ότι :
Εκτίθεται σε δεκαετή (10 έτη) ενοικίαση το δικαίωμα αποκλειστικής αλιευτικής εκμετάλλευσης
(ιχθυοτροφείο εκτατικής μορφής) του δημόσιου ιχθυοτροφείου «αύλακα ΠΑΛΑΙΟΠΟΤΑΜΟΥ ή
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ή ΠΑΠΑΝΙΚΑ» περιοχής Κουλούρας Ν. Λάρισας, με τις εγκαταστάσεις
(αλιευτικές, κτιριακές, λοιπά έργα και υποδομές) και τα παραρτήματα αυτού, με πλειοδοτική
δημοπρασία.
H ενοικίαση γίνεται με πλειοδοτική δημοπρασία με βάση:
1) το 7/18-03-1940 εκτελεστικό Διάταγμα «Περί τῆς ὑπό τοῦ Όργανισμοῦ Ἁλιείας
ἐκμεταλλεύσεως τῶν ἰχθυοτροφείων δι’ ἐνοικιάσεως» έτσι όπως ισχύει σήμερα,
2) το Ν.Δ. 224/69 «περί ρυθμίσεως θεμάτων τινῶν ἀναγομένων εἰς δημοπρασίας τοῦ
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.» έτσι όπως ισχύει σήμερα,
3) το Ν.Δ. 420/70 «περί Ἁλιευτικοῦ Κώδικος» έτσι όπως ισχύει σήμερα,
4) το Ν. 1740/87 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών ιχθυοτρόφων
υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» έτσι όπως ισχύει σήμερα,
5) την υπ’ αριθ. 773/91 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
6) το Ν. 2040/92 (ΦΕΚ-70 Α') «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και
νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις»,
7) το Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α 303/2003),
υπό τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις:

1.

Η ενοικίαση αρχίζει την 1η Απριλίου και λήγει την τελευταία ημέρα του μήνα Φεβρουαρίου
του έτους 2018.

2.

Όρια της ενοικιαζόμενης αύλακας Παλαιοποτάμου ή Παπανίκα είναι τα εξής:

Τα ανέκαθεν γνωστά έως την ανώτερη χειμερινή στάθμη του ύδατος από τα όρια Αιγάνης
έως τη θάλασσα. Τα όρια της αύλακας προς ενοικίαση αποτυπώνονται στο τοπογραφικό
διάγραμμα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (αριθμός φύλλου 4354/6, κλίμακα 1:5000),
θεωρημένο από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Α. Λάρισας στις 30-06-1988.
Εξαιρείται η περιοχή με τα λιμνάζοντα νερά (λίμνη) στη νοτιοανατολική όχθη της αύλακας
κοντά στην εκβολή της αύλακας στη θάλασσα. Τη διοίκηση και διαχείριση της περιοχής της
«λίμνης» έχει η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Λάρισας (υπ.’ αριθμ. 21800/21-11-2007
έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Λάρισας) και ως εκ τούτου η μίσθωση της
περιοχής αυτής είναι δικαιοδοσία της Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Λάρισας.

3.

Η προστατευτική ζώνη προς τη θάλασσα ορίζεται σε διακόσια μέτρα (200 m) ακτινοειδώς
από την εκβολή της ενοικιαζόμενης αύλακας προς τη θάλασσα. Στην προστατευτική ζώνη
απαγορεύεται στον οποιοδήποτε, καθώς και στο μισθωτή, η διενέργεια αλιείας με κάθε
αλιευτικό εργαλείο, μέθοδο ή τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

4.

Οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές υποχρεούται, πριν τη μίσθωση, να ζητήσουν κάθε διευκρίνιση
σχετικά με τα όρια της εκμισθούμενης έκτασης και της προστατευτικής ζώνης, να λάβουν
γνώση των όρων, αναγκών, συνθηκών και της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και των
ενδεχόμενων ζημιών από πλημμύρες ή άλλα αίτια, γιατί καμία διαμαρτυρία ή αξίωση δεν
μπορεί να ληφθεί υπόψη μετά τη μίσθωση, όπως επίσης δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του
Δημοσίου.

5.

