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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ  
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ-    Πειραιάσ,  24 Μαΐου 2022  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ 
ΚΛΑΔΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΑΛΑΙΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  Αριθ. Πρωτ:  2252.1.2/36292/22 
ΣΜΗΜΑ Β΄ 
Σαχ. Δ/νςη :Ακτή Βαςιλειάδη (Πφλεσ Ε1-Ε2)    
Σαχ. Κϊδικασ :185 10 Πειραιάσ     
Σηλζφωνο :213 1374260/213 1374252        
e-mail  :dths@hcg.gr     
 
ΘΕΜΑ: Κατακφρωςη αποτελεςμάτων ανοικτοφ, δημόςιου, διεθνoφσ, μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για την 
εξυπηρζτηςη τησ δρομολογιακήσ γραμμήσ α)ΛΑΤΡΙΟ –  ΑΓΙΟ ΕΤΣΡΑΣΙΟ – ΛΗΜΝΟ και επιςτροφή, 
β)ΛΑΤΡΙΟ – ΜΕΣΑ ΧΙΟΤ – ΑΓΙΟ ΕΤΣΡΑΣΙΟ – ΛΗΜΝΟ και επιςτροφή, με ςφναψη ςφμβαςησ ανάθεςησ 
δημόςιασ υπηρεςίασ 
 

Α Π Ο Φ Α  Η 

Ζχοντασ υπϋ όψιν: 
1.Σισ διατάξεισ: 

