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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 287/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 26325/3526/25.01.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο, Σκ. Αιηείαο Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 287/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο αξ. πξση. 109965/12932/2-5-2014
ύκβαζεο κίζζσζεο ηεο αιηεπηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ Γεκόζηνπ ηρζπνηξνθείνπ ΒΑΙΛΑΓΙ
ζπκπιέγκαηνο ιηκλνζαιαζζώλ Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνύ, ζε εθαξκνγή ηνπ Ν.4492/2017/ Άξζξν
10 “ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ Ν.Γ. 420/1970” – Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο ζηελ
Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
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ΑΔΑ: ΩΧΞΣ7Λ6-Ι6Μ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 6/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΤΝΔΓΡΗΑΔΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
13ε Φεβξνπαξίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

43555/438/08.02.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Αληηπξόεδξνο)
3. Αξηζηεηδόπνπινο Υαξάιακπνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
7. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηαζνύιηαο Γεώξγηνο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ., Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο θαη ύξκνο Γεώξγηνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
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Απ. Απόθαζηρ 287/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 48ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ κε ηίηιν:
«Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο αξ. πξση. 109965/12932/2-5-2014 ύκβαζεο κίζζσζεο ηεο αιηεπηηθήο
εθκεηάιιεπζεο ηνπ Γεκόζηνπ ηρζπνηξνθείνπ ΒΑΙΛΑΓΙ ζπκπιέγκαηνο ιηκλνζαιαζζώλ
Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνύ, ζε εθαξκνγή ηνπ Ν.4492/2017/ Άξζξν 10 “ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ Ν.Γ.
420/1970” – Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο ζηελ Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 26325/3526/25.01.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο, Σκ. Αιηείαο Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα
θάησζη:
Έρνληαο ππφςε :
1.
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 175, 176, 177, 186 & 280 ηνπ λ. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί χζηαζεο θαη
πγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4071/2012
(Α΄85) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ», ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ
αγνξά, παξαρψξεζε ρξήζεο, κίζζσζε θαη εθκίζζσζε θηλεηψλ θαη αθηλήησλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ (4)
ζρεηηθνχ.
2.
ηελ ππ’ αξ. 165633/8-8-2017 Απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο» (Β΄2953/17) κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε ππ’ αξ.248595/27-12-2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ
Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (Β΄4309/16).
3.
ηελ ππ αξ. πξση.6302/60/9.1.2017 (Β΄211/17) απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηελ ππ’ αξηζ.124608/1625/9-5-17 (Β΄1864/17).
4.
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.420/1970 “ΑΛΙΔΤΣΙΚΟ ΚΩΓΙΚΑ’’ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ.1740/1987, ηνπ λ. 2040/92 (Α΄70) «πεξί ξχζκηζεο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Γεσξγίαο θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηείαο ηνπ» θαη ηνπ αξ. 10 ηνπ λ. 4492/2017 (Α΄156/17) «Γηαθίλεζε θαη
εκπνξία λσπψλ θαη επαιινίσησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
5.
ηελ αξ.106/12822/14.03.2018 εγθχθιην(ΑΓΑ:ΩΡ5Ω4653ΠΓ-ΦΚ1).θαη ηηο κε αξ. πξση.
827/93573/31-7-2018 & 1121/128661/10-10-2018 δηεπθξηλίζεηο εθαξκνγήο Γ/λζεο Τδαη/γεηψλ Τπ.Α.Α.Σ.
6.
Σελ κε αξ.πξση109965/12932/2-5-2014 (ΑΓΑ: ΒΙΦΦ7Λ6-27Φ) Απφθαζε ζχκβαζεο κίζζσζεο θαη
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο (ΑΓΑ :ΒΙΔΩ7Λ6-545), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. 331075/39544/10-122015 (ΑΓΑ: 785Κ7Λ6-ΛΞΚ) σο πξνο ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο.
7.
ην κε αξ. πξση.143308/324/10-5-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ηεο Π.Γ.Δ ζρεηηθά
κε ηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηεο ηρζπνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ ηρζπνηξνθείσλ ηεο Κεληξηθήο
ιηκλνζάιαζζαο ηνπ ζπκπιέγκαηνο ιηκλνζαιαζζψλ Μεζνινγγίνπ – Αηησιηθνχ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε
αιηεπηηθή ζέζε Βαζηιάδη.
ΕΙΗΓΗΗ
ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.4492/2017 (ΦΔΚ 156/Α/18.10.2017) ηξνπνπνηήζεθαλ δηαηάμεηο ηνπ
Αιηεπηηθνχ Κψδηθα - Ν.Γ. 420/1970 (ΦΔΚ 27/Α΄/1970), πνπ αθνξνχλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ηρζπνηξφθσλ
πδάησλ - κεηαμχ άιισλ θαη ησλ Γεκφζησλ θπζηθψλ ηρζπνηξνθείσλ εηζεγνχκαζηε:
1.
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο (6) ζρεηηθήο απφθαζε ζχκβαζεο κίζζσζεο ηνπ Γεκφζηνπ ηρζπνηξνθείνπ
ΒΑΙΛΑΓΙ ζπκπιέγκαηνο ιηκλνζαιαζζψλ Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, σο εμήο θαη’ άξζξν:
Άρθρο 2-ΥΡΟΝΟ ΜΙΘΩΗ
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Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλακίζζσζεο, ζε πεξίπησζε έληαμεο ηνπ κηζζίνπ ζε επελδπηηθφ πξφγξακκα ή εθφζνλ
ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηνλ κηζζσηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθκεηάιιεπζε απφ ηνλ κηζζσηή αιηεπηηθφ
ζπλεηαηξηζκφ θξηζεί επηηπρεκέλε (παξ.7.3,4/άξζξν 10/Ν.4492/2017).
Άρθρο 3-ΚΟΠΟ ΜΙΘΩΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΜΙΘΩΣΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΠΡΟ
ΜΙΘΩΗ ΕΚΣΑΗ
Πξνζηίζεηαη ε δπλαηφηεηα ν κηζζσηήο λα παξέρεη ππεξεζίεο «αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ» θαη λα αζρνιείηαη κε
δξάζεηο νηθνηερλίαο (παξ. 1.5/άξζξνπ 10/Ν.4492/2017).
Άρθρο 4-ΜΙΘΩΜΑ