Δεν περιλαμβάνονται στην εκμίσθωση το κυνήγι υδρόβιων πτηνών, το δικαίωμα
κατασκευής λουτρών, καλλιέργειας βατράχων, εκτροφής γουνοφόρων ζώων, η συγκομιδή
προϊόντων βάλτου (καλάμια, σαμάκια, φλούδια), η συγκοινωνία με πλωτά μέσα στην
περιοχή. Το Δημόσιο έχει δικαίωμα να διαθέτει τα παραπάνω ιδιαίτερα, όταν και όπως θέλει,
χωρίς ο μισθωτής να έχει δικαίωμα για οποιαδήποτε αποζημίωση ή μείωση στο μίσθωμα,
ούτε να βάζει εμπόδια σε τέτοιες εκμεταλλεύσεις που τυχόν υπάρχουν μέσα στην
εκμισθούμενη περιοχή.

6.

Για να συμμετάσχει κάποιος στη δημοπρασία για την εκμίσθωση αυτή οφείλει:
α) Να παραστεί ο ίδιος στον τόπο της δημοπρασίας με έναν εγγυητή, που θα υπογράψουν τα
πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια τη σύμβαση και τις χρεωστικές ομολογίες των
δόσεων της μίσθωσης.

β) Να προσκομίσει γραμμάτιο παρακαταθήκης 1.800,00 ευρώ, ή ισόποση εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας (το παραπάνω ποσό μπορεί να αντιστοιχεί i) στο
τριπλάσιο της μίας δόσης της τελευταίας μίσθωσης ή ii) στο τριπλάσιο της μίας δόσης του
ποσού της ελάχιστης προσφοράς που αναφέρεται στον όρο 39, στις περιπτώσεις νέων
μισθώσεων). Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί σε όλους όσους πήραν μέρος στη δημοπρασία,
εκτός από τον τελευταίο πλειοδότη, στον οποίο η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί μετά την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.
δ) Να προσκομίσει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και απόδειξη κατάθεσης στην
αρμόδια υπηρεσία προς έγκριση, για κάθε έργο που προτίθεται να κάνει ώστε να πληρούνται
οι όροι του άρθρου 12.

7.

Εκείνος που θα αναδειχθεί πλειοδότης είναι υποχρεωμένος πριν από την υπογραφή της
σύμβασης μίσθωσης να φέρει, ως εγγύηση για την ακριβή τήρηση όλων των όρων της
σύμβασης μίσθωσης, γραμμάτιο παρακαταθήκης ίσο με δύο δόσεις του εγκεκριμένου
μισθώματος ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, που θα καλύπτει
ολόκληρο το χρόνο της μίσθωσης και δύο μήνες μετά τη λήξη της. Η επιστροφή του
γραμματίου παρακαταθήκης ή της εγγυητικής επιστολής θα γίνει δύο μήνες μετά τη λήξη της
μίσθωσης και την εκπλήρωση από το μισθωτή όλων των υποχρεώσεών του.

8.

Εκείνος που θα αναδειχθεί πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με όλους
τους ισχύοντες νόμους και διατάγματα, καθώς και τις διατάξεις που αφορούν στην
προστασία του ιχθυοτροφικού πλούτου της Χώρας και στην αλιεία γενικά (νόμους,
διατάξεις, αποφάσεις), όσες ισχύουν ή θα εκδοθούν μέσα στο χρονικό διάστημα της
μίσθωσης, καθώς επίσης και τους όρους αυτής της διακήρυξης και της σύμβασης μίσθωσης.

9.

Ο μισθωτής θα παραλάβει το ιχθυοτροφείο υπό την εξουσία του κατά το χρόνο έναρξης της
ενοικίασης, όπως αυτός ορίζεται από τη διακήρυξη αυτή. Εάν, όμως, έως τότε για
οποιονδήποτε λόγο δεν ήθελε πραγματοποιηθεί η ενοικίαση, θα παραλάβει το ιχθυοτροφείο
αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο μισθωτής
υποχρεούται στην πληρωμή των επιστατοφυλάκων που τυχόν θα έχουν διορισθεί, καθώς και
των λοιπών εξόδων για καλλιέργεια κ.λπ. 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. Από αυτή την προσωρινή, για λογαριασμό του μισθωτή,
διαχείριση του ιχθυοτροφείου δεν μπορεί να γεννηθεί καμία ευθύνη για το Δημόσιο.

