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Πάτρα 09 Ιανουαρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 399468/4832
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος
και Ιονίων Νήσων
Δ/νση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &
ΚΟΙΝ.:
Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας της
Π.Δ.Ε.
ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2933/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 398931/64948/13.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2933/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της λίστας με τους αποδεκτούς υποψήφιους αλιευτικούς
συνεταιρισμούς

για

την

εκμίσθωση

του

δημόσιου

ιχθυοτροφείου

ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ

συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΔΑ: ΩΗΒ27Λ6-Π3Ω
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 62/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
28η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

414168/4992/21.12.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (από το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ., Αυγέρης Σάββας και
Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2933/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση της λίστας με τους αποδεκτούς υποψήφιους αλιευτικούς συνεταιρισμούς για την
εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ συμπλέγματος λιμνοθαλασσών
Μεσολογγίου-Αιτωλικού».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 398931/64948/13.12.2018 εισήγηση της Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη :
1. τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 186 & 280 του ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και
Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4071/2012
(Α΄85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την
αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων, βάσει των διατάξεων του (4)
σχετικού.
2. την υπ’ αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» (Β΄2953/17) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ.248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Β΄4309/16).
3. την υπ αρ. πρωτ.6302/60/9.1.2017 (Β΄211/17) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει
μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αριθ.124608/1625/9-5-17 (Β΄1864/17).
4. τις διατάξεις του ν.δ.420/1970 “ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ’’ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις
διατάξεις του ν.1740/1987, του ν. 2040/92 (Α΄70) «περί ρύθμισης θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του» και του αρ. 10 του ν. 4492/2017 (Α΄156/17) «Διακίνηση και
εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».
5. την με αρ. 2432/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. που ενέκρινε τους όρους της
διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Παλιοπόταμος και όρισε τα μέλη των Επιτροπών
αξιολόγησης των φακέλων των ενδιαφερομένων και Ενστάσεων.
6. την με αρ. πρωτ.345458/51039 /7-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΡΡ97Λ6-Κ1Ξ), διακήρυξη για την εκμίσθωση του
δημόσιου ιχθυοτροφείου Παλιοπόταμος.
7. το από 3/12/2018 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης των φακέλων των ενδιαφερομένων για την
εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Παλιοπόταμος.
8. την με αρ. πρωτ.389674/62461/7-12-2018 ένσταση του Αγροτικού Αλιευτικού συνεταιρισμού Αγία Ειρήνη.
9. την με αρ. πρωτ.389505/62409/7-12-2018 ένσταση του Αγροτικού Αλιευτικού συνεταιρισμού Το Σκαλί.
10. την με αρ. πρωτ.389797/62492/7-12-2018 ένσταση του Αγροτικού Αλιευτικού συνεταιρισμού Το Διβάρι.
11. το από 11/12/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων για την εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου
Παλιοπόταμος.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Σε συνέχεια των, (7) σχετικού Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των φακέλων των ενδιαφερομένων και
του (11) σχετικού Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για την μίσθωση του ιχθυοτροφείου
ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλ/νίας, εισηγούμαστε:
1. την έγκριση της λίστας με τους αποδεκτούς υποψήφιους αλιευτικούς συνεταιρισμούς για την μίσθωση του
δημόσιου ιχθυοτροφείου ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, ως
ακολούθως:
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Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Αγία Ειρήνη»
Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Η Δηιάνειρα»
Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Το Διβάρι»
Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Το Σκαλί»
2. τον ορισμό της διενέργειας της δημοπρασίας μεταξύ αυτών εντός έξι (6) εργασίμων ημερών μετά την
οριστική συγκρότηση της λίστας, σύμφωνα με το άρθρο 10 της (6) σχετικής διακήρυξης.
3. τον ορισμό του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της διαδικασίας από την Οικονομική Επιτροπή, στην οποία
θα κατατεθούν οι προσφορές και αντιπροσφορές από τους Αγροτικούς Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς της
οριστικής λίστας.

