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∆∆ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   
ΕΕΚΚΜΜΙΙΣΣΘΘΩΩΣΣΗΗΣΣ  

ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΙΜΟΝΙΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
«ΝΤΑΛΙΑΝΙ» ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΒΟΣ ΛΣΚΑΡΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
 

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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Το Π.∆.140 ΦΕΚ 233/27.12.2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Ηπείρου». 
3. Την αριθµ. Οικ. 101094/8806/25-9-2014 (ΦΕΚ/2711/Β/10-10-14) «Ορισµός αρµοδιοτήτων 

Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Ηπείρου» απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  
4. Την αριθ. 117550/10045/06-11-2014 (ΦΕΚ/3090/Β/17-11-14 & ΦΕΚ/1650/Γ/9-12-14) 

«Μεταβίβαση επιπλέον αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων 
Περιφέρειας Ηπείρου».  

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

6. Τις διατάξεις του Β.∆. της 7/18-3-1940 (ΦΕΚ 94/Α/1940) «Εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων, 
λιµνών και ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων µε ενοικίαση» 

7. Το Ν.∆. 224/69 «Περί ρυθµίσεως θεµάτων τινών αναγοµένων εις δηµοπρασίας του ∆ηµοσίου, 
Ν.Π.∆.∆. κλπ.». 
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8. Τις διατάξεις του Ν.∆. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε 
τις διατάξεις του Ν.1740/1987, του Ν.2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/1992)  «περί ρύθµισης θεµάτων 
αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών προσώπων εποπτείας του» και του 
Ν.4492/2017 (ΦΕΚ Α΄ 156/2017) «∆ιακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων 
αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».  

9. Το Ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηµατισµών ιχθυοτρόφων 
υδάτων, υδατοκαλλιεργειών κ.α. διατάξεις».  

10. Τον Ν. 2040/1992 «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας κ.α.», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

12. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 11 του Ν. 3208/2003 «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 «∆ιαδικασίες και ∆ικαιολογητικά µίσθωσης υδάτινων 
εκτάσεων……». 

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

16. Την υπ’ αριθµ. 198/2005 (7-4-2005) γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. 
17. Tις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11989/21-3-2008 Κ.Υ.Α. «Χαρακτηρισµός των χερσαίων, 

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

18. Tις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 31722/4−11−2011 Κ.Υ.Α. «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της 
στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.  

19. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/) «Περί αλιευτικού τουρισµού, όπως 
τροποποιήθηκε µε το αρ.40 του ν. 4179/2013 (Α΄175) και ισχύει.  

20. Την 643/39462/01-04-2013 Υπουργική Απόφαση για τα µέτρα εφαρµογής του Εθνικού 
Προγράµµατος ∆ιαχείρισης χελιού σε εφαρµογή του ΚΑΝ (ΕΚ) 1100/2007 

21. Τις διατάξεις του ν. 4235/2014 (Α'32)  «δράσεις οικοτεχνίας» 
22. Τις διατάξεις του N. 4384 ΦΕΚ78/Α/26-4-2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές 

συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις». 
23. Την αρ. πρωτ.106/12822/14-03-2018 εγκύκλιο της ∆/νσης Υδατοκαλλιεργειών του  

Υπ.Α.Α.Τ. (Α∆Α: ΩΡ5Ω4653ΠΓ-ΦΚ1)  
24. Την µε αρ. πρωτ. 3598/26-3-2018 (Α∆Α:6∆ΤΑ7Λ9-ΗΓΛ) Απόφαση Συγκρότησης 

Επιτροπών Ελέγχου Μισθωµένων Ιχθυοτρόφων Υδάτων περιοχής δικαιοδοσίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου.  

25. Το µε αρ. πρωτ. 72679/2446/07-06-2018 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας της 
Π.Η. σχετικά µε την Έκθεση Αξιολόγησης της αλιευτικής θέσης «Κάβος Λασκάρα» της ΠΕ 
Πρέβεζας–Περιφέρειας Ηπείρου. 
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26. Την από 26-06-2018 Ετήσια έκθεση ελέγχου Αλιευτικής Θέσης «Κάβος Λασκάρα» για την 
αλ. περίοδο 2017-2018 της Επιτροπής Ελέγχου Μισθωµένων Ιχθυοτρόφων Υδάτων ΠΕ 
Πρέβεζας. (Α∆Α: 6ΞΨΟ7Λ9-105) 

27. Την 85770/8799/27-06-2018 εισήγηση του Τµήµατος Αλιείας της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας. 

28. Την µε αριθµό 23/1358/29-06-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   

Την εκµίσθωση του αποκλειστικού δικαιώµατος εκµετάλλευσης της αλιευτικής θέσης 
«ΚΑΒΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑ» του Αµβρακικού κόλπου της ΠΕ Πρέβεζας που βρίσκεται επί της ηπειρωτικής 
ακτής για εγκατάσταση ηµιµόνιµου αλιευτικού εργαλείου («Νταλιανιού») τύπου Σταφνοκαρίου µε 
σκοπό την αλιευτική εκµετάλλευση και τη στήριξη της αλιευτικής παράδοσης.  

Η παρούσα διακήρυξη είναι αναπόσπαστο τµήµα της σύµβασης µίσθωσης που θα 
υπογραφεί. 

Η διακήρυξη απευθύνεται σε αλιευτικούς συνεταιρισµούς που έχουν την έδρα τους εντός των 
διοικητικών ορίων της ΠΕ Πρέβεζας και σε ιδιώτες. Η εκµίσθωση γίνεται µε τις διατάξεις του (8) 
σχετικού νόµου. Σύµφωνα µε αυτόν προηγείται είτε η εκµίσθωση µέσω απευθείας ανάθεσης σε 
αλιευτικό συνεταιρισµό (εάν υφίσταται ένας υποψήφιος αλιευτικός συνεταιρισµός), είτε η δηµοπρασία 
µεταξύ αλιευτικών συνεταιρισµών (εάν οι υποψήφιοι συν/σµοί είναι περισσότεροι του ενός). Μετά την 
εξάντληση της δυνατότητας µίσθωσης σε αλιευτικό συνεταιρισµό, εξετάζεται η µίσθωση σε ιδιώτες, µε 
δηµοπρασία.  

Η εκµίσθωση γίνεται µε τους ακόλουθους όρους: 
 

1. Η εκµίσθωση είναι πενταετούς διάρκειας (5 έτη). 
 

2. Όρια της εκµισθούµενης έκτασης: 

Η εγκατάσταση του νταλιανιού πρέπει να γίνει στην ανέκαθεν γνωστή τοποθεσία όπου µέχρι 
σήµερα εγκαθίσταται αυτό, όπως στις προγενέστερες διακηρύξεις και συµβάσεις µίσθωσης. Η 
θέση εκµίσθωσης φαίνεται ενδεικτικά στο επισυναπτόµενο απόσπασµα χάρτου από το 
Ελληνικό Κτηµατολόγιο 

 
3. Τα όρια της προστατευτικής ζώνης για την αλιευτική θέση είναι: 

Κατά το χρονικό διάστηµα που είναι εγκατεστηµένο και σε λειτουργία το παραπάνω αλιευτικό 
εργαλείο καθορίζεται προστατευτική ζώνη 150 µ. από κάθε πλευρά του αλιευτικού εργαλείου 
και προς τη θάλασσα όπου απαγορεύεται απολύτως σε οποιονδήποτε (και στον ίδιο τον 
µισθωτή) η αλιεία µε κάθε µέσο. Στην προστατευτική ζώνη που ορίζεται παραπάνω 
απαγορεύεται απολύτως 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 Πρέβεζας. 
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4. Οι ενδιαφερόµενοι µισθωτές υποχρεούνται να ζητήσουν κάθε διευκρίνιση σχετικά µε τα όρια 
του εκµισθωµένου χώρου και της προστατευτικής ζώνης πριν την µίσθωση, 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 την µίσθωση, όπως επίσης δεν µπορεί να προκύψει  ευθύνη του ∆ηµοσίου. 