Σν εηήζην θαηψηεξν κίζζσκα νξίδεηαη ζηηο 7.030€, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο (7) ζρεηηθήο Έθζεζεο
αμηνιφγεζεο.
Σν ειάρηζην κίζζσκα κπνξεί λα αλαζεσξείηαη, εθφζνλ πηζηνπνηεζεί φηη ζπλέηξεμαλ θιηκαηνινγηθέο ή
πεξηβαιινληηθέο θξίζεηο κεγάιεο θιίκαθαο θαη εμαηηίαο απηψλ ε παξαγσγή κεηψζεθε πέξαλ ηεο ειαρίζηεο.
Η αμία ηεο παξαγσγήο ηνπ κηζζίνπ πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ κε ειεχζεξε βνχιεζε θαη επζχλε ηνπ κηζζσηή θαη ζε
ζπλελλφεζε κε ηνλ εθκηζζσηή ζε επαγή ηδξχκαηα ή ζε δξάζεηο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο δελ ππφθεηηαη ζε
θνξνιφγεζε ή ζε απνδφζεηο ππέξ ηνπ εθκηζζσηή θαη ηνπ κηζζίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν. Σν
κίζζσκα απνδίδεηαη ζε δχν εμακεληαίεο δφζεηο ζηνλ θσδηθφ εζφδσλ 2222 «κηζζψκαηα Ιρζπνηξνθείσλ». Η
πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη εληφο ηνπ Οθησβξίνπ θαη ε δεχηεξε εληφο ηνπ Μαξηίνπ, γηα θάζε ηρζπνηξνθηθφ έηνο
ηεο κίζζσζεο (παξ.8.1,3/άξζξν 10/Ν.4492/2017).

Καηαξγείηαη, απφ 18.10.2017 (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Ν.4492/2017), ε ππνρξέσζε ηνπ κηζζσηή
λα θαηαβάιιεη πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο θαζεκεξηλά αιηεπφκελεο παξαγσγήο ηνπ ηρζπνηξνθείνπ ζηνλ
εληαίν ινγαξηαζκφ εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ κε ηίηιν «Βειηησηηθά έξγα ηρζπνηξνθείσλ Μεζνινγγίνπ πνπ
ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ. Καηάζηεκα Μεζνινγγίνπ. Σα έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ
θαηαηεζεηκέλα πνζά ηνπ ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ίδηα ζπκκεηνρή ζε επελδπηηθά
πξνγξάκκαηα ηνπ κηζζσηή γηα ηελ θαηαζθεπή κφληκσλ έξγσλ θαη εμνπιηζκνχ θπξηφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο
θαη γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ απνθαηάζηαζεο ηνπ ηρζπνηξνθείνπ (παξ.10/άξζξν 10/Ν.4492/2017 θαη 5
ζρεηηθέο).

