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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ  
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ-    Πειραιάσ,  27   Μαΐου 2020  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ 
ΚΛΑΔΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΑΛΑΙΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  Αριθ. Πρωτ:  2252.1.2/31409/20 
ΣΜΗΜΑ Β΄ 
Σαχ. Δ/νςη :Ακτή Βαςιλειάδη (Πφλεσ Ε1-Ε2)    
Σαχ. Κϊδικασ :185 10 Πειραιάσ     
Σηλζφωνο :213 1374260/213 1374264    
FAX  :210 4170803     
e-mail  :dths@hcg.gr     
 
ΘΕΜΑ: Κατακφρωςη αποτελεςμάτων ανοικτοφ, δημόςιου, διεθνή, μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για 

την εξυπηρζτηςη τησ δρομολογιακήσ γραμμήσ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ-ΑΜΟΘΡΑΚΗ-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 (Αϋ 145) «Ελεφθερη παροχή 
υπηρεςιϊν ςτισ θαλάςςιεσ ενδομεταφορζσ …..» (Αϋ145), όπωσ ιςχφει 
 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. 2252.1.1/82943/19/15-11-2019 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 μζχρι 31/10/2020 για τισ 
ςυμβάςεισ ενόσ ζτουσ ή μζχρι 31/10/2023 για τισ ςυμβάςεισ τετραετοφσ διάρκειασ (ΑΔΑ: 
9ΒΣΞ4653ΠΩ-ΙΓ6) 
3. Θ υπ’ αριθμ. 2252.1.9/87733/19/04-12-2019 Ο.Ε. 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: ΨΘΨ4653ΠΩ-ΘΤΛ). 
4.Σα από 30/12/2019 , 17/01/2020 και 27/02/2020 πρακτικά Επιτροπήσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ   
5.Σην υπ’ αριθμ.2252.1.1/6052/20/29-01-2020 απόφαςη Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Θ.. Βϋ 
«Αξιολόγηςη δικαιολογητικϊν ςυμμετοχήσ τησ υπ’ αριθμ.2252.1.1/82943/19/15-11-2019 απόφαςησ 
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 μζχρι 31/10/2020 για τισ ςυμβάςεισ ενόσ ζτουσ ή μζχρι 31/10/2023 για τισ 
ςυμβάςεισ τετραετοφσ διάρκειασ (ΑΔΑ: 6ΧΘΡ4653ΠΩ-709) 
6.Σην υπ’ αριθμ. 2252.1.1/19977/20/24-03-2020 απόφαςη Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Θ.. Βϋ 
«Αποςφράγιςη οικονομικϊν προςφορϊν τησ υπ’ αριθμ.2252.1.1/82943/19/15-11-2019 Προκήρυξησ 
Αρχικοφ Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για την Εξυπηρζτηςη Δρομολογιακϊν Γραμμϊν με ςφναψη 
φμβαςησ ή υμβάςεων Ανάθεςησ Δημόςιασ Τπηρεςίασ διάρκειασ μζχρι 31/10/2020 για τισ ςυμβάςεισ 
ενόσ ζτουσ ή μζχρι 31/10/2023 για τισ ςυμβάςεισ τετραετοφσ διάρκειασ (ΑΔΑ: 64Α04653ΠΩ-ΛΤ4) 
7.Ση ςχετική Οικονομική Προςφορά τησ εταιρείασ ΑΝΩΝΤΜΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΗΑΚΤΝΘΟΤ για την εξυπηρζτηςη τησ δρομολογιακήσ γραμμήσ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ-ΑΜΟΘΡΑΚΘ-

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΑΔΑ: 6ΛΝΞ4653ΠΩ-Η79
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ΛΘΜΝΟ και επιςτροφή, ποςοφ δεκατεςςάρων  χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρϊ (€14.190,00), ανά 
πλήρεσ δρομολόγιο, μη ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 
8.Σο άρθρο 20 του ν. 4625/2019 (Α 139) καθϊσ και την υπ’ αριθμ.92885/17-09-2019 απόφαςη 
Τφυπουργοφ Ανάπτυξησ και Επενδφςεων (ΑΔΑ:65Ψ1465ΧΙ8-ΣΛΔ)   
9.Σο από   18/05/020 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, διεθνή  
μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για την εξυπηρζτηςη τησ δρομολογιακήσ γραμμήσ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ-
ΑΜΟΘΡΑΚΘ-ΛΘΜΝΟ και επιςτροφή, με την εκτζλεςη τριϊν (03) δρομολογίων την εβδομάδα κατά 
τη  θερινή περίοδο από 08/06/2020 ζωσ 06/09/2020 *ςφνολο δεκατρείσ (13) εβδομάδεσ+, ζναντι 
μιςθϊματοσ δεκατεςςάρων  χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρϊ (€14.190,00), μη ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Π.Α. ανά πλήρεσ δρομολόγιο, ςτη νόμιμα εκπροςωποφμενη εταιρεία ΑΝΩΝΤΜΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ 
ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΑΚΤΝΘΟΤ πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ “ΑΔΑΜΑΝΣΙΟ ΚΟΡΑΘ” Ν.Π. 11800, για 
το χρονικό διάςτημα μζχρι και 06/09/2020. 

2.Θμζρεσ εκτζλεςησ δρομολογίων μετά από ςφμφωνη γνϊμη τησ Διεφθυνςησ Θαλαςςίων 
υγκοινωνιϊν. 

3.Θμερομηνία 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. 

4.Να κοινοποιηθεί για εκτζλεςη. 
 

  
 
 
 
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ 

 

 

 
 
Αποδζκτησ: 
ΑΝΩΝΤΜΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΑΚΤΝΘΟΤ (FAX: 210 4101668) (anmez@otenet.gr) 

Εςωτερική Διανομή:   
1.Γρ. κ. Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ 
2.Γρ. κ. Α.Λ.Σ. 
3.Γρ. κ. Α΄Υ/Λ.Σ. 
4.Γρ. κ. Δ.Κ.Β΄ 

ΑΔΑ: 6ΛΝΞ4653ΠΩ-Η79
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