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Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 23/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 595/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1/2021 της επιτροπής αξιολόγησης φακέλων για τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες εκμίσθωσης και διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αλιευτικής 
εκμετάλλευσης των δημόσιων ιχθυοτροφείων υδάτων ΛΑΦΡΑΣ ΚΑΙ ΛΑΦΡΟΥΔΑΣ της Π.Ε. Ξάνθης. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 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), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/13-9-2021 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, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό 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 595: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της Π. Ε. 
Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 144/388/26-08-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής 
τα εξής: 
Σχετικά με τη δημοπρασία για την εκμίσθωση αλιευτικής εκμετάλλευσης των λιμνοθαλασσών 
«Λάφρα» και «Λαφρούδα» της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης θέτουμε  υπόψη σας τα εξής: 
1) Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 168977/6346/30-6-2021 διακήρυξη της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας 
για την εκμίσθωση αλιευτικής εκμετάλλευσης των λιμνοθαλασσών «Λάφρα» και «Λαφρούδα» της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. 
2) Στον 40ο όρο της παραπάνω διακήρυξης προβλέπονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν 
οι ενδιαφερόμενοι. Ειδικότερα στην παράγραφο Α περ. 8 ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση αλιευτικού 
συνεταιρισμού κάθε αίτηση θα συνοδεύεται από: ......8. κατάσταση των μελών του συνεταιρισμού, στην 
οποία θα φαίνεται η ημερομηνία γέννησης, ο τόπος κατοικίας και ο αριθμός της αστυνομικής τους  
ταυτότητας καθώς και στοιχεία που θα καταδεικνύουν ότι είναι επαγγελματίες αλιείς (βεβαίωση 
επαγγελματικού αλιευτικού συλλόγου ή εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων, αντίγραφο ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας σε ισχύ, άδεια 
επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους αν υπάρχει)». 
3) Στην προκειμένη περίπτωση η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης κατά τη διαδικασία ελέγχου  των 
φακέλων των συμμετασχόντων στην παραπάνω δημοπρασία διαπίστωσε  ότι ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός  
Δήμου Αβδήρων Ξάνθης «Η ΠΑΝΑΓΙΑ» δεν προσκόμισε βεβαιώσεις επαγγελματικού αλιευτικού συλλόγου 
ή εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για τα μέλη  του, όπως απαιτούσε ο 
προαναφερθείς  όρος της διακήρυξης, με συνέπεια με το με αριθμό 1/29-7-2021 πρακτικό της να μην κάνει 
αποδεκτή τη  συμμετοχή του παραπάνω συνεταιρισμού στη  σχετική δημοπρασία.  
4) Ο  Αλιευτικός Συνεταιρισμός  Δήμου Αβδήρων Ξάνθης «Η ΠΑΝΑΓΙΑ» κατέθεσε στην Οικονομική 
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Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  την από 30-7-2021 ένσταση-υπόμνημα 
ισχυριζόμενος ότι κακώς δεν έγινε αποδεκτή με το προαναφερθέν πρακτικό  η συμμετοχή του στη σχετική 
δημοπρασία, επειδή η προσκόμιση αντιγράφων των ατομικών επαγγελματικών αδειών αλιείας όλων των 
μελών του πληρούσε τα οριζόμενα  στο άρθρο 40 παρ.Α περ. 8 της σχετικής διακήρυξης, δεδομένου ότι 
δεν απαιτείτο η αθροιστική προσκόμιση  όλων των αναφερομένων μέσα στην παρένθεση του άρθρου 40 
παρ.Α περ. 8 της παραπάνω διακήρυξης δικαιολογητικών.  
5)  Κατά τη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας τα αναγραφόμενα στην παρένθεση του   άρθρου 40 παρ.Α 
περ. 8 της προαναφερθείσας διακήρυξης δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται σωρευτικά. Ειδικότερα 
πρέπει να προσκομίζονται:    
-  βεβαίωση επαγγελματικού αλιευτικού συλλόγου ή (διαζευκτικά) εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων,   
- αντίγραφο ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας σε ισχύ και  
- άδεια επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους αν υπάρχει. 
Διαφορετικά θα έπρεπε να υπάρχει ο διαζευκτικός σύνδεσμος ή ανάμεσα στα παραπάνω αναγραφόμενα 
δικαιολογητικά.   
6) Συνεπώς  κατά τη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας ορθά η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης με το με 
αριθμό 1/2021 πρακτικό της έκρινε ότι τα δικαιολογητικά  του Αλιευτικού Συνεταιρισμού  Δήμου Αβδήρων 
Ξάνθης «Η ΠΑΝΑΓΙΑ» δεν είναι πλήρη και δεν έκανε δεκτή τη συμμετοχή του στην παραπάνω 
δημοπρασία. 
 