 

5. Η µίσθωση γίνεται µε σκοπό την αλιευτική εκµετάλλευση του µισθίου. Σύµφωνα µε τον 
σχετικό νόµο (8), δύναται να παρέχονται υπηρεσίες «αλιευτικού τουρισµού», κατά τα 
οριζόµενα στον (19) σχετικό νόµο και δράσεις οικοτεχνίας σύµφωνα µε τον (21) σχετικό νόµο. 
∆εν περιλαµβάνονται στην εκµίσθωση το κυνήγι υδρόβιων πτηνών και γενικά η εκµετάλλευση 
της έκτασης µε άλλους από τους οριζόµενους στην παρούσα διακήρυξη τρόπους. 
 

6. Η µίσθωση αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και λήγει την τελευταία ηµέρα 
του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2023.  

 

7. Στην αλιευτική θέση ανεξαρτήτως του φορέα που θα τη µισθώσει, θα διεξάγεται έλεγχος κάθε 

αλιευτικό έτος, που λήγει την τελευταία ηµέρα του µηνός Φεβρουαρίου, για τα αποτελέσµατα 

της εκµετάλλευσης, λαµβάνοντας υπόψη τις εκτιµήσεις της (25) έκθεσης αξιολόγησης. Ο 

έλεγχος διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου Μισθωµένων Ιχθυοτρόφων Υδάτων 

Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται το αργότερο έως το τέλος 

Μαΐου κάθε έτους στο Τµήµα Αλιείας της ΠΕ Πρέβεζας, στη Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κοινοποιείται στον µισθωτή και αναρτάται 

κατά τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010.».  

Κριτήρια για την αξιολόγηση της πορείας της εκµετάλλευσης είναι: 

Α. Η επίτευξη της µέσης εκτιµώµενης ετήσιας ποσότητας και αξίας παραγωγής (992 Kgr & 

6917,00€) όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από την (25) σχετική έκθεση. Η τάση της παραγωγής 

και της αξίας της προς αυτά τα επίπεδα ή και πάνω από αυτά αξιολογείται θετικά ενώ αντιθέτως 

η παραµονή της παραγωγής στα ελάχιστα επίπεδα (649Kgr & 4520,00€), χωρίς αυτό να 

δικαιολογείται, µπορεί να οδηγήσει µέχρι και σε λύση της µίσθωσης λόγω κακής 

εκµετάλλευσης.  

Β. Παράλληλα µε την παραγωγή αξιολογούνται και άλλα κριτήρια όπως η απασχόληση, οι 

εργασίες στο µίσθιο, η έγκαιρη τακτοποίηση των οικονοµικών υποχρεώσεων, η έγκαιρη, σωστή 

και ακριβής παρουσίαση των στοιχείων παραγωγής και της αξίας της, η περιβαλλοντική 

κατάσταση του µισθίου, η ενέργειες του µισθωτή για τη νοµιµοποίηση των κτιρίων, η τήρηση 

όλων των όρων της παρούσας καθώς και ότι άλλο κρίνει σκόπιµο η επιτροπή ελέγχου εφόσον 

αυτό σχετίζεται µε την ποιότητα της εκµετάλλευσης.  
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8. Ο ανωτέρω έλεγχος της πορείας εκµετάλλευσης είναι αυτός που θα καθορίζει το εάν η πορεία 

της εκµετάλλευσης είναι επιτυχής. Σηµειώνεται ότι η επιτυχία της εκµετάλλευσης είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την παράταση της µίσθωσης (έως δέκα έτη) σε περίπτωση που ο 

µισθωτής είναι αλ. συνεταιρισµός και εντάξει το µίσθιο σε συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα 

καθώς και για την αναµίσθωση σε αλ. συνεταιρισµό. Η αναµίσθωση σε αλιευτικό συνεταιρισµό 

έχει χρονική διάρκεια δέκα (10) έτη και γίνεται εφόσον ο µισθωτής αλιευτικός συνεταιρισµός 

διατηρεί επιτυχηµένη εκµετάλλευση. Ως επιτυχηµένη εκµετάλλευση ορίζεται η επίτευξη των 

στόχων της µίσθωσης, όπως προσδιορίζονται στις εκθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 35 

του ν.4492/2017 και διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια της µίσθωσης µε τη διαδικασία του 

άρθρου 53 του προαναφερόµενου νόµου. Η αίτηση αναµίσθωσης υποβάλλεται από τον 

ενδιαφερόµενο µισθωτή τουλάχιστον, τέσσερις (4) µήνες πριν τη λήξη της µίσθωσης και όχι 

προ του τελευταίου έτους της και συνοδεύεται από τεχνική έκθεση τεκµηρίωσης της επιτυχίας 

της εκµετάλλευσης. Οι χρονικοί περιορισµοί που τίθενται στο παρόν άρθρο δεν ισχύουν για τις 

περιπτώσεις που απαιτείται αναµίσθωση για ένταξη σε επενδυτικά προγράµµατα, 

διατηρούµενων των προϋποθέσεων διαπίστωσης της επιτυχηµένης εκµετάλλευσης που τίθενται 

στο παρόν.».    

  

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

αυτής της µίσθωσης) στην εκµισθούµενη περιοχή ή στα παραρτήµατα αυτής ανήκουν στην 

κυριότητα του ∆ηµοσίου. Ο µισθωτής θα παραλάβει την αλιευτική θέση µαζί µε τα 

παραρτήµατά της καθώς και ότι εξοπλισµό του ∆ηµοσίου βρίσκεται στους χώρους αυτούς. Ο 

µισθωτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την 

νοµιµοποίηση των εγκαταστάσεων υποστήριξης της αλιευτικής δραστηριότητας στην 

αλιευτική θέση που θα εκµισθωθεί. Υπάρχει η δυνατότητα µόνο εφόσον το επιθυµεί ο µισθωτής 

κατά τη σύναψη της σύµβασης να συµπεριληφθεί στο µίσθιο (χωρίς αύξηση του µισθώµατος) η 

δυνατότητα χρήσης και οικήµατος του ∆ηµοσίου το οποίο βρίσκεται σε κοντινή περιοχή 

(Σόγωνο) το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος. Αυτό το οίκηµα 

αποτελεί παράρτηµα άλλης γειτονικής αλιευτικής θέσης (χελοδίβαρου) η οποία όµως δεν 

µισθώνεται πια λόγω της εφαρµογής του διαχειριστικού σχεδίου για το χέλι. Σε περίπτωση που 

η δυνατότητα χρήσης του οικήµατος του Σόγωνου συµπεριληφθεί στη σχετική σύµβαση ο 

µισθωτής θα πρέπει να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη νοµιµοποίηση και του 

συγκεκριµένου κτιρίου καθώς και στις απαραίτητες εργασίες συντήρησής του. Σηµειώνεται 
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ρητά ότι η χρήση το οικήµατος στο Σόγωνο θα γίνεται µόνο κατά τη περίοδο λειτουργίας του 

νταλιανιού της θέσης «Κάβος Λασκάρα» και ότι η χρήση δεν επιφέρει κανένα δικαίωµα επί της 

αλιευτικής θέσης του Σόγωνου. Σε περίπτωση που υπάρξει η δυνατότητα µίσθωσης της αλ. 