Το από 3/12/2018 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης των φακέλων των ενδιαφερομένων για
την εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Παλιοπόταμος που έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Επιτροπής αξιολόγησης των φακέλων των ενδιαφερομένων για την εκμίσθωση δημόσιου ιχθυοτροφείου
ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού.
Στο Μεσολόγγι σήμερα στις 3 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ, στα γραφεία του τμήματος
Αλιείας της ΔΑΟΚ Αιτ/νίας, συνήλθε η Επιτροπή αξιολόγησης των φακέλων των ενδιαφερομένων, που
συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 2432/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και αποτελείται
από τους:
1) Π. ΝΤΖΟΥΦΡΑ, ΠΕ Ιχθυολόγο, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,
2) Γ. ΚΟΛΟΒΟΥ, ΠΕ Γεωπόνο, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,
3) Ι. ΑΡΓΙΑΔΙΤΗ, ΠΕ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, υπάλληλο της Κτηματικής
Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας,
προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των φακέλων των ενδιαφερομένων για την εκμίσθωση του δημόσιου
ιχθυοτροφείου ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, σύμφωνα με
την διαδικασία του ν.420/1970, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τους όρους της διακήρυξης, όπως
εγκρίθηκε με τη αρ. 2432/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
Γραμματέας ορίστηκε η Γ. ΚΟΛΟΒΟΥ.
Για το ανωτέρω αναφερόμενο ιχθυοτροφείο, τέθηκαν στην διάθεση της Επιτροπής:
1)
2)
3)
4)
5)

η αρ. πρωτ374961/59123/28-11-2018 αίτηση του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού «Άγιος
Πατάπιος»
η αρ. πρωτ374984/59126/28-11-2018 αίτηση του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού «Αγία Ειρήνη»
η αρ. πρωτ375666/59301/28-11-2018 αίτηση του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού «Η Δηιάνειρα»
η αρ. πρωτ375877/59365/28-11-2018 αίτηση του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού «Το Διβάρι»
η αρ. πρωτ375604/59281/28-11-2018 αίτηση του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού «Το Σκαλί»

Στη συνέχεια, των εκπροσώπων από 2-5 ανοίχτηκαν οι φάκελοι και αριθμήθηκαν τα δικαιολογητικά που
περιείχαν, τα οποία αποτυπώθηκαν στον συνημμένο πίνακα δύο σελίδων.
Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη της Επιτροπής έλεγξαν τα δικαιολογητικά, και σύμφωνα με την
συνημμένη κατάσταση, αποφάνθηκαν ομόφωνα ότι:
1. Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος όλων των αλιευτικών
συνεταιρισμών, ήταν πλήρη.
2. Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος όλων των αλιευτικών
συνεταιρισμών, γίνονται δεκτά.
3. Καταρτίζεται λίστα (α) με τους αποδεκτούς υποψήφιους αλιευτικούς συνεταιρισμούς για την μίσθωση του
δημόσιου ιχθυοτροφείου ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού,
ως ακολούθως:
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1.
2.
3.
4.
5.

Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Άγιος Πατάπιος»
Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Αγία Ειρήνη»
Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Η Δηιάνειρα»
Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Το Διβάρι»
Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Το Σκαλί»

4. Δεν καταρτίζεται λίστα ιδιωτών (β), λόγω μη υποβολής αίτησης ιδιώτη.

Το από 11/12/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων για την εκμίσθωση του δημόσιου
ιχθυοτροφείου Παλιοπόταμος που έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Επιτροπής Ενστάσεων για την εκμίσθωση δημόσιου ιχθυοτροφείου ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ συμπλέγματος
λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού.
Στο Μεσολόγγι σήμερα στις 11 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ, στα γραφεία του τμήματος
Αλιείας της ΔΑΟΚ Αιτ/νίας, συνήλθε η Επιτροπή Ενστάσεων, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 2432/2018
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και αποτελείται από τους:
1. Παρπούρα Άλκηστις-Χρυσάνθη, ΠΕ Ιχθυολόγος, ως Πρόεδρος
2. Στάμο Γεράσιμο, ΠΕ Κτηνιάτρων
3. Κοντογιάννη Γεώργιο, ΠΕ Γεωπόνων
προκειμένου να προβεί στην εξέταση των ενστάσεων επί του από 3-12-2018 Πρακτικού αξιολόγησης των
φακέλων των ενδιαφερομένων για την εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ
συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, σύμφωνα με την διαδικασία του ν.420/1970, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και τους όρους της διακήρυξης, όπως εγκρίθηκε με τη αρ. 2432/2018 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
Για το ανωτέρω αναφερόμενο ιχθυοτροφείο, τέθηκαν στην διάθεση της Επιτροπής οι ακόλουθες ενστάσεις:
1. Η με αρ. πρωτ.389674/62461/7-12-2018 ένσταση του Αγροτικού Αλιευτικού συνεταιρισμού Αγία
Ειρήνη.
2. Η με αρ. πρωτ.389797/62492/7-12-2018 ένσταση του Αγροτικού Αλιευτικού συνεταιρισμού Το Διβάρι.
3. Η με αρ. πρωτ.389505/62409/7-12-2018 ένσταση του Αγροτικού Αλιευτικού συνεταιρισμού Το Σκαλί.