α)τησ παραγράφου 5, του άρθρου όγδοου, του ν.2932/2001 «Ελεφθερη παροχή υπηρεςιϊν ςτισ 
θαλάςςιεσ ενδομεταφορζσ …..» (Αϋ145) 
 β)του π.δ.70/2015 «Αναςφςταςη των Τπουργείων…» (Αϋ114), και του π.δ.83/2019 «Διοριςμόσ 
Αντιπροζδρου τησ Κυβζρνηςησ, Τπουργϊν, Αναπληρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ121) 
2.Σην υπ’αριθμ.2252.1.1/42121/21/11-06-2021 απόφαςη Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΘ Βϋ «Προκήρυξη 
Αρχικοφ Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για την Εξυπηρζτηςη Δρομολογιακϊν Γραμμϊν με ςφναψη φμβαςησ ή 
υμβάςεων Ανάθεςησ Δημόςιασ Τπηρεςίασ διάρκειασ από 01/11/2021 μζχρι 31/10/2022 για τισ ςυμβάςεισ 
ενόσ ζτουσ ή μζχρι 31/10/2023 για τισ ςυμβάςεισ διετοφσ διάρκειασ» (ΑΔΑ: 90684653ΠΩ-Ω6) 
3.Σην υπ’αριθμ.2252.1.9/77227/20/18-11-2020 απόφαςη Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΘ Βϋ «υγκρότηςη 
Επιτροπήσ διεξαγωγήσ μειοδοτικϊν διαγωνιςμϊν για εξυπηρζτηςη γραμμϊν με ςφναψη ςφμβαςησ ή 
ςυμβάςεων ανάθεςησ δημόςιασ υπηρεςίασ» (ΑΔΑ: ΩΦ334653ΠΩ-2Ε), όπωσ τροποποιήθηκε με τισ υπ’ 
αριθμ.2252.1.9/1100/21/08-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΣΟ4653ΠΩ-Ο9Β),  2252.1.9/28943/21/22-04-2021 (ΑΔΑ: 
ΨΩΒΩ4653ΠΩ-Μ6Θ) και 2252.1.9/46088/21/28-06-2021 (ΑΔΑ: 9ΡΗΧ4653ΠΩ-4ΣΗ) αποφάςεισ 
Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./ ΔΘ Βϋ 
4.Σα από 05/08/2021, 09/09/2021 και 19/11/2021 πρακτικά Επιτροπήσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ   
5.Σην υπ' αριθμ. 2252.1.1/76854/21/20-10-2021 Απόφαςη Αξιολόγηςησ δικαιολογητικϊν ςυμμετοχήσ τησ υπ’ αριθμ. 
2252.1.1/42121/21/11-06-2021 Προκήρυξησ Αρχικοφ  Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για την Εξυπηρζτηςη 
Δρομολογιακϊν Γραμμϊν με ςφναψη φμβαςησ ή υμβάςεων Ανάθεςησ Δημόςιασ Τπηρεςίασ διάρκειασ από 
01/11/2021 μζχρι 31/10/2022 για τισ ςυμβάςεισ ενόσ ζτουσ ή μζχρι 31/10/2023 για τισ ςυμβάςεισ διετοφσ διάρκειασ 
( ΑΔΑ: ΨΟΒΙ4653ΠΩ-ΩΣΠ) 
6.Σην υπ’ αριθμ.2252.1.1/91167/21/14-12-2021 απόφαςη Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Θ.. Βϋ «Αποςφράγιςη 
οικονομικϊν προςφορϊν τησ υπ’ αριθμ.2252.1.1/42121/21/11-06-2021 Προκήρυξησ Αρχικοφ Μειοδοτικοφ 
Διαγωνιςμοφ για την Εξυπηρζτηςη Δρομολογιακϊν Γραμμϊν με ςφναψη φμβαςησ ή υμβάςεων Ανάθεςησ 
Δημόςιασ Τπηρεςίασ διάρκειασ από 01/11/2021 μζχρι 31/10/2022 για τισ ςυμβάςεισ ενόσ ζτουσ ή μζχρι 
31/10/2023 για τισ ςυμβάςεισ διετοφσ διάρκειασ, για τισ οποίεσ δεν ζχει αςκηθεί προδικαςτική προςφυγή 
ενϊπιον τησ Αρχήσ Εξζταςησ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.) (ΑΔΑ: 6ΠΡ4653ΠΩ-1ΡΙ) 
7.Ση ςχετική Οικονομική Προςφορά τησ εταιρείασ με την επωνυμία ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. για την εξυπηρζτηςη τησ 
δρομολογιακήσ γραμμήσ α)ΛΑΤΡΙΟ –  ΑΓΙΟ ΕΤΣΡΑΣΙΟ – ΛΗΜΝΟ και επιςτροφή, β)ΛΑΤΡΙΟ – ΜΕΣΑ ΧΙΟΤ – 
ΑΓΙΟ ΕΤΣΡΑΣΙΟ – ΛΗΜΝΟ και επιςτροφή, ποςοφ τριάντα τεςςάρων χιλιάδων διακοςίων ογδόντα πζντε 
ευρϊ (€34.285,00) ανά πλήρεσ δρομολόγιο, μη ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΑΔΑ: ΨΔ074653ΠΩ-ΓΓΦ
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8.Σο άρθρο 20 του ν. 4625/2019 (Αϋ 139) καθϊσ και την υπ’ αριθμ. 44614/15-04-2021 απόφαςη Τφυπουργοφ 
Ανάπτυξησ και Επενδφςεων (ΑΔΑ:ΨΟΤΡ46ΜΣΛΡ-ΧΡ), όπωσ τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 90275/10-08-
2021  απόφαςη Τφυπουργοφ Ανάπτυξησ και Επενδφςεων (ΑΔΑ:ΨΝΞΦ46ΜΣΛΡ-ΠΛΞ) 
9.Σο από  28/12/2021 Ειςηγητικό-Ενημερωτικό ςημείωμα Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Θ.. Βϋ. 
 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε  
 

1.Εγκρίνουμε την κατακφρωςη των αποτελεςμάτων του ανοικτοφ, δημόςιου, διεθνοφσ  μειοδοτικοφ 
διαγωνιςμοφ για την εξυπηρζτηςη τησ δρομολογιακήσ γραμμήσ α)ΛΑΤΡΙΟ –  ΑΓΙΟ ΕΤΣΡΑΣΙΟ – ΛΗΜΝΟ 
και επιςτροφή, β)ΛΑΤΡΙΟ – ΜΕΣΑ ΧΙΟΤ – ΑΓΙΟ ΕΤΣΡΑΣΙΟ – ΛΗΜΝΟ και επιςτροφή ωσ ακολοφθωσ:  