θέσης του Σόγωνου το εν λόγω οίκηµα θα πρέπει να παραδοθεί στο ∆ηµόσιο χωρίς καµία 

αξίωση του µισθωτή κατά του ∆ηµοσίου.          

 
10. Ο µισθωτής θα παραλάβει την αλιευτική θέση «ΚΑΒΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑ» του Αµβρακικού κόλπου 

για εγκατάσταση ηµιµόνιµου αλιευτικού εργαλείου (νταλιανιού) τύπου «σταφνοκαρίου» στην 
εξουσία του αµέσως µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Καµία ευθύνη του δηµοσίου 
δεν γεννιέται για λογαριασµό του µισθωτή από την καθυστέρηση έναρξης της µίσθωσης.  

 
11. α) Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να παραλάβει την αλιευτική θέση, σε όποια κατάσταση θα 

βρίσκεται κατά την παράδοση και δεν έχει δικαίωµα να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση, 
απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου για τυχόν ελλείψεις ή βλάβες αυτής, αντίθετα είναι 
υποχρεωµένος να τις επανορθώσει µε δικά του έξοδα. Επίσης, καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα 
της µίσθωσης, ο µισθωτής υποχρεούται να συντηρεί και να διατηρεί σε καλή κατάσταση τις 
εγκαταστάσεις και την εκµισθούµενη περιοχή µε τον περιβάλλοντα χώρο αυτής και είναι 
υποχρεωµένος να κάνει όλες τις αναγκαίες ή ωφέλιµες για την αρτιότερη εκµετάλλευση 
επισκευές. Όλες οι εγκαταστάσεις της αλιευτικής θέσης που θα παραδοθούν στον µισθωτή ή θα 
κατασκευασθούν (κατά την διάρκεια της µίσθωσης) και βρίσκονται στην εκµισθούµενη 
περιοχή παραδίδονται στο ∆ηµόσιο σε άριστη κατάσταση µετά τη λήξη ή την µε οποιοδήποτε 
τρόπο διάλυση της µίσθωσης. Ο µισθωτής θα υποβάλλει στο τµήµα Αλιείας της Π.Ε. Πρέβεζας 
συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών συντήρησης των εγκαταστάσεων (διαµονής, εξοπλισµών 
κ.λ.π.) για το σύνολο κάθε έτους το πρώτο δεκαπενθήµερο του µηνός Μαρτίου του εποµένου 
έτους.  
β) Επίσης ο µισθωτής µπορεί να κατασκευάζει µε δαπάνες του, νέα τεχνικά έργα και 
εγκαταστάσεις στα πλαίσια της ορθολογικής αλιευτικής διαχείρισης της αλιευτικής θέσης, 
ύστερα όµως από την έγκριση – σύµφωνη γνώµη του Τµήµατος Αλιείας Π.Ε. Πρέβεζας, του 
ΥΠΑΑΤ και του Φορέα ∆ιαχείρισης 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) 
του άρθρου 10, επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 27 της παρούσας 
διακήρυξης και καλείται σε καθοριζόµενη προθεσµία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Εάν 
στην προθεσµία που έχει τεθεί, ο µισθωτής δεν συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µε 
Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας. 

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

προχωρά σε οποιαδήποτε εργασία στην αλιευτική θέση για την ορθολογική διαχείριση και 
προστασία αυτής, 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 πραγµατοποίηση της µελέτης και την 
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υλοποίηση των έργων, εγκαταστάσεων κλπ. και να διατηρεί µε δικά του έξοδα τις 
εγκαταστάσεις. Το ∆ηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα να λύει µονοµερώς τη µίσθωση εφ' όσον, 
αποδεδειγµένα, είναι αναγκαίο για την εκτέλεση έργων στην περιοχή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 
µισθωτής δεν δικαιούται αποζηµίωσης, για τις δαπάνες που δεν αποσβέσθηκαν και που τυχόν 
πραγµατοποίησε για την εκτέλεση  τεχνικών έργων.  
 

13. Ο µισθωτής θα έχει την αποκλειστική εκµετάλλευση της αλιευτικής θέσης «ΚΑΒΟΣ 
ΛΑΣΚΑΡΑ», σε όλη τη διάρκεια της εκµίσθωσης και θα τον βαρύνουν όλες οι δαπάνες της 
εκµετάλλευσης καθώς και των αναγκαίων έργων για την ορθολογική διαχείριση της θέσης. 
Απαγορεύεται απόλυτα η µερική ή ολική υπεκµίσθωση της αλιευτικής θέσης καθ’ όλη τη 
διάρκεια της µίσθωσης. όπως και οποιαδήποτε παραχώρηση σε τρίτους, ολική ή µερική, µε ή 
χωρίς αντάλλαγµα. Επίσης ο µισθωτής έχει την υποχρέωση να σέβεται τις υφιστάµενες σχετικές 
τοπικές συνήθειες που ανέκαθεν υπάρχουν, καθώς και τα όσα µέτρα τυχόν κατ’ έθιµο 
εφαρµόζονται. Σιωπηρή υπεκµίσθωση ή χρησιδάνειο αποκλείεται. 

 
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 
αποφάσεις Περιφέρειας και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης), όσες ισχύουν ή θα εκδοθούν µέσα 
στο χρονικό διάστηµα της µίσθωσης, καθώς επίσης και τους όρους αυτής της διακήρυξης και 
της σύµβασης µίσθωσης. Κατά τη διάρκεια µίσθωσης πρέπει να τηρούνται επίσης α) τα 
αναφερόµενα στην υπ’ αριθµ. 11989/21-3-2008 Κ.Υ.Α. «Χαρακτηρισµός των χερσαίων, 
υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αµβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και 
καθορισµός χρήσεων, όρων και περιορισµών» (ΦΕΚ 123∆/21-03-2008), β) στην υπ’ αριθµ. 
31722/4−11−2011 Κ.Υ.Α. «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 2505Β/4-11-2011) και γ) στην 643/39462/01-04-2013 Υπουργική 
Απόφαση για τα µέτρα εφαρµογής του Εθνικού Προγράµµατος ∆ιαχείρισης χελιού σε 
εφαρµογή του ΚΑΝ (ΕΚ) 1100/2007. 
 

15. Η εγκατάσταση του διχτυού του αλιευτικού εργαλείου δεν µπορεί να γίνει νωρίτερα από την 1η 
Ιουνίου κάθε έτους, ο δε χρόνος που µπορεί να παραµείνει σε λειτουργία δεν µπορεί να 
διαρκέσει περισσότερο από πέντε (5) µήνες, δηλ. όχι πέραν της 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Σε 
κάθε περίπτωση (είτε το νταλιάνι λειτουργεί είτε όχι) θα τηρούνται οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις (κατάλληλη σήµανση και φωτισµός του µισθωµένου χώρου και των 
εγκαταστάσεων) ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.  
 