10. Ο μισθωτής υποχρεούται να παραλάβει το ιχθυοτροφείο, παραρτήματα, κτίρια και τις
εγκαταστάσεις του σε όποια κατάσταση θα βρίσκονται αυτά κατά την παράδοση, χωρίς να
μπορεί να προβάλλει οποιαδήποτε αντίρρηση και καμία αξίωση ή απαίτηση κατά του
Δημοσίου για τις τυχόν ελλείψεις ή βλάβες τους, οποιεσδήποτε και αν είναι αυτές,
υποχρεούται δε ο ίδιος στην επανόρθωση των βλαβών και ελλείψεων με δικά του έξοδα,
ώστε τα έργα, κτίρια και εγκαταστάσεις γενικά του ιχθυοτροφείου να βρίσκονται σε άριστη
κατάσταση.
11. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, σε καλή
κατάσταση την ενοικιαζόμενη περιοχή, τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, τα παραρτήματα του
ιχθυοτροφείου και όλα τα υπάρχοντα τυχόν κτήματα του Δημοσίου, καθώς και να εκτελεί
όλες τις αναγκαίες ή ωφέλιμες επισκευές για την αρτιότερη εκμετάλλευση του
ιχθυοτροφείου.
Ο μισθωτής μπορεί να κατασκευάζει με δαπάνες του, νέα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις
στο πλαίσιο της ορθολογικής αλιευτικής διαχείρισης του ιχθυοτροφείου, ύστερα, όμως, από
την έγκριση – σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας αλιείας του Νομού και της Δ/νσης Γεωργικής
Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως προς τη σκοπιμότητα και τον τρόπο υλοποίησης.
Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες από τις αρμόδιες
υπηρεσίες ως προς τον τρόπο υλοποίησης του κάθε έργου, συμπεριλαμβανομένων των έργων
που πρέπει να γίνουν ώστε να πληρούνται οι όροι του άρθρου 12.
Όλες οι εγκαταστάσεις του ιχθυοτροφείου που έχουν παραδοθεί στο μισθωτή ή θα
κατασκευασθούν (κατά τη διάρκεια της μίσθωσης) και βρίσκονται στην εκμισθούμενη
περιοχή και τα παραρτήματα του ιχθυοτροφείου, καθώς και τα μόνιμα αλιευτικά εργαλεία
παραδίδονται στο Δημόσιο σε άριστη κατάσταση μετά τη λήξη ή την με οποιοδήποτε τρόπο
διάλυση της μίσθωσης.
12. Για την καλή λειτουργία του ιχθυοτροφείου εκτατικής μορφής και την αύξηση της
παραγωγής, πέραν των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους 10 και 11, ο μισθωτής
οφείλει να:
α) Διατηρεί τη δίοδο επικοινωνίας της αύλακας προς τη θάλασσα πάντοτε ανοιχτή. Το
μέγεθος της διόδου θα πρέπει να διατηρείται κατάλληλα μεγάλο για την αποφυγή
πλημμυρών.
β) Τοποθετήσει σύγχρονες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις στο ιχθυοτροφείο.

γ) Να διασφαλίσει την προστασία του ιχθυοτροφείου και την ασφάλεια των πιθανών
επισκεπτών της εκμισθούμενης περιοχής.
δ) Αποκαταστήσει τα πρανή και την κοίτη της αύλακας όπου είναι απαραίτητο και εφόσον
υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις.
Όλα τα έργα που απαιτούνται για τις περιπτώσεις α, β, γ, δ του παρόντος όρου θα πρέπει να
ολοκληρωθούν μέσα σε τρία έτη από την έναρξη της μίσθωσης της αύλακας.
13. Εάν ο μισθωτής δεν υλοποιήσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παρ 10, 11 και 12,
επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο σύμφωνα με τον όρο 32 και καλείται από το Γενικό
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας σε καθοριζόμενη προθεσμία να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του. Εάν ο μισθωτής δεν συμμορφωθεί στην προθεσμία που έχει τεθεί,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.
14. Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα που βρίσκονται ή θα κατασκευασθούν (κατά τη
διάρκεια αυτής της μίσθωσης) στην εκμισθούμενη περιοχή ή στα παραρτήματα του
ιχθυοτροφείου, καθώς και τα μόνιμα αλιευτικά εργαλεία, ανήκουν στην κυριότητα του
Δημοσίου.
15. Ο μισθωτής θα έχει την αποκλειστική αλιευτική εκμετάλλευση του δημόσιου
ιχθυοτροφείου «αύλακα Παλαιοποτάμου» σε όλη τη διάρκεια της εκμίσθωσης και θα τον
βαρύνουν όλες οι δαπάνες της εκμετάλλευσης, καλλιέργειας και των αναγκαίων έργων για
την ορθολογική διαχείριση του ιχθυοτροφείου.
16. Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να σέβεται τις σχετικές τοπικές συνήθειες που ανέκαθεν
υπάρχουν, καθώς και τα όσα μέτρα τυχόν κατ’ έθιμο εφαρμόζονται από τους ελεύθερους
αλιείς.
17. Η αλιεία θα διενεργείται με:
α) μόνιμες συλληπτικές εγκαταστάσεις όλο το χρόνο. Το χρονικό διάστημα της εσόδευσης
του ιχθυοτροφείου από 1 η Μαρτίου μέχρι 31 Μαΐου ο μισθωτής υποχρεούται για τη χωρίς
εμπόδια λειτουργία των εσοδευτικών στομίων και την αφαίρεση των απαιτούμενων
τμημάτων των ιχθυοφραγμών.

