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ΘΕΜΑ: Σύναψη  σύμβασης  ανάθεσης  δημόσιας  υπηρεσίας  προς  εξυπηρέτηση  της  δρομολογιακής
γραμμής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή  

Σχετ: α)Οι διατάξεις του Ν.2932/2001 (Α΄145),  ειδικότερα του άρθρου όγδοου, όπως ισχύει
β)Η  υπ’  αριθμ.3327.1/51/09/10-07-2009  απόφαση  ΥΕΝΑΝΠ/ΔΘΣ  Β΄  «Προκήρυξη  και  Επανάληψη

Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων
Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας 

γ)Η  υπ’  αριθμ.3328.1.8.17/01/11/09-08-2011  σύμβαση  ανάθεσης  δημόσιας  υπηρεσίας  για  την
εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή

δ)Η  υπ'  αριθμ2252.1.5/1308/2017/09-01-2017  απόφαση  ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΒ΄/ΔΘΣ  (ΑΔΑ:
ΩΠΓΠ4653ΠΩ-2ΣΑ)  

ε)Το ΩΠ:071827/11-17  σήμα ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΒ΄/ΔΘΣ               

1.Σας  γνωρίζουμε  ότι  το  Υπουργείο  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής  Πολιτικής,  δυνάμει  των
διατάξεων  του  άρθρου  όγδοου  του  ν.2932/2001  (Α΄145),  όπως  ισχύει,  για  λόγους  κοινωνικής,
οικονομικής και εδαφικής συνοχής και προς κάλυψη επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, προτίθεται
να προβεί στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της
δρομολογιακής  γραμμής  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ -  ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ  και  επιστροφή,  με  την  εκτέλεση
τεσσάρων (04)  δρομολογίων την εβδομάδα καθ’  όλη τη διάρκεια της περιόδου με την υποχρέωση
εκτέλεσης δύο (02) ελεύθερων δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, έναντι
μισθώματος πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ενός λεπτού (€ 5.368,01) για τα πλοία
κατηγορίας 2, τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (€ 4.970,00) ευρώ για τα πλοία κατηγορίας
3,  τριών χιλιάδων εννιακοσίων  εβδομήντα  έξι  (€  3.976,00)  ευρώ,  για  τα  πλοία κατηγορίας  5,  ανά
πλήρες δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και  των λοιπών νόμιμων κρατήσεων,  για το
χρονικό διάστημα από 20/11/2017  μέχρι 14/01/2018, κατά το οποίο το πλοίο που εξυπηρετεί τη (γ)
σχετική  σύμβαση  θα  πραγματοποιήσει  την  ετήσια  ακινησία  του  προς  εκτέλεση  εργασιών  ετήσιας
επιθεώρησης και συντήρησής του, σύμφωνα με (ε) όμοιο.

Τα ελάχιστα  απαιτούμενα  χαρακτηριστικά  του  προσφερόμενου  Ε/Γ-Ο/Γ  πλοίου,  όπως αυτά
καθορίστηκαν με τη (β) σχετική, αναφέρονται ως εξής:

ι)μεταφορική ικανότητα πλοίου τουλάχιστον 200 (χειμώνα) - 250 (θέρους) επιβατών.
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ιι)Να έχει επιφάνεια για φόρτωση ΙΧ οχημάτων μεγαλύτερη ή ίση από 450 τ.μ. Στην επιφάνεια
αυτή να είναι δυνατή η φόρτωση Φ/Γ οχημάτων τουλάχιστον 250 τ.μ., και

ιιι)ολικό μήκος άνω των 75 μ. .

2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ: 
Κατηγορία 2: Πλοία ηλικίας από έξι (06) έως και δώδεκα (12) ετών (τα οποία έχουν καθελκυστεί

μεταξύ  01/01/2011  και  31/12/2005),  που  έχουν  ταχύτητα  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.θ)
τουλάχιστον 22 κόμβους.

Κατηγορία 3:Πλοία ηλικίας μέχρι και είκοσι (20) ετών (τα οποία έχουν καθελκυστεί μετά την
01/01/19997), που έχουν ταχύτητα σύμφωνα με την παράγραφο 3.θ) τουλάχιστον 19 κόμβους.

Κατηγορία 5:Κάθε πλοίο που δεν ανήκει  σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες. 