16. Η αλιευτική περίοδος ορίζεται ως το διάστηµα από 1ης Ιουνίου έως 31ης Οκτωβρίου κάθε 
έτους. 
 α) Η διενέργεια αλιείας από τον µισθωτή θα γίνεται µε «νταλιάνι» τύπου Σταφνοκαρίου (όπως 
είναι γνωστό στον Αµβρακικό κόλπο) και επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός µόνο «νταλιανιού». Η 
θαλάσσια έκταση που θα καταλαµβάνει το δίχτυ δεν µπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 τ.µ.. Το 
µήκος της πλευράς των µατιών του διχτυού δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο από 20 χιλιοστά 
του µέτρου (η µέτρηση γίνεται µε βρεγµένο το δίχτυ). 
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β) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) µπορεί να εγκρίνει, στα 
πλαίσια της ισχύουσας αλιευτικής νοµοθεσίας, την τροποποίηση του χρησιµοποιούµενου 
αλιευτικού εργαλείου. Στην περίπτωση αυτή ο µισθωτής πρέπει απαραίτητα να ζητήσει την 
έγκριση, υποβάλλοντας και σχετική λεπτοµερειακή έκθεση. 
γ) Η διενέργεια αλιείας από τους ελεύθερους αλιείς απαγορεύεται απόλυτα µέσα στον 
εκµισθωµένο χώρο εγκατάστασης του αλιευτικού εργαλείου. 
δ) Απαγορεύεται στο µισθωτή η αλιεία και η πώληση ειδών που έχουν µήκος µικρότερο του 
ελαχίστου καθοριζόµενου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Καν. [ΕΚ] 1626/1994, Καν. 
[ΕΚ] 1967/2006, αρ. 165814/04.04.2007 Εγκύκλιος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων για την εφαρµογή του Καν. (ΕΚ) αρ. 1967/2006 και αρ. 106 της Α.∆. 14/1989 «περί 
απαγόρευσης εµπορίας αλιευµάτων µικρού µεγέθους», όπως τροποποιήθηκε µε τις Α.∆. 
3/2007, 14/2008 και Α2-2121/2009). Ενδεικτικά, για τα κυριότερα είδη, αναφέρονται:  
 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΚΟΣ (εκατοστά) 

Κέφαλοι 16 

Λαβράκι 25 

Τσιπούρα 20 

Γλώσσες 20 

 
ε) Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, µετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Αλιείας 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, είναι δυνατό να τεθούν περιορισµοί στη λειτουργία 
του αλιευτικού εργαλείου «νταλιάνι» όταν οι συνθήκες περιβάλλοντος προκαλούν µαζικές 
συλλήψεις υποµεγεθών ψαριών. Ο µισθωτής οφείλει να λαµβάνει υπόψη του τις οδηγίες του 
Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού όσον αφορά την λήψη µέτρων περιβαλλοντικής 
προστασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία.  
 

17. ΜΙΣΘΩΜΑ: 
Α) Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης: Το ετήσιο µίσθωµα µέσω απευθείας ανάθεσης ορίζεται 
σε ποσοστό 10% της αξίας των αλιευµάτων του µισθίου περιλαµβανοµένου και του 
αυγοτάραχου. Η αξία της παραγωγής υπολογίζεται βάση της χονδρικής τιµής πώλησης των 
αλιευµάτων. Το µίσθωµα αποδίδεται σε δύο εξαµηνιαίες δόσεις, τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο 
κάθε ιχθυοτροφικού έτους, στον κωδικό εσόδων 2222 «Μισθώµατα ιχθυοτροφείων». Σε κάθε 
περίπτωση το ελάχιστο ετήσιο µίσθωµα δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 452,00€ 
(τετρακόσια πενήντα δύο Ευρώ) όπως προκύπτει από την (25) σχετική έκθεση αξιολόγησης. 
Υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης του ως άνω καθοριζοµένου ελάχιστου µισθώµατος, µε 
προϋπόθεση την τεκµηριωµένη εισήγηση (ετήσια έκθεση ελέγχου) της Επιτροπής Μισθωµένων 
Ιχθυοτρόφων Υδάτων ΠΕ Πρέβεζας, εφόσον αυτή πιστοποιεί ότι συνέτρεξαν κλιµατολογικές ή 
περιβαλλοντικές κρίσεις µεγάλης κλίµακας και η ποσότητα της παραγωγής µειώθηκε πέραν της 
ελαχίστης. Η πρώτη ετήσια δόση (κάθε Οκτωβρίου) ορίζεται σε 226,00€ ενώ η δεύτερη (κάθε 
Μαρτίου) ορίζεται σε 226,00€ συν ότι επιπλέον ποσό προκύπτει µέχρι την κάλυψη του 10% της 
αξίας του συνόλου των αλιευµάτων που αλιεύθηκαν κατά το τελευταίο ιχθυοτροφικό έτος.   
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Β) Σε περίπτωση δηµοπρασίας: Το ετήσιο µίσθωµα θα είναι αυτό που θα προκύψει από την 
πλειοδοτική διαδικασία και θα ορισθεί µε την Απόφαση Έγκρισης των πρακτικών της 
δηµοπρασίας και εκµίσθωσης.  Θα αποδίδεται σε δύο εξαµηνιαίες δόσεις, τον Οκτώβριο και τον 
Μάρτιο κάθε ιχθυοτροφικού έτους, στον κωδικό εσόδων 2222 «Μισθώµατα ιχθυοτροφείων». Ως τιµή 

εκκίνησης για τη δηµοπρασία ορίζεται το ποσό των 452,00€ (τετρακόσια πενήντα δύο Ευρώ). Το 
ελάχιστο αποδεκτό προσφερθέν ποσό ως  µίσθωµα θα πρέπει να είναι ανώτερο του ποσού των 
452,00€.  
 
Γ) Ανεξαρτήτως τρόπου µίσθωσης 
Ο µισθωτής υποχρεούται να πληρώνει το µίσθωµα υπέρ του ∆ηµοσίου στις παραπάνω 
προθεσµίες. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωµής των δόσεων συνεπάγεται την επιβολή 
προστίµου σύµφωνα µε το άρθρο 27 της παρούσας διακήρυξης. Αν ο µισθωτής δεν πληρώσει 
δύο δόσεις, κηρύσσεται έκπτωτος µε Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας και η 
αλιευτική θέση δηµοπρατείται σε βάρος του, εκτός αν δοθεί εισπρακτική προθεσµία. Το 
µίσθωµα αναπροσαρµόζεται εάν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 45 του Ν.∆ 420/70 όπως αυτό 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Φωτοαντίγραφο του παραστατικού κατάθεσης για κάθε µία δόση, 
υποβάλλεται στην ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής - Τµήµα Αλιείας Π.Ε. 
Πρέβεζας. 
∆) Αν ο µισθωτής συλληφθεί να µεταφέρει παραγωγή που δεν αναγράφεται πλήρως στα δελτία 
αποστολής (ποσότητα, είδος κλπ) σε οποιοδήποτε σηµείο µετά από την αποµάκρυνση από τις 
εγκαταστάσεις της αλιευτικής θέσης ή διαπιστωθεί υποτιµολόγηση όσο αφορά την αξία των 
αλιευµάτων, επιβάλλονται πέραν των φορολογικών κυρώσεων και οι ποινές που ρητά 
αναφέρονται στα αρ. 27 & 28 της παρούσας. .  
 

18. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει, µηνιαίες στατιστικές καταστάσεις για την 
παραγωγή και αξία αυτής της µισθωµένης αλιευτικής θέσης, στο Τµήµα Αλιείας της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, για στατιστικούς λόγους, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες και εγκυκλίους του ΥΠΑΑΤ. Στις καταστάσεις αυτές θα συµπεριλαµβάνεται το 
αυγοτάραχο και η παραγωγή θα δηλώνεται κατά είδος ψαριού (το ίδιο και για τα είδη 
κεφαλοειδών, π.χ. κέφαλος-µπάφα, µυξινάρι, κοκλάνι, µαυρακούνι, γάστρος). 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 το 
άρθρο 27 της παρούσας.  
 

19. Ο µισθωτής υποχρεούται ανεξαρτήτως των άλλων εργασιών του να τηρεί εντελώς ιδιαίτερα 
διαχειριστικά και λογιστικά βιβλία (και όσα πέραν των συνήθως τηρούµενων µπορεί να 
απαιτήσει το δηµόσιο) της εκµετάλλευσης του «νταλιανιού», µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξακριβώνονται από αυτά οι αλιευµένες ποσότητες και τα εισπραχθέντα χρηµατικά ποσά. 
Τα αλιεύµατα (συµπεριλαµβανοµένου του αυγοτάραχου) που µεταφέρονται από τις 
εγκαταστάσεις του «νταλιανιού» στις τοπικές αγορές πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από 
θεωρηµένο και αριθµηµένο τιµολόγιο ή δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφονται 
ακριβώς το είδος, η κατηγορία, οι αντίστοιχες ποσότητες και η τιµή πώλησης αυτών. Επίσης ο 
µισθωτής υποχρεούται να τηρεί στις εγκαταστάσεις του αλιευτικού εργαλείου βιβλίο 
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παραγωγής και διάθεσης στο οποίο θα καταχωρούνται, η ηµερήσια παραγωγή αλιευµάτων 
(συµπεριλαµβανοµένου του αυγοτάραχου) για κάθε είδος, η κατηγορία και η τιµή πώλησης 
αυτών. Σε ιδιαίτερο βιβλίο θα αναγράφονται οι προς διατροφή του προσωπικού διατιθέµενες 
ποσότητες ψαριών κατά είδος και κατηγορία.  
 

20. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΜΕΛΩΝ:  
Α) Γενικά  
Από την (25) έκθεση αξιολόγησης προκύπτει ότι για την αλιευτική θέση «Κάβος Λασκάρα» ο 
ελάχιστος αριθµός εργαζόµενων για να λειτουργεί αποδοτικά είναι τα 4 άτοµα. Αυτός ο 
αριθµός αφορά τα ελάχιστα άτοµα που πρέπει να είναι παρόντα για να δουλεύει σωστά το 
αλιευτικό εργαλείο. Προσωπικό για κάλυψη «ρεπό», αδειών και για λοιπές εργασίες πρέπει να 
υπολογίζεται επιπλέον. Σε κάθε περίπτωση η απασχόληση πρέπει να είναι νόµιµη.  
Β)  Για του αλιευτικούς συνεταιρισµούς  
Β1) Σε περίπτωση που η αλιευτική θέση µισθωθεί σε αλιευτικό συνεταιρισµό ο ελάχιστος 
αριθµός που απαιτείται είναι τα 10 µέλη, όσα δηλαδή προβλέπονται κατ ελάχιστο για τη 
λειτουργία αγροτικού αλιευτικού συνεταιρισµού. Τα µέλη αυτά πρέπει να είναι αποδεδειγµένα 
όλοι αλιείς. Στην εκµετάλλευση είναι δυνατό να συµµετέχουν επιπροσθέτως των 
προαναφερόµενων 10 µελών και άτοµα που δεν εξασκούν το επάγγελµα του αλιέα, 
προκειµένου να καλύπτουν ειδικές ανάγκες του συνεταιρισµού. Το ποσοστό αυτών των ατόµων 
δεν πρέπει να ξεπερνάει το 15% αλλά είναι δυνατό να αυξηθεί µετά από αίτηση του 
συνεταιρισµού και σχετική έγκριση του Τµήµατος Αλιείας της Π.Ε. Πρέβεζας εφόσον 
συντρέχουν ανάγκες από διαφοροποίηση της δράσης του συνεταιρισµού µε δράσεις αλιευτικού 
τουρισµού, οικοτεχνίας κλπ. 
Β2) Για να µπορεί η αλιευτική θέση να µισθωθεί σε αλιευτικό συνεταιρισµό που µισθώνει και 
άλλα µίσθια της ΠΕ Πρέβεζας θα πρέπει: i) από την σύντοµη περιγραφή των προτάσεων του 
συνεταιρισµού για τον προγραµµατισµό της εκµετάλλευσης και τον τρόπο λειτουργίας του 
νταλιανιού, που θα υποβάλλει ως δικαιολογητικό για την συµµετοχή του στην παρούσα 
διακήρυξη, να προκύπτει η αποδοτική λειτουργία και όλων των υπόλοιπων εκµεταλλεύσεων 
που µισθώνει & ii) να προκύπτει ξεκάθαρη αύξηση προσωπικού τουλάχιστον κατά 4 µέλη-
εργαζόµενους για την περίοδο λειτουργίας του νταλιανιού της Λασκάρας. Η απαίτηση για 
αύξηση του αρ. των εργαζόµενων θα καλύπτεται µε υπεύθυνη δήλωση του συνεταιρισµού κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών της διακήρυξης ενώ εάν επιλεχθεί θα πρέπει µέχρι την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης να έχουν καλυφθεί οι απαιτήσεις (είτε µε προσλήψεις, είτε 
µε εγγραφή νέων µελών). Σε άλλη περίπτωση ο συνεταιρισµός χάνει το δικαίωµα της µίσθωσης 
της αλ. θέσης και επιβαρύνεται µε το ποσό της εγγυητικής επιστολής για τη συµµετοχή του στη 
διαδικασία. 
Β3) Στην περίπτωση των αλιευτικών συνεταιρισµών ορίζεται ρητά η υποχρέωση για την 
απασχόληση ώστε αυτή να κατανέµεται συνδυαστικά σε κατά το δυνατό ισότιµη απασχόληση 
όλων των µελών. Η πραγµατική απασχόληση των µελών του συνεταιρισµού θα αποδεικνύεται 
από τα µερίσµατα-αµοιβές που θα τους καταβάλλονται και θα καταχωρούνται ανά µήνα στο 
βιβλίο εσόδων εξόδων του συν/σµού και στο ειδικό βιβλίο µηνιαίων µερισµάτων των µελών 
του συν/σµού. 
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Β4) Ανά εξάµηνο, αρχής γενοµένης από τον Μάρτιο έκαστου έτους θα υποβάλλεται στο Τµήµα 
Αλιείας της Π.Ε. Πρέβεζας κατάσταση απασχολουµένων στην εκµετάλλευση, µε σηµειωµένες 
τις τυχόν µεταβολές ως και τα µερίσµατα ή τις τυχόν άλλες αµοιβές που έλαβαν αυτοί στο 
προηγούµενο διάστηµα. Συγκεντρωτική κατάσταση για το σύνολο του έτους µε όλα τα 
ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήµερο του µηνός Μαρτίου του εποµένου 
έτους. Σε περίπτωση απασχόλησης αλιεργατών πέραν των µελών του ο συνεταιρισµός  
υποχρεούται για την ασφαλιστική τους κάλυψη και την σχετική γνωστοποίηση στο Τµήµα 
Αλιείας της Π.Ε. Πρέβεζας. Οι ανωτέρω καταστάσεις συνοδεύονται από παραστατικά 
απόδειξης απόδοσης αµοιβών και σχετικά φορολογικά έγγραφα.  
B5) Ο µισθωτής συνεταιρισµός αναλαµβάνει την υποχρέωση, µέσα σε ένα µήνα από την 
υπογραφή της σύµβασης, να συντάξει εσωτερικό κανονισµό βάσει του οποίου θα ρυθµίζονται 
τα θέµατα διαχείρισης της αλιευτικής θέσης καθώς και της εργασίας των µελών του. Ο 
συνεταιρισµός οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισµού που θα υποβάλει µε 
σκοπό την κατοχύρωση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των µελών του. 
 