Ο εηήζηνο έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ηρζπνηξνθείνπ (δηαρείξηζε – παξαγσγή
– απφδνζε – έξγα) απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Μηζζσκέλσλ Ιρζπνηξφθσλ Τδάησλ ηεο Π.Δ.
Αηησιναθαξλαλίαο, πξαγκαηνπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθηηκήζεηο ηεο (7) ζρεηηθήο Έθζεζεο
Αμηνιφγεζεο (παξ. 9/άξζξνπ 10/Ν.4492/2017).
Άρθρο 6-ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ
Οξίδεηαη ξεηά ε ππνρξέσζε ηνπ κηζζσηή αιηεπηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, ε απαζρφιεζε λα θαηαλέκεηαη
ζπλδπαζηηθά ζε θαηά ην δπλαηφ ηζφηηκε απαζρφιεζε ησλ ηνπιάρηζηνλ 10 κειψλ πνπ είλαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία αγξνηηθνχ αιηεπηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ.
Ο πξνβιεπφκελνο αξηζκφο κειψλ, ηεο 7 ζρεηηθήο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο ηεο ηρζπνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ
ηρζπνηξνθείσλ ηεο Κεληξηθήο ιηκλνζάιαζζαο, ζα ζπλεθηηκάηαη σο θξηηήξην επίηεπμεο ηεο επηηπρνχο
εθκεηάιιεπζεο.
2.
ηελ παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζηελ Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο

ΑΔΑ: ΩΧΞΣ7Λ6-Ι6Μ
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 26325/3526/25.01.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο &
Κηεληαηξηθήο, Σκ. Αιηείαο Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΑΔΑ: ΩΧΞΣ7Λ6-Ι6Μ
1. Σξνπνπνηεί ηελ (κε αξ.πξση109965/12932/2-5-2014 (ΑΓΑ: ΒΙΦΦ7Λ6-27Φ) Απόθαζε
ζύκβαζεο κίζζσζεο θαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο (ΑΓΑ :ΒΙΔΩ7Λ6-545), όπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. 331075/39544/10-12-2015 (ΑΓΑ: 785Κ7Λ6-ΛΞΚ) σο πξνο ηελ ρξνληθή
δηάξθεηα ηεο) ζύκβαζεο κίζζσζεο ηνπ Γεκόζηνπ ηρζπνηξνθείνπ ΒΑΙΛΑΓΙ ζπκπιέγκαηνο
ιηκλνζαιαζζώλ Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνύ, σο εμήο θαη’ άξζξν:
Άπθπο 2-ΥΡΟΝΟ ΜΗΘΧΖ
Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα αλακίζζσζεο, ζε πεξίπησζε έληαμεο ηνπ κηζζίνπ ζε επελδπηηθό πξόγξακκα
ή εθόζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθό αίηεκα από ηνλ κηζζσηή, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε εθκεηάιιεπζε από
ηνλ κηζζσηή αιηεπηηθό ζπλεηαηξηζκό θξηζεί επηηπρεκέλε (παξ.7.3,4/άξζξν 10/Ν.4492/2017).
Άπθπο 3-ΚΟΠΟ ΜΗΘΧΖ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΜΗΘΧΣΖ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ
ΠΡΟ ΜΗΘΧΖ ΔΚΣΑΖ
Πξνζηίζεηαη ε δπλαηόηεηα ν κηζζσηήο λα παξέρεη ππεξεζίεο «αιηεπηηθνύ ηνπξηζκνύ» θαη λα
αζρνιείηαη κε δξάζεηο νηθνηερλίαο (παξ. 1.5/άξζξνπ 10/Ν.4492/2017).
Άπθπο 4-ΜΗΘΧΜΑ
•

Σν εηήζην θαηώηεξν κίζζσκα νξίδεηαη ζηηο 7.030,00€, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο (7) ζρεηηθήο