 α)ΛΑΤΡΙΟ – ΑΓΙΟ ΕΤΣΡΑΣΙΟ– ΛΗΜΝΟ και επιςτροφή: Σρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ 
όλη τη διάρκεια τησ δρομολογιακήσ περιόδου, με υποχρζωςη ελεφθερησ προςζγγιςησ των δρομολογίων προσ 
Καβάλα άνευ καταβολήσ μιςθϊματοσ και με τη δυνατότητα προςζγγιςησ ςτην Άνδρο ςε ζνα δρομολόγιο 
άνευ καταβολήσ μιςθϊματοσ, ζναντι μιςθϊματοσ τριάντα τεςςάρων χιλιάδων διακοςίων ογδόντα πζντε 
ευρϊ (€34.285,00) ανά πλήρεσ δρομολόγιο, μη ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., και  

β)ΛΑΤΡΙΟ – ΜΕΣΑ ΧΙΟΤ – ΑΓΙΟ ΕΤΣΡΑΣΙΟ– ΛΗΜΝΟ και επιςτροφή: Ζνα (01) επιπλζον 
δρομολόγιο την εβδομάδα για το χρονικό διάςτημα από 06/06/2022 ζωσ 04/09/2022 *ςφνολο δεκατρείσ (13) 
εβδομάδεσ+, με δυνατότητα προςζγγιςησ ς’ ζναν ενδιάμεςο λιμζνα μετά από ςφμφωνη γνϊμη του .Α.., 
ζναντι μιςθϊματοσ τριάντα τεςςάρων χιλιάδων διακοςίων ογδόντα πζντε ευρϊ (€34.285,00) ανά πλήρεσ 
δρομολόγιο, μη ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., ςτη νόμιμα εκπροςωποφμενη εταιρεία με την επωνυμία 
ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΚΟΤΑ ΜΠΛΟΤ Ν.Π. 12393, για το χρονικό διάςτημα μζχρι και 
31/10/2022. 

2.Η ανάδοχοσ εταιρεία υποχρεοφται ςτη δωρεάν μετακίνηςη των κατοίκων τησ νήςου Άγιοσ 
Ευςτράτιοσ από και προσ Λήμνο, ςφμφωνα με τισ προχποθζςεισ τησ παραγράφου 43 του Παραρτήματοσ Ι τησ 
υπό ςτοιχείο (2) απόφαςησ τησ παροφςασ. 

3.Η ςυναφθείςα ςφμβαςη ιςχφει για το χρονικό διάςτημα μζχρι και την 31/10/2022 και δφναται να 
παρατείνεται για χρονικό διάςτημα μζχρι και τζςςερισ (04) μήνεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τησ παραγράφου 
10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001. 
 4.Ημζρεσ εκτζλεςησ δρομολογίων μετά από ςφμφωνη γνϊμη τησ Διεφθυνςησ Θαλαςςίων 
υγκοινωνιϊν.  

5.Ημερομηνία υπογραφήσ τησ ςφμβαςησ, μετά την ολοκλήρωςη του ελζγχου νομιμότητασ τησ 
ςφμβαςησ από το Ελεγκτικό υνζδριο και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τησ υπό ςτοιχείο (2) απόφαςησ τησ 
παροφςασ. 

6.Να κοινοποιηθεί για εκτζλεςη. 
 

  
 
 
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ 

 

 
 
Αποδζκτεσ: 

1) ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. ( e-mail: info@seajets.gr, manager@seajets.gr) 
2) ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΜΕΖ Α.Ε. (e-mail: sales@zanteferris.gr) 
 
Εςωτερική Διανομή:    
1.Γρ. κ. Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ 
2.Γρ. κ. Α/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
3.Γρ. κ. Β΄ Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
4.Γρ. κ. Δ.Κ.Β΄ 
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