β) δίχτυα, απλά και μανωμένα, με ελάχιστο άνοιγμα ματιού 20 χιλιοστά (20 mm) κατά
πλευρά (Π.Δ. 40/74). ,
γ) πολυάγγιστρα (παραγάδια) καθ’ όλο το έτος (Β.Δ. 249/72),
δ) βολκούς (νταούλια) με ελάχιστο άνοιγμα ματιού 30 χιλιοστά (30 mm), πλην των
χρησιμοποιούμενων για την αλιεία χελιών, οι οποίοι μπορούν να έχουν άνοιγμα ματιού
τουλάχιστον 10 χιλιοστά (10 mm) (Β.Δ. 249/72). Οι βολκοί, για την αλιεία χελιών,
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από 1ης Νοεμβρίου κάθε έτους μέχρι την τελευταία ημέρα
Φεβρουαρίου του επομένου έτους (Β.Δ. 249/72).
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να εγκρίνει, στο πλαίσιο της
αλιευτικής νομοθεσίας, την τροποποίηση του τρόπου αλιείας και την αντικατάσταση των
αλιευτικών εργαλείων. Στην περίπτωση αυτή, ο μισθωτής πρέπει απαραίτητα να ζητήσει την
έγκριση, υποβάλλοντας και σχετική λεπτομερειακή έκθεση. Εάν το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίνει την παραπάνω τροποποίηση, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να
ζητήσει αποζημίωση για την απόφαση αυτή.
18. Απαγορεύεται απολύτως στο μισθωτή η αλιεία με μονόκλωνα δίχτυα από μεσηνέζα
(ΜΟΝΟΦΙΛΑΜΕΝΤ) (Π.Δ. 1094/77). Απαγορεύεται στο μισθωτή η αλιεία και η πώληση
ειδών που έχουν μήκος μικρότερο από όσο ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.
19. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος 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 τα παραδίδει στην αρμόδια δασική αρχή, η
οποία στην συνέχεια τα εκποιεί χωρίς να ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον του.
20. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος, όλες τις ποσότητες ψαριών μικρού μεγέθους που
ψαρεύονται στις μόνιμες συλληπτικές εγκαταστάσεις, να τις χρησιμοποιεί για εκτροφή ή να
τις πουλάει σε άλλους, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εκτροφή (μονάδες
υδατοκαλλιέργειας) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 54/78. 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.
21. Ο μισθωτής μπορεί να διενεργεί εμπλουτισμούς στο δημόσιο ιχθυοτροφείο, με ενδημικά
είδη και με δαπάνες του, στο πλαίσιο 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 του νομού εκδίδει τη

