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Του  Πρακτικού αριθ. 11/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 231/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης 
του Δημόσιου ιχθυοτροφείου «ΛΙΜΝΗ» της Π.Ε. Ροδόπης και τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης 
φακέλων, για τη συμμετοχή στις διαδικασίες εκμίσθωσης και διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση 
των Δημόσιων ιχθυοτροφείων της Π.Ε. Ροδόπης. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Μαρτίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., έγινε δια περιφοράς 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 1136/13-3-2020 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής, 2) Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης 
Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 
5) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, 8) 
Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 9) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 
11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
      Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 231: Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. 2559/9-3-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής:  
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης, ως αρμόδια υπηρεσία για την εκμίσθωση 
των ιχθυοτρόφων υδάτων, σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και με δεδομένο ότι η 
προηγούμενη σύμβαση μίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου της «ΛΙΜΝΗΣ» έληξε με την με αριθμό 
2858/1-3-2019 (ΑΔΑ:ΨΝΚΓ7ΛΒ-4ΓΙ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, ενήργησε σχετικώς για την 
υλοποίηση των διαδικασιών επανεκμίσθωσης. Για το σκοπό αυτό έγιναν τα παρακάτω:  
 
Α. Εξεδόθη η υπ’ αρ. Φ.03/1540/12-11-2019 (ΑΔΑ: 7Μ1Ω7ΛΒ-ΝΤΑ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη 
Ροδόπης περί του τρόπου εκμετάλλευσης ιχθυοτρόφων υδάτων της λιμνοθάλασσας «ΛΙΜΝΗ» Π.Ε. 
Ροδόπης,  
Β.   Καταρτίστηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα με τους παρακάτω νόμους και 
διατάξεις:  

1. Το β.δ. 7/1940 (Α' 94) «Περί της υπό του οργανισμού αλιείας εκμεταλλεύσεως των ιχθυοτροφείων, 
λιμνών, θυννείων και ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων δι’ ενοικιάσεων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει,  

2. Το ν.δ. 420/1970 (Α' 27) «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα με 
το ν. 4492/2017 (Α΄ 156) «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και 
άλλες διατάξεις»,  

το σχέδιο διακήρυξης για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (λιμνοθάλασσα) «ΛΙΜΝΗ» Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ, στο οποίο περιλαμβάνεται εκτός των 
γενικών και ειδικών όρων, η διάρκεια της σύμβασης και το ετήσιο μίσθωμα.  
Η διάρκεια της μίσθωσης είναι 5 έτη.  
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία εκμίσθωσης της λιμνοθάλασσας «ΛΙΜΝΗ» έχουν αλιευτικοί 
συνεταιρισμοί που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ροδόπης και ιδιώτες.  
Καταρτίζονται ξεχωριστά δύο λίστες των ενδιαφερομένων που έχουν όλα τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά.  Μία λίστα (α΄) με τους ενδιαφερόμενους αλιευτικούς συνεταιρισμούς και μία λίστα (β΄) με 
τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες.  

ΑΔΑ: ΩΖ9Δ7ΛΒ-3ΨΤ



Η επιλογή μισθωτή ξεκινά από τη λίστα α΄. Εάν στη λίστα α΄, υφίσταται ένας και μόνος αλιευτικός 
συνεταιρισμός, τότε η μίσθωση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
50 του ν.δ. 420/1970 (Α’ 27) όπως αυτό έχει αντικατασταθεί από το ν. 4492/2017. Εάν στη λίστα α΄, 
υφίστανται περισσότεροι του ενός αλιευτικοί συνεταιρισμοί, τότε διενεργείται δημοπρασία μεταξύ αυτών.  
Εάν εξαντληθεί η λίστα α΄, χωρίς να υπάρχει ενδιαφερόμενος, που να συγκεντρώνει τις νόμιμες 
προϋποθέσεις, τότε διενεργείται δημοπρασία μεταξύ των ιδιωτών της λίστας β΄.   
Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης σε αλιευτικό συνεταιρισμό το ετήσιο μίσθωμα ορίζεται σε ποσοστό 5% 
της αξίας των αλιευμάτων του μισθίου. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα δεν μπορεί να 
είναι κατώτερο των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €), όπως προκύπτει από το με αριθμό Φ03/17/31-1-2020 
έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ΑΜΘ, σχετικά με την Τριετή Έκθεση 
Αξιολόγησης του δημόσιου ιχθυοτροφείου  «ΛΙΜΝΗ».  
Σε περίπτωση δημοπρασίας, το ετήσιο μίσθωμα θα είναι αυτό που θα προκύψει από την πλειοδοτική 
διαδικασία. Ως τιμή εκκίνησης για τη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1000,00€). Το 
ελάχιστο αποδεκτό προσφερθέν ποσό ως μίσθωμα θα πρέπει να είναι ανώτερο του ποσού των 1000,00 €.  
Γ.  Με το υπ’ αρ. 96508 ΑΠΑ 2019/08-11-2019 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ροδόπης ορίστηκαν 
εκπρόσωποι (1 εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του) για τη συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης 
φακέλων για τη συμμετοχή σε διαδικασίες εκμίσθωσης και διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
Δημοσίων Ιχθυοτρόφων Υδάτων ως εξής: 