Έθζεζεο αμηνιόγεζεο.
Σν ειάρηζην κίζζσκα κπνξεί λα αλαζεσξείηαη, εθόζνλ πηζηνπνηεζεί όηη ζπλέηξεμαλ
θιηκαηνινγηθέο ή πεξηβαιινληηθέο θξίζεηο κεγάιεο θιίκαθαο θαη εμαηηίαο απηώλ ε παξαγσγή
κεηώζεθε πέξαλ ηεο ειαρίζηεο.
Η αμία ηεο παξαγσγήο ηνπ κηζζίνπ πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ κε ειεύζεξε βνύιεζε θαη επζύλε ηνπ
κηζζσηή θαη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ εθκηζζσηή ζε επαγή ηδξύκαηα ή ζε δξάζεηο θνηλσληθήο
αιιειεγγύεο δελ ππόθεηηαη ζε θνξνιόγεζε ή ζε απνδόζεηο ππέξ ηνπ εθκηζζσηή θαη ηνπ κηζζίνπ
πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ άξζξν. Σν κίζζσκα απνδίδεηαη ζε δύν εμακεληαίεο δόζεηο ζηνλ
θσδηθό εζόδσλ 2222 «κηζζώκαηα Ιρζπνηξνθείσλ». Η πξώηε δόζε θαηαβάιιεηαη εληόο ηνπ
Οθησβξίνπ θαη ε δεύηεξε εληόο ηνπ Μαξηίνπ, γηα θάζε ηρζπνηξνθηθό έηνο ηεο κίζζσζεο
(παξ.8.1,3/άξζξν 10/Ν.4492/2017).
•

Καηαξγείηαη, από 18.10.2017 (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Ν.4492/2017), ε ππνρξέσζε ηνπ

κηζζσηή λα θαηαβάιιεη πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο θαζεκεξηλά αιηεπόκελεο παξαγσγήο ηνπ
ηρζπνηξνθείνπ ζηνλ εληαίν ινγαξηαζκό εγγεηνβειηησηηθώλ έξγσλ κε ηίηιν «Βειηησηηθά έξγα
ηρζπνηξνθείσλ Μεζνινγγίνπ πνπ ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ. Καηάζηεκα Μεζνινγγίνπ.
Σα έσο ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ θαηαηεζεηκέλα πνζά ηνπ ελ ιόγσ ινγαξηαζκνύ
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο ίδηα ζπκκεηνρή ζε επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ κηζζσηή γηα ηελ
θαηαζθεπή κόληκσλ έξγσλ θαη εμνπιηζκνύ θπξηόηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζώο θαη γηα ηελ πιεξσκή
έξγσλ απνθαηάζηαζεο ηνπ ηρζπνηξνθείνπ (παξ.10/άξζξν 10/Ν.4492/2017 θαη 5 ζρεηηθέο).

ΑΔΑ: ΩΧΞΣ7Λ6-Ι6Μ
•

Ο εηήζηνο έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ηρζπνηξνθείνπ (δηαρείξηζε –

παξαγσγή – απόδνζε – έξγα) από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Μηζζσκέλσλ Ιρζπνηξόθσλ
Τδάησλ ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο, πξαγκαηνπνηείηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εθηηκήζεηο ηεο (7)
ζρεηηθήο Έθζεζεο Αμηνιόγεζεο (παξ. 9/άξζξνπ 10/Ν.4492/2017).
Άπθπο 6-ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Οξίδεηαη ξεηά ε ππνρξέσζε ηνπ κηζζσηή αιηεπηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ, ε απαζρόιεζε λα
θαηαλέκεηαη ζπλδπαζηηθά ζε θαηά ην δπλαηό ηζόηηκε απαζρόιεζε ησλ ηνπιάρηζηνλ 10 κειώλ πνπ
είλαη ν ειάρηζηνο αξηζκόο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία αγξνηηθνύ αιηεπηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ.
Ο πξνβιεπόκελνο αξηζκόο κειώλ, ηεο 7 ζρεηηθήο Έθζεζεο Αμηνιόγεζεο ηεο ηρζπνηξνθηθήο
εθκεηάιιεπζεο ησλ ηρζπνηξνθείσλ ηεο Κεληξηθήο ιηκλνζάιαζζαο, ζα ζπλεθηηκάηαη σο θξηηήξην
επίηεπμεο ηεο επηηπρνύο εθκεηάιιεπζεο.
2. Δμνπζηνδνηεί ηελ Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεηηθήο ζύκβαζεο.
Λεπθό ςήθηζε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θνο Κσλ/λνο
Γαβξηειίδεο.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