Τα μέλη της Επιτροπής εξέτασαν τις ανωτέρω εντάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την διακήρυξη, το Πρακτικό
Αξιολόγησης και τους φακέλους των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την εκμίσθωση του ιχθυοτροφείου
και αποφάνθηκαν ομόφωνα ότι:
5. Σχετικά με την ένσταση του Αγροτικού Αλιευτικού συνεταιρισμού «Αγία Ειρήνη»:
Γίνεται δεκτή, καθώς η εγγυητική επιστολή Νο8002039410, έχει εκδοθεί στο όνομα του Σαρλή
Τηλέμαχου, για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και όχι στο όνομα του συνεταιρισμού με την επωνυμία
«Ο Άγιος Πατάπιος», στου οποίου τα δικαιολογητικά περιλαμβάνονταν. Ο Σαρλής Τηλέμαχος, δεν
περιλαμβάνεται ούτε στα ιδρυτικά μέλη του συνεταιρισμού (καταστατικό), ούτε σε αυτά που θα λάβουν
ενεργά μέρος στην εκμετάλλευση του ιχθυοτροφείου. Ως εκ τούτου ο συνεταιρισμός «Ο Άγιος Πατάπιος»
δεν διαθέτει ουσιώδες προβλεπόμενο δικαιολογητικό της διακήρυξης, για την συμμετοχή του στην
διαδικασία μίσθωσης.
6. Σχετικά με την ένσταση του Αγροτικού Αλιευτικού συνεταιρισμού «Το Διβάρι»:
Δεν γίνεται δεκτή, καθώς η επιτροπή ενστάσεων δεν έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να ελέγξει την
νομιμότητα Πράξεων άλλων Διοικητικών Αρχών, οι οποίες φέρουν το τεκμήριο της νομιμότητας. Τα
δικαιολογητικά που προσκόμισε ο συνεταιρισμός «Η Δηιάνειρα» φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις από το
Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου (Καταστατικό συνεταιρισμού) και την Λιμενική Αρχή Μεσολογγίου (ατομική
επαγγελματική άδεια αλιείας), ενώ η ενημερότητα του συνεταιρισμού ελέγχεται από την αρμόδια Δ/νση
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Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του Υπ.Π.Α.Α.Τ και πιστοποιείται με την ηλεκτρονική
ανάρτηση στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, στο οποίο ο
ανωτέρω συνεταιρισμός έχει αναρτηθεί ως ενήμερος. Η Επιτροπή Εντάσεων έλεγξε, εκ νέου, το σχετικό
μητρώο.
7. Σχετικά με την ένσταση του Αγροτικού Αλιευτικού συνεταιρισμού «Το Σκαλί»:
Γίνεται δεκτή, ως προς την παράγραφο –Β-1.-δ, που αφορά την εγγυητική επιστολή Νο8002039410,
όπως τεκμηριώθηκε στην ανωτέρω παράγραφο 1.
Δεν γίνεται δεκτή, ως προς λοιπές παραγράφους, για τους ακόλουθους λόγους:
a. παράγραφος –Β-1.-α: ηλεκτρονική εκτύπωση δικαιολογητικού (ΑΑΔΕ)
b. παράγραφος –Β-1.-β: ενημερότητα του συνεταιρισμού ελέγχεται από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών
Ελέγχων και Επιθεώρησης του Υπ.Π.Α.Α.Τ και πιστοποιείται με την ηλεκτρονική ανάρτηση στο
Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, στο οποίο ο ανωτέρω
συνεταιρισμός έχει αναρτηθεί ως ενήμερος. Η Επιτροπή Εντάσεων έλεγξε, εκ νέου, το σχετικό
μητρώο.
c. παράγραφος –Β-1.-γ: Δεν ισχύει
d. παράγραφος –Β-2.-α: Δεν ισχύει
e. παράγραφος –Β-2.-β: ηλεκτρονικά ενήμερος, όπως τεκμηριώθηκε στην ανωτέρω παράγραφο 2.
f. παράγραφος –Β-2.-γ: Δεν ισχύει
g. παράγραφος –Β-2.-δ: Οι όροι της διακήρυξης δεν προβλέπουν τέτοιο περιορισμό.
h. παράγραφος –Β-3.-α: Δεν ισχύει
i. παράγραφος –Β-3.-β: όπως τεκμηριώθηκε στην ανωτέρω παράγραφο 2.
j. παράγραφος –Β-3.-ββ: όπως τεκμηριώθηκε στην ανωτέρω παράγραφο 2.
k. παράγραφος –Β-3.-γ: ηλεκτρονικά ενήμερος, όπως τεκμηριώθηκε στην ανωτέρω παράγραφο 2.
l. παράγραφος –Β-3.-δ: Σε όσες από τις Υπεύθυνες δηλώσεις δεν υπάρχει ημερομηνία υπογραφής, αυτή
προσδιορίζεται από την ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής από το αρμόδιο ΚΕΠ.
m. παράγραφος –Β-3.-ε: όπως τεκμηριώθηκε στην ανωτέρω παράγραφο 2.
n. παράγραφος –Β-3.-στ: όπως τεκμηριώθηκε στην ανωτέρω παράγραφο 2.
o. παράγραφος –Β-3.-ζ: ηλεκτρονικά ενήμερος, όπως τεκμηριώθηκε στην ανωτέρω παράγραφο 2
p. παράγραφος –Β-4.-α: Δεν ισχύει
q. παράγραφος –Β-4.-β: ηλεκτρονικά ενήμερος, όπως τεκμηριώθηκε στην ανωτέρω παράγραφο 2
r. παράγραφος –Β-4.-γ: Στις Υπεύθυνες δηλώσεις δεν υπάρχει ημερομηνία υπογραφής, αυτή όμως,
προσδιορίζεται από την ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής από το αρμόδιο ΚΕΠ.
s. παράγραφος –Β-4.-δ: Οι όροι της διακήρυξης δεν προβλέπουν τέτοιο περιορισμό.
Με βάση τα ανωτέρω, ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Ο Άγιος Πατάπιος» δεν διαθέτει ουσιώδες
προβλεπόμενο δικαιολογητικό της διακήρυξης, για την συμμετοχή του στην διαδικασία μίσθωσης και δεν θα
πρέπει να συμπεριληφθεί στους αποδεκτούς υποψήφιους αλιευτικούς συνεταιρισμούς για την μίσθωση του
δημόσιου ιχθυοτροφείου ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ συμπλέγματος.
Το παρόν υποβάλεται στην Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ δια του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
σύμφωνα με το άρθρο 10 της διακήρυξης μίσθωσης μαζί με τους πλήρεις φακέλους των ενστάσεων
προκειμένου λόγω αρμοδιότητας και αφού λάβει υπόψη των σύνολο των υποβληθέντων να συγκροτήσετε την
οριστική λίστα των συμμετασχόντων στην δημοπρασία.
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412612/68362/24.12.2018 (αφορά την από 21.12.2018 κατατεθειμένη στην υπηρεσία ένσταση –
ιεραρχική προσφυγή του αγροτικού αλιευτικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΚΑΛΙ »).