Επιπρόσθετα το πρακτικό 1/2021 της επιτροπής αξιολόγησης φακέλων αναφέρει τα εξής: « Στην Ξάνθη 
σήμερα, 29-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ ΠΕ 
Ξάνθης, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή αξιολόγησης φακέλων για τη συμμετοχή στη διαδικασία 
εκμίσθωσης και διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοσίων ιχθυοτρόφων υδάτων για την 
περιοχή ευθύνης της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ξάνθης, που συγκροτήθηκε με την με αριθμό 371/2021/14-06-2021 
(ΑΔΑ: 6ΩΗ47ΛΒ-Α6Ν) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, αποτελούμενη από 
τους: 
1. Μπολιαρίτη Μαρία, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός με βαθμό Α’, υπάλληλος της Κτηματικής Υπηρεσίας 
Ξάνθης, η οποία αναπληρώνει το τακτικό μέλος Χρηστακίδου Κωνσταντινιά σύμφωνα με το αρ. 
57723ΑΠΑ2021/26.07.21 έγγραφο της Κτηματικής, ως πρόεδρος της Επιτροπής, 
2. Πεχλιβάνη Αθανάσιο, ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνος) με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/σης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ξάνθης, ως τακτικό μέλος, 
3. Τσιάνη Δημήτριο, ΠΕ Γεωτεχνικών (Βιολόγος-Ιχθυολόγος) με βαθμό Α’ υπάλληλος της Δ/σης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ξάνθης, ως τακτικό μέλος, 
 
προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των φακέλων των ενδιαφερομένων για την εκμίσθωση των 
δημόσιων ιχθυοτροφείων «ΛΑΦΡΑ και ΛΑΦΡΟΥΔΑ», σύμφωνα με την διαδικασία του ν. 420/1970 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και τους όρους της με αριθμό 168977/6346/30.06.21 (ΑΔΑ: ΨΔΝ67ΛΒ-ΛΧ7) 
διακήρυξης. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε, ως γραμματέας της Επιτροπής, ο Αλεξιάδης Αλέξιος, υπάλληλος της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης. 
Τέθηκαν στην διάθεση της Επιτροπής οι παρακάτω τρεις αιτήσεις, που υποβλήθηκαν στη Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. 
Ροδόπης, για συμμετοχή στη διαδικασία εκμίσθωσης του εν λόγω ιχθυοτροφείου: 
1. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 194042/7210/21.07.21 αίτηση με το σχετικό φάκελο δικαιολογητικών του 
Μαυρίδη Φωτίου του Αθανασίου, 
2. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 196846/7320/23.07.21 αίτηση με το σχετικό φάκελο δικαιολογητικών του 
Αλιευτικού Συνεταιρισμού Δήμου Αβδήρων Ξάνθης «Η ΠΑΝΑΓΙΑ», διά του εκπροσώπου του κ. 
Καραφύλλη Κωνσταντίνου του Χρήστου. 
3. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 198857/7382/26.07.21 αίτηση με το σχετικό φάκελο δικαιολογητικών του 
Αλιευτικού Συνεταιρισμού Δήμου Αβδήρων «ΤΟ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ», διά του εκπροσώπου του κ. Γκίλη 
Στυλιανού του Γεωργίου. 
Στη συνέχεια αφού ανοίχθηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών και μονογράφησαν από τα μέλη της 
Επιτροπής όλα τα φύλλα των δικαιολογητικών, αυτά ελέγχθηκαν και αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα της με αριθμό 168977/6346/30.06.21 (ΑΔΑ: ΨΔΝ67ΛΒ-ΛΧ7)  διακήρυξης.  
Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη της Επιτροπής αποφάνθηκαν ομόφωνα ότι: 
1) Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στο φάκελο του ενδιαφερομένου Μαυρίδη Φωτίου του 
Αθανασίου, είναι πλήρη και γίνονται δεκτά. 
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2) Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στο φάκελο του ενδιαφερόμενου Αλιευτικού Συνεταιρισμού 
Δήμου Αβδήρων Ξάνθης «Η ΠΑΝΑΓΙΑ», δεν είναι πλήρη, διότι: 
 Δεν προσκομίσθηκαν βεβαιώσεις αλιευτικού συλλόγου ή εγγραφή στο Μητρώο Αγροτώ ν& 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (δικαιολογητικό 8) 
3) Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στο φάκελο του ενδιαφερόμενου Αλιευτικού Συνεταιρισμού 
Δήμου Αβδήρων «ΤΟ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ», δεν είναι πλήρη, διότι: 
 Δεν προσκομίσθηκαν πρακτικό ΓΣ περί αρχαιρεσιών για εκλογή ΔΣ και απόφαση ΔΣ για κατανομή 
αξιωμάτων (δικαιολογητικό 2) 
 Δεν προσκομίσθηκε πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ….έως αναγκαστικής διαχείρισης (δικαιολογητικό 4). Στη θέση του υπάρχει ΥΔ του 
εκπροσώπου. 
 Το πρακτικό ΓΣ έχει ημερομηνία υλοποίησης πριν την ημερομηνία έγκρισης από το ΥΠΑΑΤ και 
εσφαλμένη αναγραφή ονοματεπώνυμου προέδρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καταστατικού 
υπάρχει μόνο προσωρινή διοικούσα επιτροπή χωρίς πρόεδρο. (δικαιολογητικό 5). 
 Δεν υπάρχει ΔΣ του ΑΣ, αλλά μόνο προσωρινή διοικητική επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 48 του 
καταστατικού του ΑΣ (δικαιολογητικό 6). 
 Οι τέσσερις από τις 5 Υ.Δ. που προσκομίσθηκαν είναι απλά φωτοαντίγραφα (δικαιολογητικό 7). 
 Δεν προσκομίσθηκαν στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι είναι επαγγελματίες αλιείς (δικαιολογητικό 
8). 
 Δεν προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά 11 και 12. Στη θέση τους έχουν προσκομισθεί ΥΔ. 
 Η εγγυητική που προσκομίσθηκε ήταν στο όνομα μέλους του ΑΣ και όχι στο όνομα του ΑΣ 
(δικαιολογητικό 13). 
Μετά τα παραπάνω, καταρτίζονται λίστες (α΄) και (β΄) με τους αποδεκτούς υποψήφιους για την εκμίσθωση 
των δημόσιων ιχθυοτροφείων «ΛΑΦΡΑ και ΛΑΦΡΟΥΔΑ», ως ακολούθως: 
ΛΙΣΤΑ α΄ (Δύο ενδιαφερόμενοι αλιευτικοί συνεταιρισμοί) 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΑΣ 
ΛΙΣΤΑ β΄ (Ένας ενδιαφερόμενος ιδιώτης) 
1) Μαυρίδης Φώτιος του Αθανασίου. 
Το παρόν, υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜΘ δια του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. 
Ξάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 41 της υπ’ αρ. 168977/6346/30.06.21 διακήρυξης, προκειμένου, λόγω 
αρμοδιότητας και αφού λάβει υπόψη το σύνολο των υποβληθέντων, να εγκρίνει το παρόν πρακτικό και να 
οριστικοποιήσει τις παραπάνω λίστες α΄ και β΄. 
Το πρακτικό της συνεδρίασης αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται ως ακολούθως από τα Μέλη της 
Επιτροπής». 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ 
Την έγκριση του πρακτικού 1/2021 της επιτροπής αξιολόγησης φακέλων για τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
εκμίσθωσης και διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης των δημόσιων 
ιχθυοτροφείων υδάτων ΛΑΦΡΑΣ ΚΑΙ ΛΑΦΡΟΥΔΑΣ της Π.Ε. Ξάνθης. 
 
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 ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 4 κατά) 

 
κατά τη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας εγκρίνει το με αριθμό 1/2021 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο ορθά 
η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης έκρινε ότι τα δικαιολογητικά  του Αλιευτικού Συνεταιρισμού  Δήμου 
Αβδήρων Ξάνθης «Η ΠΑΝΑΓΙΑ» δεν είναι πλήρη και δεν έκανε δεκτή τη συμμετοχή του στην δημοπρασία 
για την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης των δημόσιων ιχθυοτροφείων υδάτων ΛΑΦΡΑΣ ΚΑΙ 
ΛΑΦΡΟΥΔΑΣ της Π.Ε. Ξάνθης. 
 
Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς 
Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος,  Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά και Χατζηπέμου Χρήστος 
ψηφίζοντας κατά 
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Τα τρία πρώτα μέλη ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά, καθώς εκτιμούμε ότι κακώς απορρίψατε τον 
συνεταιρισμό, ο οποίος με την ένστασή του αποδεικνύει την συμμετοχή του στη συνέχιση της 
διαδικασίας.». 
Ο κ. Χατζηπέμου Χρήστος ανέφερε τα εξής: «ΚΑΤΑ: Θεωρώ βάσιμες τις ενστάσεις του συνεταιρισμού 
όπως έχουν αποτυπωθεί στο υπόμνημά του κι εσφαλμένο τον αποκλεισμό του». 
 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  595/2021. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
            ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                   ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ                   
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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