3.Παρακαλούμε λόγω του επείγοντος του θέματος, ενημερώσατε άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη
σας, ώστε να καταθέσουν:

α)σχετική αίτηση ενδιαφέροντος μέχρι την Τετάρτη  της 22ης  Νοεμβρίου 2017, και ώρα 15:00,
καθώς και 

β)τα  κατωτέρω  δικαιολογητικά,  προκειμένου  να  συναφθεί  η  σχετική  σύμβαση,  μέχρι  την
Δευτέρα  της  27ης Νοεμβρίου  2017,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  προϋποθέσεις  της  (β)  σχετικής
προκήρυξης, 

(α) i)Οι Έλληνες πολίτες:
ι.Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει,

ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.
1  του άρθρου 43 του π.  δ/τος 60/2007,  για  κάποιο  από τα αδικήματα του Αγορανομικού  Κώδικα,
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκία, ,της δόλιας χρεοκοπίας καθώς κι εκείνων της παραγράφου 2 δ(αα) του
άρθρου τρίτου του Ν.2932/2001.

ιι.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και,  επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης.

ιιι.Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  την  κατά  περίπτωση  αρμόδια  αρχή,  από  το  οποίο  να
προκύπτει  ότι είναι ενήμεροι  ως προς τις  υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων ιι.
και ιιι.  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι  εγκατεστημένοι,  από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

ii)Οι αλλοδαποί:
ι.Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της
περίπτωσης  ι. του εδ. i).

ιι.Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  της  χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ.
ιι. του εδ. i) ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ.
ιιι. του εδ. i). 

iii)Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
ι.Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων ι., ιι., και ιιι του εδ. i) και των περιπτώσεων ι.

και ιι.  του εδ. ii) του παρόντος, αντίστοιχα.
ιι.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν είναι σε αναγκαστική διαχείριση, δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση
του κ.ν.  2190/1920 ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επ.  Ν.3588/2007,όπως εκάστοτε
ισχύει, ή  άλλες ανάλογες καταστάσεις και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
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κοινής  ή ειδικής εκκαθάρισης ή συνδιαλλαγής των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
διαδικασίες..

ιιι.Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα
ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  τα  ανωτέρω  πρόσωπα  δεν  έχουν  καταδικαστεί  με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που προαναφέρθηκαν.

ιν.Επί  ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών  τα προαναφερόμενα  πιστοποιητικά της  εκκαθάρισης
εκδίδονται,  όσον  αφορά  στην  κοινή  εκκαθάριση  από  την  αρμόδια  Υπηρεσία  της  Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο
διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,όπως
εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990  από το αρμόδιο Εφετείο
της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί  ημεδαπών  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης,  εκδίδεται  από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
Τα πιστοποιητικά της διαδικασίας συνδιαλλαγής εκδίδονται από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο.

iv)Οι Συνεταιρισμοί:
ι.Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι  ο
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
για κάποιο από τα αδικήματα περ. ι. του εδ. i).

ιι.Τα  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων  ιι.  και  ιιι.  του  εδαφίου  i),  εφόσον  πρόκειται  για
ημεδαπούς  συνεταιρισμούς  και  της  περ.  ιι.  του  εδαφίου  ii),  εφόσον  πρόκειται  για  αλλοδαπούς
συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περ. ιι του εδαφίου iii).

ιιι.Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
v)Οι ενώσεις κοινοπρακτούντων πλοιοκτητών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  πλοιοκτήτη  που  συμμετέχει  στην

ένωση, καθώς και για τον κοινό διαχειριστή αυτής, τον οποίο τα μέλη της ένωσης διορίζουν πριν από
την  υποβολή της  προσφοράς με  συμβολαιογραφική  πράξη  να  εκπροσωπεί  την  ένωση  έναντι  της
αναθέτουσας αρχής.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα
ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου,
δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

−Εφόσον  πρόκειται  για  διαγωνισμό  με  προϋπολογισθείσα  αξία  ίση  ή  ανώτερη  των
προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ.118/2007, από ένορκη βεβαίωση
του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη
βεβαίωση,  δύναται  αυτή να αντικατασταθεί  με  υπεύθυνη δήλωση ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

−Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπομένων
ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ.118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα
δεν  εκδίδονται  τα  συγκεκριμένα  έγγραφα  και  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  συγκεκριμένο  πρόσωπο  οι
ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

(β)Έγγραφο Εθνικότητας (σε απλό φωτοαντίγραφο)
(γ)Πιστοποιητικό  Ασφαλείας  ή  Πρωτόκολλο  Γενικής  Επιθεώρησης  και  επιπλέον,  για  τα

Ταχύπλοα ή Δυναμικώς Υποστηριζόμενα Σκάφη, Άδεια Λειτουργίας για τους συγκεκριμένους λιμένες
προσέγγισης (σε απλό φωτοαντίγραφο).