21. Ο µισθωτής υποχρεούται να παρέχει κάθε συνδροµή και βοήθεια (διάθεση πλωτών µέσων, 
δειγµάτων υδρόβιων οργανισµών κ.α.) στο Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού, σε 
ερευνητικά προγράµµατα που εκπονούνται από το ΥΠΑΑΤ και από όλα τα αναγνωρισµένα από 
το κράτος ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Ο µισθωτής υποχρεούται να ορίζει το 
απαιτούµενο για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του αλιευτικού εργαλείου προσωπικό και να 
παρέχει τη συνδροµή του στα όργανα που είναι εξουσιοδοτηµένα για τη βεβαίωση των 
παραβάσεων και την επιβολή ποινών. 

 
22. Ο µισθωτής πρέπει να αποφεύγει να χρησιµοποιεί το αλιευτικό εργαλείο κατά τρόπο που να 

είναι δυνατό να συλλαµβάνει υδρόβια πτηνά. Στην περίπτωση που αυτά συλληφθούν χωρίς την 
πρόθεσή του, οφείλει να τα παραδίδει στην αρµόδια δασική αρχή, η οποία στη συνέχεια τα 
εκποιεί χωρίς να ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον του.  

 
23. Το ∆ηµόσιο 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 
σύµβασης µίσθωσης. Επίσης, ο µισθωτής δεν µπορεί να προβάλει καµιά αξίωση ή απαίτηση για 
µείωση του µισθώµατος ή αποζηµίωση κατά του ∆ηµοσίου: α) σε περίπτωση που τυχόν 
εκτελεστούν αποξηραντικά, εγγειοβελτιωτικά, εξυγιαντικά ή άλλα παρόµοια έργα δηµόσιας 
ωφέλειας στην µισθωµένη υδάτινη έκταση ή τις γειτονικές προς αυτή περιοχές καθώς και β) αν 
θεωρήσει ότι ζηµιώνεται από άλλες δραστηριότητες (π.χ. πλωτές µονάδες εντατικής 
υδατοκαλλιέργειας) που λειτουργούν στην περιοχή. Αν όµως ο µισθωτής αποδεδειγµένα 
ζηµιώνεται από τα παραπάνω, µπορεί να ζητήσει την λύση της µίσθωσης, που όταν λυθεί ο 
µισθωτής απαλλάσσεται µόνο από την υποχρέωση καταβολής του µισθώµατος που αναλογεί 
από την λύση της σύµβασης και µετά. Σε τέτοια περίπτωση παραίτησης του µισθωτή από την 
εκµετάλλευση του µισθίου, η Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας πρέπει 
να έχει ενηµερωθεί 2 µήνες νωρίτερα από την λήξη του αλιευτικού έτους, δηλαδή από την 
τελευταία µέρα του Φεβρουαρίου, προκειµένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες νέας 
µίσθωσης. Επιπλέον θα καταβληθεί ολόκληρο το ποσό του οφειλόµενου µισθώµατος, για το 
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τρέχων αλιευτικό έτος. Ο µισθωτής  δεν µπορεί να προβάλει αξιώσεις εάν κατά την διάρκεια 
της µίσθωσης συµβούν ζηµιές από κακή συντήρηση των εγκαταστάσεων της αλιευτικής θέσης. 
 

24. Το ∆ηµόσιο δεν ευθύνεται για ενδεχόµενες ζηµιές από θεοµηνίες ή άλλα αίτια στις 
εγκαταστάσεις. Καµία διαµαρτυρία ή αξίωση δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη µετά την µίσθωση, 
εις βάρος του ∆ηµοσίου. 
 

25. Το ∆ηµόσιο 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 ∆ηµόσιο 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 ∆ηµοσίου, την υποστήριξη και αποκατάσταση των δικαιωµάτων τους που 
προσβλήθηκαν. Αν κατά το χρονικό διάστηµα της µίσθωσης προκύψουν διαφωνίες µεταξύ των 
µισθωτών οι οποίες θα ζηµιώνουν την εκµετάλλευση και τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου εν γένει 
τότε µετά τη διαπίστωση των ζηµιών που έχουν επέλθει είναι δυνατό να επιβληθούν οι 
κυρώσεις που προβλέπονται στους όρους 27 και 28 της παρούσης. 
 

26. Η αλιευτική παραγωγή της αλιευτικής θέσης διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανοµικές 
διατάξεις. Ο µισθωτής υποχρεούται α) να εποπτεύει για την τήρηση των αλιευτικών διατάξεων 
καταγγέλλοντας κάθε παράβαση στην αρµόδια Υπηρεσία,  β) να διακινεί την παραγωγή της 
αλιευτικής θέσης σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εµπορίας κ.λ.π. είτε για 
λιανική είτε µέσω ιχθυόσκαλας και γ) να διενεργεί την αποστολή των καθηµερινά αλιευόµενων 
ποσοτήτων στα σηµεία διάθεσης µε τα νόµιµα προβλεπόµενα παραστατικά. Ο µισθωτής, 
οφείλει να γνωρίσει εγγράφως πριν την υπογραφή της σύµβασης  στο Τµήµα Αλιείας της Π.Ε. 
Πρέβεζας, συγκεκριµένο χώρο εκφόρτωσης των αλιευµάτων του. Ο µισθωτής οφείλει να 
ενηµερώνει το Τµήµα Αλιείας της Π.Ε. Πρέβεζας εγγράφως και για κάθε τυχόν αλλαγή του 
χώρου εκφόρτωσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  

 
27. Για κάθε παράβαση από τον µισθωτή, των όρων της διακήρυξης και της σύµβασης µίσθωσης, 

καθώς και διατάξεων της αλιευτικής νοµοθεσίας, του επιβάλλεται πρόστιµο, ως ποινική ρήτρα, 
από πενήντα (50) µέχρι εκατό (100) Ευρώ, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας. Πριν την έκδοση της Απόφασης ο µισθωτής καλείται σε απολογία, εντός προθεσµίας 
πέντε εργάσιµων ηµερών. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τους υπαλλήλους του 
Τµήµατος Αλιείας της ∆/νσης Αγρ. Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, των 
Λιµενικών ή Αστυνοµικών Αρχών ή άλλων ∆ιοικητικών 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 σε διαφορετική περίπτωση 
κηρύσσεται έκπτωτος µε Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας. 
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28. Ο µισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας 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 σε αυτόν πρόστιµο τρεις φορές 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, ο µισθωτής δε δικαιούται να 
προσφύγει στα δικαστήρια. Σε περίπτωση έκπτωσης, το ιχθυοτροφείο αναπλειστηριάζεται σε 
βάρος του µισθωτή και του εγγυητή του. Το έλλειµµα του ενοικίου που θα προκύψει από τον 
αναπλειστηριασµό είναι σε βάρος του µισθωτή και του εγγυητή, ενώ το πλεόνασµα σε όφελος 
του ∆ηµοσίου. 