σχετική άδεια, που προβλέπει εκτός των άλλων την εφαρμογή προγράμματος
παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του εμπλουτισμού.
22. Η διενέργεια της ερασιτεχνικής αλιείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας
αλιευτικής νομοθεσίας και τους τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς που ισχύουν για την
επαγγελματική αλιεία ως εξής: Επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία, χωρίς πλωτό μέσο και
από την ξηρά, με αγκιστρωτά εργαλεία όπως καλαμίδι, πεταλούδα, καθετή, εκτός από
παραγάδια. Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία στις αλιευτικές εγκαταστάσεις του
ιχθυοτροφείου (συλληπτικές εγκαταστάσεις, τάφροι διαχείμανσης κ.λπ.), καθώς και στις
περιοχές περιοχές αναπαραγωγής. Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να συλλαμβάνει
συνολικά μέχρι δύο (2) κιλά αλιευμάτων ή μέχρι τρία άτομα το 24ωρο ανεξαρτήτου βάρους.
23. Το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να κατασκευάζει έργα, εγκαταστάσεις, λοιπές υποδομές και
οποιαδήποτε εργασία στο ιχθυοτροφείο για την ορθολογική διαχείριση και προστασία αυτού,
τη 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 πραγματοποίηση της μελέτης και υλοποίηση των έργων,
εγκαταστάσεων κ.λπ.
24. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάθε συνδρομή και βοήθεια (διάθεση πλωτών,
μέσων, δειγμάτων υδρόβιων οργανισμών κ.α.) σε ερευνητικά προγράμματα που
χρηματοδοτούνται από τη διοίκηση του τομέα αλιείας και όλων των αναγνωρισμένων από το
κράτος ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
25. 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 τη λύση των διαφορών αυτών, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιδιώξουν
καταφεύγοντας στα δικαστήρια. Επίσης, το Δημόσιο δεν ευθύνεται απέναντι στους μισθωτές,
αν τρίτοι βλάψουν 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.
26. Ο μισθωτής υποχρεούται α) να εποπτεύει για την τήρηση των αλιευτικών διατάξεων
καταγγέλλοντας αρμόδια κάθε παράβαση β) να διατηρεί με δικά του έξοδά τις υπάρχουσες
αποβάθρες.