1. Χρυσούλα Βασιλείου, ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας 
Ροδόπης ως πρόεδρος και 

2. Ανέστης Σαμουρκασίδης, ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Α’ υπάλληλος της ίδιας Υπηρεσίας ως 
αναπληρωτής πρόεδρος. 

Δ.  Πραγματοποιήθηκε κλήρωση στο γραφείο 410 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Ροδόπης την 10η Φεβρουαρίου 2020 για την επιλογή των υπολοίπων μελών (2 εκπρόσωποι με τους 
αναπληρωτές τους) που θα στελεχώσουν την ως άνω Επιτροπή, και σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό 
κληρώσεως αναδείχθηκαν τα παρακάτω μέλη με τους αναπληρωτές τους για συμμετοχή στην Επιτροπή 
αξιολόγησης φακέλων για τη συμμετοχή σε διαδικασίες εκμίσθωσης και διενέργειας δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση Δημοσίων Ιχθυοτρόφων Υδάτων Π.Ε. Ροδόπης ως εξής: .  

3. Γεώργιος Βούζης, ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνος) με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/σης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης, ως τακτικό μέλος,  

4. Κυρκούδης Ιωάννης, ΠΕ Γεωτεχνικών, (Κτηνιάτρος) με βαθμό Α’ υπάλληλος της Δ/σης 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, ως τακτικό μέλος, 

5. Ελευθέριος Κολιδάκης ΠΕ Γεωτεχνικών, (Κτηνιάτρος) με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/σης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης,  ως αναπληρωματικό μέλος και  

6. Αικατερίνη Τριανταφύλλου, ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνος) με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/σης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης ως αναπληρωματικό μέλος. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

                                                                        ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
Α. Να εγκρίνετε τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου διακήρυξης για την εκμίσθωση της αλιευτικής 
εκμετάλλευσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου (λιμνοθάλασσα) «ΛΙΜΝΗ» Π.Ε. Ροδόπης.  
Β. Να εγκρίνετε τη συγκρότηση της Επιτροπής με διετή θητεία για την αξιολόγηση των φακέλων και τη 
διενέργεια δημοπρασιών, για τη συμμετοχή σε διαδικασίες εκμίσθωσης των Δημοσίων Ιχθυοτρόφων 
Υδάτων, αποτελούμενες από έναν (1) εκπρόσωπο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ροδόπης, ως πρόεδρο, με 
τον αναπληρωτή του, και από δύο (2) εκπροσώπους της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΑΜΘ, με τους αναπληρωτές τους, όπως προέκυψαν κατά τα παραπάνω. 
Γραμματειακή υποστήριξη των εν λόγω Επιτροπών προτείνεται να ανατεθεί στην Βοσβολίδου Έλενα με 
αναπληρώτρια την Βουρμά Χρυσούλα υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Ροδόπης.  
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε άλλη πληροφορία.  

 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 

 

ΑΔΑ: ΩΖ9Δ7ΛΒ-3ΨΤ



Εγκρίνει: Α. τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου διακήρυξης για την εκμίσθωση της αλιευτικής 
εκμετάλλευσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου (λιμνοθάλασσα) «ΛΙΜΝΗ» Π.Ε. Ροδόπης.  
Β. τη συγκρότηση της Επιτροπής με διετή θητεία για την αξιολόγηση των φακέλων και τη διενέργεια 
δημοπρασιών, για τη συμμετοχή σε διαδικασίες εκμίσθωσης των Δημοσίων Ιχθυοτρόφων Υδάτων, 
αποτελούμενες από έναν (1) εκπρόσωπο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ροδόπης, ως πρόεδρο, με τον 
αναπληρωτή του, και από δύο (2) εκπροσώπους της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής ΑΜΘ, με τους αναπληρωτές τους, όπως προέκυψαν κατά τα παραπάνω. 
Γραμματειακή υποστήριξη των εν λόγω Επιτροπών προτείνεται να ανατεθεί στην Βοσβολίδου Έλενα με 
αναπληρώτρια την Βουρμά Χρυσούλα υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Ροδόπης.  
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  231/2020. 
 

                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                   
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                   ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                   ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                   ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ  
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