 
29. Η παρούσα διακήρυξη είναι αναπόσπαστο τµήµα της σύµβασης µίσθωσης. 

 
30. Η δηµοσίευση της διακήρυξης θα γίνει τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης 

των δικαιολογητικών, µε τοιχοκόλληση στα γραφεία της Κτηµατικής Υπηρεσίας Πρέβεζας, στο 
Τµήµα Αλιείας της Π.Ε. Πρέβεζας, στη ∆/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας, στα γραφεία του ∆ήµου Πρέβεζας 
και περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές εφηµερίδες.  

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

καθώς και την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, βαρύνουν τον µισθωτή.  
 
32. Οι ενδιαφερόµενοι ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους οφείλουν να παραστούν στη 

διαδικασία της µίσθωσης µε αξιόπιστο εγγυητή προσκοµίζοντας στην επιτροπή διενέργειας της 
πλειοδοτικής διαδικασίας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 
ί. Οι αλιευτικοί συνεταιρισµοί:  
α) Σύντοµη περιγραφή των δραστηριοτήτων του συνεταιρισµού τα παρελθόντα έτη καθώς και 
τις προτάσεις του για τον προγραµµατισµό εκµετάλλευσης και τον τρόπο λειτουργίας, 
β) Καταστατικό του συν/µού σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, πρακτικό γενικής 
συνέλευσης εκλογής ∆.Σ., απόφαση ∆.Σ. για κατανοµή αξιωµάτων και απόφαση ∆.Σ. για 
ορισµό εκπροσώπου για αποδοχή των όρων της παρούσης ως και για την υπογραφή της 
σύµβασης σε περίπτωση που κριθεί δικαιούχος (για τον ορισµένο εκπρόσωπο απαιτείται και 
επικυρωµένο φωτ/γραφο δελτίου Α.Τ.),  
γ) Κατά περίπτωση, όπως ορίζεται από τον (22)  σχετικό νόµο, βεβαίωση ενηµερότητας ή 
βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών 
φορέων  
δ) Πιστοποιητικό ότι δεν εκηρύχθη τελεσιδίκως σε πτώχευση καθώς και ότι δεν εκκρεµεί και 
δεν έχει ασκηθεί αγωγή περί ταύτης, εκδιδόµενο από το Πρωτοδικείο της Περιφέρειας που 
ασκεί το επάγγελµα,  
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ε) Κατάσταση των µελών του στην οποία θα φαίνεται η ηµεροµηνία γέννησης, ο τόπος 
κατοικίας ο αριθµός της ατοµικής άδειας αλιείας και ο αριθµός της αστυνοµικής τους 
ταυτότητας. Η κατάσταση θα συνοδεύεται από: 1) Αντίγραφα των ατοµικών επαγγελµατικών 
αδειών αλιείας τους οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ, 2) Βεβαιώσεις του αλιευτικού 
συλλόγου της περιοχής έδρας του συν/µού για κάθε µέλος του συνεταιρισµού, 3) Υπεύθυνες 
δηλώσεις Ν.1599/86, των µελών του συνεταιρισµού, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής 
που θα αναφέρει ρητά i) Ότι είναι µέλος του αλιευτικού συνεταιρισµού που θα συµµετέχει 
ενεργά στην εκµετάλλευση και ii) Ότι αν αποχωρήσει από τον συνεταιρισµό θα το δηλώσει και 
ο ίδιος προσωπικά στην αρµόδια υπηρεσία αλιείας. Για µέλη που ανήκουν στο ποσοστό 15% 
που αναφέρεται στο άρθρο 20 της παρούσας δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά 1 & 2. 
στ) Φορολογική ενηµερότητα από την αρµόδια ∆ΟΥ,  
ζ) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος 
ποσού ίσου µε το ετήσιο µίσθωµα εκκίνησης δηλαδή τετρακοσίων πενήντα δύο Ευρώ 
(452,00 €), στο όνοµα του αλιευτικού συνεταιρισµού, 
η) Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του ορισµένου εκπροσώπου του συνεταιρισµού ότι έλαβε 
γνώση και αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης.  
θ) Επικυρωµένο φωτ/γραφο δελτίου Α.Τ. και φορολογική ενηµερότητα από την αρµόδια 

∆.Ο.Υ του εγγυητή. 

 

Σε περίπτωση αλ. συνεταιρισµού που µισθώνει και άλλα µίσθια στην ΠΕ Πρέβεζας πρέπει 

να προσκοµιστούν επιπλέον (αφορά µόνο τον Αλιευτικό Συνεταιρισµό Πρέβεζας): 

α) Βεβαίωση από το Τµήµα Αλιείας Πρέβεζας για την τακτοποίηση των οφειλών του.    

 

β) Υπεύθυνη δήλωση από τον ορισµένο εκπρόσωπο στην οποία θα αναφέρεται ότι σε 

περίπτωση που ο συνεταιρισµός επιλεχθεί για τη µίσθωση θα προχωρήσει, µέχρι την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης, στην αύξηση των εργαζοµένων του συν/σµού κατά 

τουλάχιστον 4 άτοµα (είτε µε προσλήψεις, είτε µε εγγραφή νέων µελών). Στην περίπτωση 

που αλιευτικός συνεταιρισµός επιλεχθεί για τη µίσθωση και δεν προχωρήσει στην 

απαιτούµενη αύξηση των εργαζοµένων του µέχρι την υπογραφή της σύµβασης χάνει το 

δικαίωµα της µίσθωσης της αλ. θέσης και επιβαρύνεται µε το ποσό της εγγυητικής 

επιστολής για τη συµµετοχή του στη διαδικασία. 

 

γ) Από την σύντοµη περιγραφή των προτάσεων του για τον προγραµµατισµό της 

εκµετάλλευσης και τον τρόπο λειτουργίας του νταλιανιού, που θα υποβάλλει ως 

δικαιολογητικό για την συµµετοχή του στη διακήρυξη θα πρέπει να προκύπτει η 

αποδοτική λειτουργία και όλων των υπόλοιπων εκµεταλλεύσεων που µισθώνει.  
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 ίί. Τα φυσικά πρόσωπα:   

α) Εκκαθαριστικό ∆ΟΥ τελευταίου έτους, β) φορολογική ενηµερότητα από την αρµόδια 
∆ΟΥ γ) επικυρωµένο φωτ/γραφο Α.Τ. δ) εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό 
αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος ποσού ίσου µε το ετήσιο µίσθωµα εκκίνησης δηλαδή 
τετρακοσίων πενήντα δύο Ευρώ (452,00 €), στο όνοµα του φυσικού προσώπου, ε) Υπεύθυνη 
δήλωση Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης, στ) 
επικυρωµένο φωτ/γραφο δελτίου Α.Τ. και φορολογική ενηµερότητα από την αρµόδια 
∆.Ο.Υ του εγγυητή 
  

ίίί. Τα νοµικά πρόσωπα:  

α) Αντίγραφο καταστατικού, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) δελτίο Α.Τ του εκπροσώπου 
της Εταιρίας, δ) εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό αναγνωρισµένου 
πιστωτικού ιδρύµατος ποσού ίσου µε το ετήσιο µίσθωµα εκκίνησης δηλαδή τετρακοσίων 
πενήντα δύο Ευρώ (452,00 €) στο όνοµα του νοµικού προσώπου, ε) Υπεύθυνη δήλωση 
Ν.1599/86 του νόµιµου  εκπροσώπου ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της 
διακήρυξης.  
 ε) επικυρωµένο φωτ/γραφο δελτίου Α.Τ. και φορολογική ενηµερότητα από την αρµόδια 

∆.Ο.Υ του εγγυητή. 