27. Ο μισθωτής υποχρεούται να ορίζει το απαιτούμενο άτομο για τη φύλαξη του ιχθυοτροφείου
και να παρέχει την συνδρομή του στα όργανα που επιβάλλουν τις ποινές.
28. Το συνολικό μίσθωμα (από 1η Απριλίου έτους 2008 έως τέλος Φεβρουαρίου του έτους
2018), όπως θα ορισθεί με την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας και
εκμίσθωσης, θα πληρώνεται υπέρ του Δημοσίου, σε είκοσι (20) ίσες δόσεις κάθε 1η
Φεβρουαρίου και 1η Οκτωβρίου των ετών της μίσθωσης, εκτός από την τελευταία δόση που
θα πληρωθεί με την προτελευταία.
29. Για όλες τις δόσεις του μισθώματος, θα υπογραφούν, ισόποσες, ληξιπρόθεσμες χρεωστικές
ομολογίες, από τον εκπρόσωπο του Δημοσίου, το μισθωτή και τον εγγυητή του. Ο μισθωτής
υποχρεούται να πληρώνει το μίσθωμα υπέρ του Δημοσίου στις παραπάνω προθεσμίες.
Οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής των δόσεων συνεπάγεται την επιβολή προστίμου
σύμφωνα με τον όρο 32. Αν ο μισθωτής δεν πληρώσει δύο (2) δόσεις, κηρύσσεται έκπτωτος
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και το ιχθυοτροφείο
δημοπρατείται σε βάρος του και του εγγυητή του, εκτός αν δοθεί εισπρακτική προθεσμία. Το
μίσθωμα αναπροσαρμόζεται εάν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 45 του Ν. Δ. 420/70, όπως
ισχύει σήμερα. Φωτοαντίγραφο του παραστατικού κατάθεσης για κάθε μία δόση,
υποβάλλεται στις υπηρεσίες αλιείας του Νομού και της Περιφέρειας.
30. Το Δημόσιο δε θα δεχθεί μείωση μισθώματος ή οι 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 στη μισθωμένη υδάτινη έκταση ή τις γειτονικές προς αυτή
περιοχές. Αν, όμως, ο μισθωτής αποδεδειγμένα ζημιώνεται από τα έργα αυτά μπορεί να
ζητήσει τη λύση της μίσθωσης, απαλλασσόμενος από την υποχρέωση πληρωμής του
αναλογούντος μισθώματος από την ημερομηνία λύσης της σύμβασης μίσθωσης μέχρι της
λήξης της.
31. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει μηνιαίες στατιστικές καταστάσεις για την
παραγωγή και αξία αυτής του μισθωμένου ιχθυοτροφείου στις υπηρεσίες αλιείας του Νομού
και στη Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων για στατιστικούς λόγους,
σύμφωνα με τις οδηγίες και εγκυκλίους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος, τόσο για την ακρίβεια των στατιστικών
πληροφοριών που δίνει όσο και για την έγκαιρη και χωρίς παράλειψη υποβολή τους, αλλιώς
του επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τον όρο 32 της παρούσας.
32. Για κάθε παράβαση από το μισθωτή των όρων της διακήρυξης αυτής και της σύμβασης
μίσθωσης, καθώς και των διατάξεων της αλιευτικής νομοθεσίας, του επιβάλλεται πρόστιμο
ως ποινική ρήτρα από εκατόν πενήντα (150) μέχρι τριακόσια (300) ευρώ, με αιτιολογημένη
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πριν την έκδοση της απόφασης,
ο μισθωτής καλείται σε απολογία σε προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών. Η βεβαίωση της
παράβασης γίνεται από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών αλιείας του Νομού ή της
Περιφέρειας, των Λιμενικών ή Αστυνομικών Αρχών ή άλλων Διοικητικών Αρχών.
Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη δημόσιων 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 Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.
33. Ο μισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Θεσσαλίας, χωρίς να έχει αξίωση για οποιαδήποτε απαίτηση ή αποζημίωση, σύμφωνα με τα
ακόλουθα:
α. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από νόμους και διατάγματα.
β. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται ειδικά από τους όρους αυτής της διακήρυξης.
γ. Αν επιβληθεί σε αυτόν πρόστιμο δύο φορές μέσα στον ίδιο χρόνο.
δ. Αν επιβληθεί σ’ αυτόν πρόστιμο τρεις φορές οποτεδήποτε.
Ο μισθωτής δεν δικαιούται να προσφύγει στα δικαστήρια κατά της απόφασης που επιβάλλει
πρόστιμο ή έκπτωση από το ιχθυοτροφείο.
34. Η αλιευτική παραγωγή του ιχθυοτροφείου διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες
αγορανομικές διατάξεις και διατιμήσεις.
35. Σε περίπτωση κατασκευής και λειτουργίας ιχθυόσκαλας στο Νομό Λάρισας, ο μισθωτής
υποχρεούται να μεταφέρει και να πωλεί την ημερήσια παραγωγή του ιχθυοτροφείου σε αυτή.
36. Όλες οι δαπάνες που αφορούν στην υπογραφή της σύμβασης βαρύνουν το μισθωτή.
37. Η παρούσα διακήρυξη είναι αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης μίσθωσης.

38. Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός, το αποτέλεσμα του οποίου εγκρίνεται από το Γενικό
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, θα γίνει στις 28 Μαρτίου 2008, ημέρα Παρασκευή και
από 9:00 π.μ. έως 12:00 το μεσημέρι στα γραφεία της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης
Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φαρσάλων 148, Λάρισα, 2ος όροφος).
39. Ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται το ποσό των
10.000,00 ευρώ [ο όρος αυτός θα συμπεριλαμβάνεται α) απαραίτητα για τις νέες μισθώσεις
δημόσιων ιχθυοτροφείων και το αναφερόμενο ποσό θα υπολογίζεται με βάση την εκτίμηση
της παραγωγής του ιχθυοτροφείου και την αξία αυτής και β) προαιρετικά σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις που δεν αφορούν νέες μισθώσεις, και θα συνεκτιμάται σε σχέση με το μίσθωμα
της τελευταίας μίσθωσης).
40. Η δημοσίευση της διακήρυξης θα γίνει με τοιχοκόλληση στα γραφεία της Κτηματικής
υπηρεσίας Ν. Λάρισας, στη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην
υπηρεσία αλιείας του Νομού Λάρισας και στα γραφεία του Δήμου Κάτω Ολύμπου.
41. Επαναληπτικές δημοπρασίες ή αναπλειστηριασμός του δημόσιου ιχθυοτροφείου για τις
περιπτώσεις που προβλέπονται από την αλιευτική νομοθεσία, θα γίνονται με επαναληπτική
διακήρυξη, με τους όρους της παρούσας.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Φώτιος Γκούπας