(δ)Πιστοποιητικό Καταμέτρησης (σε απλό φωτοαντίγραφο).
(ε)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
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με θεώρηση γνησίου υπογραφής, της πλοιοκτήτριας εταιρείας περί εφαρμογής των απαιτήσεων του
Π.Δ.152/2003 (Α΄/124) και των όρων Συλλογικής Σύμβασης αλλά και των όρων περί μεγίστου χρόνου
απασχόλησης των πληρωμάτων των ταχυπλόων ή Δυναμικός Υποστηριζόμενων Σκαφών σύμφωνα με
τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

(στ)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
με  θεώρηση  γνησίου  υπογραφής,  του  πλοιοκτήτη  ή  της  πλοιοκτήτριας  εταιρείας  ότι  το  πλοίο
ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της λιμενικής υποδομής  των λιμένων προσέγγισης που αιτούνται.

(ζ)Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους νηολόγησης ότι το πλοίο συγκεντρώνει όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις να παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιων ενδομεταφορών στο κράτος - μέλος που είναι
νηολογημένο.

(η)Βεβαίωση της Αρχής ή του Φορέα που εκδίδει τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας του πλοίου για
το έτος καθέλκυσής του, εφόσον αυτό δεν προκύπτει από τα υποβαλλόμενα έγγραφα της Αρχής ή του
Φορέα.

(θ)Στοιχεία δοκιμών ταχύτητας του πλοίου από το ναυπηγείο κατασκευής του ή σε περίπτωση
μετασκευής  του  από  το  ναυπηγείο  μετασκευής  ή  από  αναγνωρισμένο  οργανισμό  στην  κλάση  του
οποίου είναι ενταγμένο, με τα οποία θα τεκμηριώνεται η μεγίστη ταχύτητα (λειτουργώντας έως το στο
90% της ισχύος (ιπποδύναμης) των μηχανών τους), την οποία είναι δυνατόν να επιτύχει το πλοίο σε
ήρεμη θάλασσα (κατάσταση θάλασσας μέχρι 2 κατά Douglas), χωρίς ρεύματα και με  ένταση ανέμου
μέχρι 4 Beaufort. 

Σε περίπτωση μετασκευής του πλοίου μετά τις δοκιμές αυτές, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να
είναι  επικαιροποιημένα ανάλογα.  Για  το λόγο αυτό θα συνυποβάλλεται  σχετική υπεύθυνη δήλωση
(άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής) του πλοιοκτήτη για το εάν το πλοίο έχει
υποστεί  μετασκευή.  Το παρόν  δικαιολογητικό  κατατίθεται  μόνον από τους  ενδιαφερόμενους  για
συμμετοχή στις Κατηγορίες 2 και 3. 

(ι) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
με θεώρηση γνησίου υπογραφής,  για το ποσοστό των ανεκτέλεστων δρομολογίων που δεν οφείλονται
σε  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες  επί  του  συνόλου  των  προγραμματισμένων  δρομολογίων  του
προσφερόμενου  πλοίου  για  την  περίοδο  από  01/11/2016  έως  31/10/2017.  Σε  περίπτωση  που  το
προσφερόμενο  πλοίο  δεν  εκτέλεσε  προγραμματισμένα  δρομολόγια  την  συγκεκριμένη  περίοδο,  το
γεγονός αυτό αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση.

(ια)εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  των  όρων  της  σύμβασης,  το  ύψος  της  οποίας  θα
καθοριστεί από την αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία μετά την υποβολή των προσφορών

4.Για  περισσότερες  πληροφορίες  αναφορικά  με  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής,  οι
ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται  στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/
ΑΡΧΗΓΕΙΟ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ  -  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ/  ΚΛΑΔΟΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ/  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ ΤΜΗΜΑ Β΄ [Ακτή Βασιλειάδη  (Πύλες Ε1- Ε2) 4ος όροφος, Γραφείο 411 –
τηλ: (0030)2131374260 και (0030)2131374264],κατά τις εργάσιμες ημέρες.

5.Να κοινοποιηθεί για ενημέρωση.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

Παναγιώτης Κουρουμπλής

ΙΙ. Κοινοποίηση;
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ 4ο (ΤΕΟΘ)
ΙΙΙ. Εσωτερική Διανομή:
1.Γρ. κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
2.Γρ. κ. Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
3.Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα 
4.Γρ. κ. Κλαδάρχη Ναυτιλίας
5.Γρ. κ. Νομικού Συμβούλου στο Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Σελίδα 4 από 4

ΑΔΑ: 60ΞΗ4653ΠΩ-ΕΕ5
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