 
33. Αιτήσεις που υπεβλήθησαν  πριν την ηµεροµηνία κοινοποίησης της παρούσας διακήρυξης δεν 

θα ληφθούν υπόψη και οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επανυποβάλλουν την αίτησή τους. 
Συµπληρωµατικά δικαιολογητικά ρητά ορίζεται ότι δεν γίνονται αποδεκτά  µετά την  λήξη 
προθεσµίας υποβολής της αίτησης. 

 
34. Οι ανωτέρω αναφερόµενες εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν σε όλους που λαµβάνουν 

µέρος στην διαδικασία της µίσθωσης, εκτός από τον επιλεχθέντα µισθωτή, στον οποίο η 
εγγύηση αυτή θα επιστραφεί µετά την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης. Εκείνος που θα 
επιλεχθεί ως µισθωτής είναι υποχρεωµένος, πριν από την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, 
να φέρει, σαν εγγύηση για την ακριβή τήρηση όλων των όρων της εκµίσθωσης, εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος µε χρονική διάρκεια που να καλύπτει 
ολόκληρο το χρόνο της µίσθωσης και δύο µήνες µετά την λήξη της. Το ποσό αυτής της 
εγγυητικής επιστολής θα είναι: 
α) σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης ίσο µε το 20% του ελάχιστου ετήσιου µισθώµατος ήτοι 
ενενήντα Ευρώ και 40 λεπτά. (492,00€ x 20%=90,40€).  
β) σε περίπτωση µίσθωσης µε δηµοπρασία ίσο µε το τελικό ποσό της δηµοπρασίας (1 ετήσιο 
µίσθωµα),  
 
Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής για την ακριβή τήρηση όλων των όρων της εκµίσθωσης 
θα γίνει δύο µήνες µετά τη λήξη της µίσθωσης και την εκπλήρωση από τον µισθωτή όλων των 
υποχρεώσεων του. 
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35. Η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη συµµετοχή στις διαδικασίες µίσθωσης της παρούσας 
θα γίνει στις 20 Ιουλίου 2018, ηµέρα Παρασκευή και από 9:00 πµ έως 11:00 πµ στα γραφεία 
της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Λ. Ειρήνης 65, 
όροφος 3ος.  
Στην περίπτωση που απαιτηθεί πλειοδοτικός διαγωνισµός αυτός θα πραγµατοποιηθεί την ίδια 
µέρα και στον ίδιο χώρο κατά το χρονικό διάστηµα από τις 11:00 έως τις 13:00. ∆ικαίωµα 
συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν µόνο όσοι έχουν προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
έως του καθορισµένου χρονικού ορίου (11:00 πµ).  
Επισηµαίνονται: 
α) το αποτέλεσµά της διαδικασίας εκµίσθωσης εγκρίνεται από την Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου 
 
β) Η διακήρυξη απευθύνεται σε αλιευτικούς συνεταιρισµούς που έχουν την έδρα τους εντός 
των διοικητικών ορίων της ΠΕ Πρέβεζας και σε ιδιώτες. Η εκµίσθωση γίνεται µε τις διατάξεις 
του (8) σχετικού νόµου. Σύµφωνα µε αυτόν προηγείται είτε η εκµίσθωση µέσω απευθείας 
ανάθεσης σε αλιευτικό συνεταιρισµό (εάν υφίσταται ένας υποψήφιος αλιευτικός 
συνεταιρισµός), είτε η δηµοπρασία µεταξύ αλιευτικών συνεταιρισµών (εάν οι υποψήφιοι 
συν/σµοί είναι περισσότεροι του ενός). Για  την µίσθωση καταρτίζονται ξεχωριστά λίστες των 
ενδιαφεροµένων: µία µε τους ενδιαφερόµενους αλιευτικούς συνεταιρισµούς (λίστα α΄) και µία 
µε τους ιδιώτες (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) (λίστα β΄). Μετά την εξάντληση της 
δυνατότητας µίσθωσης σε αλιευτικό συνεταιρισµό, εξετάζεται η µίσθωση σε ιδιώτες, µε 
δηµοπρασία.  
 
γ) Στις περιπτώσεις δηµοπρασίας ως τιµή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 452,00€ (τετρακόσια 
πενήντα δύο Ευρώ). Το ελάχιστο αποδεκτό προσφερθέν ποσό ως  µίσθωµα θα πρέπει να είναι 
ανώτερο του ποσού των 452,00€.  
  

36. Επαναληπτικές δηµοπρασίες ή αναπλειστηριασµός της αλιευτικής θέσης, για τις περιπτώσεις 
που προβλέπονται από την αλιευτική νοµοθεσία, θα γίνονται µε επαναληπτική διακήρυξη, µε 
τους όρους της παρούσας.  

 
37. Τα πρακτικά της διαδικασίας µίσθωσης υπογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής διενέργειας 

της δηµοπρασίας και τον επιλεχθέντα µισθωτή (σε περίπτωση δηµοπρασίας υπογράφονται και 
από τον εγγυητή) και υποβάλλονται σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών από την διεξαγωγή 
της διαδικασίας µίσθωσης στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
αιτιολογηµένη έκθεση της επιτροπής διεξαγωγής της, για το συµφέρον ή όχι του δηµοσίου, από 
το αποτέλεσµα της διαδικασίας.  

 
38. Η έγκριση των πρακτικών της διαδικασίας της µίσθωσης θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής  της Περιφέρειας Ηπείρου και θα αποτελεί και απόφαση µίσθωσης της αλιευτικής 
θέσης.  
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39. Σε κάθε περίπτωση για την µίσθωση θα συναφθεί µε το µισθωτή σύµβαση στην οποία θα 

περιγράφονται οι όροι λειτουργίας της αλιευτικής θέσης. 
 
40. Με την κοινοποίηση της απόφασης περί της εγκρίσεως των πρακτικών, ο επιλεχθής µισθωτής  

(και ο εγγυητής του σε περίπτωση µίσθωσης µετά από δηµοπρασία) υποχρεούται να προσέλθει 
εντός διαστήµατος 5 ηµερών προς υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε τον Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου. (Σε περίπτωση δηµοπρασίας η υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης µε τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας γίνεται ενώπιον Συµβολαιογράφου 
µε έξοδα του µισθωτή).  

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Γ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
Α. ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΤΑΛΙΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΣΚΑΡΑΣ  
Β. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ Η 
ΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤON ΚΑΒΟ ΛΑΣΚΑΡΑΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
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Α: Χάρτης προσδιορισµού της θέσης του νταλιανιού της Λασκάρας 

 
 

 
Β: Απόσπασµα χάρτου από το Ελληνικό Κτηµατολόγιο στον οποίο φαίνεται ενδεικτικά η θέση προς εκµίσθωση 

στoν κάβο Λασκάρας ΠΕ Πρέβεζας 
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