Το έγγραφο που κατέθεσε στο γραφείο του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. την
14.12.2018 ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΔΙΒΑΡΙ» με θέμα:

ΑΔΑ: ΩΗΒ27Λ6-Π3Ω
«ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ».

Στην συζήτηση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Αιτ/νίας κ.κ. Νικολόπουλος Στέφανος ως αναπληρωτής Δ/ντής της εν λόγω υπηρεσίας,
Ντζούφρα Παρασκευή ως η πρόεδρος της επιτροπής αποσφράγισης & αξιολόγησης των φακέλων
των ενδιαφερομένων για την μίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ και η
Παρπούρα Άλκηστις-Χρυσάνθη ως η πρόεδρος της επιτροπής ενστάσεων. Οι υπάλληλοι
παρέστησαν για την παροχή διευκρινήσεων. Επίσης παραβρέθηκαν, κατόπιν πρόσκλησης,
εκπρόσωποι των υποψήφιων αλιευτικών συνεταιρισμών ( με διακριτικές επωνυμίες «Το Σκαλί»,
«Το Διβάρι», «Η Δηιάνειρα» και η «Αγία Ειρήνη») για να εκθέσουν τις θέσεις τους και προς
ενημέρωση τους.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους εκπροσώπους των συνεταιρισμών, οι οποίοι
εξέθεσαν τις θέσεις τους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο –

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες

διατάξεις,

εφαρμογής

του

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
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 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 398931/64948/13.12.2018 εισήγηση και τα σχετικά πρακτικά της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε..
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412612/68362/24.12.2018.
 Το έγγραφο που κατέθεσε στο γραφείο του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
την 14.12.2018 ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΔΙΒΑΡΙ».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την λίστα με τους αποδεκτούς υποψήφιους αλιευτικούς συνεταιρισμούς για την μίσθωση
του δημόσιου ιχθυοτροφείου ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού, ως ακολούθως:
Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Αγία Ειρήνη»
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Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Η Δηιάνειρα»
Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Το Διβάρι»
Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Το Σκαλί»

Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας θα ορισθεί σε επόμενη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε..

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

