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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2252.1.1/25613/2020
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών για την περίοδο 01.05.2020 –
31.05.2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εξηκοστού δεύτερου του μέρους ΙΒ της
από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις » (Α΄75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86),
β) του άρθρου εξηκοστού έβδομου της από 13.04.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84),
γ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112), όπως ισχύει,
δ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις
θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 145), όπως ισχύει,
ε) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121),
ζ) της υπ’ αρ. 3332.2/03/13/21-08-2013 απόφασης του
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Καθορισμός του τύπου
και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου,
του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν» (Β΄2129),

Αρ. Φύλλου 1642

η) της υπ’ αρ. 2252.1.1/23305/2020/14-04-2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και
Επενδύσεων – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας
του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30/03/2020 (Α΄ 75)» (Β’ 1426),
θ) της υπ’ αρ. 2252.1.1/23751/2020/16-04-2020 (Β΄
1470), απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ 30.3.2020 (Α΄ 75) για
τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών»,
ι) της υπ’ αρ. 2252.1.1/25015/28-04-2020 (Β’ 1641) απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρθρου
εξηκοστού δευτέρου της απο 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ 30.3.2020 (Α΄ 75) για την
διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών».
2. Την υπ’ αρ. 42063 (αριθμός απόφασης 817)/
28-04-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων περί ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ 6ΔΓΖ46ΜΤΛΡ-ΛΩΩ).
3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την αναγκαιότητα διασφάλισης της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών
περιοχών λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λήψης περαιτέρω μέτρων για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παράταση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας που συνήφθησαν έως 30.04.2020
Οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και
συνήφθησαν εως 30.04.2020 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από
30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75),
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86)
και της απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αριθμ. 2252.1.1/23751/2020/16-04-2020
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(Β΄ 1470), δύναται να παραταθούν έως 31.05.2020 με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις ή/και με αύξηση του ελάχιστου αριθμού
δρομολογίων άνευ καταβολής πρόσθετου μισθώματος
για τα επιπλέον δρομολόγια, προκειμένου να καλυφθούν
αυξημένες συγκοινωνιακές ανάγκες μεταφοράς εμπορευμάτων, καθόσον είναι οι μοναδικοί πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που εξυπηρετούν τις γραμμές αυτές.
Προς το σκοπό αυτό καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει
για την υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης εντός 24
ωρών από τη σχετική πρόσκληση της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών. Σε περίπτωση μη προσέλευσης
του αναδόχου για την υπογραφή της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης θα εκκινείται η διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 2 – 5 της παρούσας.
Άρθρο 2
Διαδικασία σύναψης συμβάσεων ανάθεσης
δημόσιας υπηρεσίας από 01.05.2020 έως
31.05.2020 – Επιλέξιμες γραμμές
1. Στα άρθρα 2 έως 5 της παρούσας καθορίζεται για
την περίοδο 01.05.2020 – 31.05.2020 το κανονιστικό
πλαίσιο που διέπει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
εξηκοστού δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4684/2020 (Α’ 86) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ.
2252.1.1/25015/28-04-2020 (Β’ 1641) απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρθρου εξηκοστού
δευτέρου της απο 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) για την διασφάλιση της ελάχιστης
θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών
περιοχών», δυνάμει της οποίας παρατάθηκε η περίοδος
εφαρμογής των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των
νησιωτικών περιοχών έως 31.05.2020.
2. Για τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 3 – 5 της παρούσας.
3. Στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας καθορίζονται οι
επιλέξιμες δρομολογιακές γραμμές για την περίοδο
01.05.2020 – 31.05.2020, η ελάχιστη συχνότητα δρομολογίων και το ανάλογο ανώτατο ανά κατηγορία μίσθωμα,
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
4. Το κόστος των συμβάσεων της παρούσας απόφασης βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 3
Έναρξη διαδικασίας – Δημοσίευση Πρόσκλησης
1. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένη/ες γραμμή ή γραμμές,
από αυτές που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ,
θα εκκινεί από 01.05.2020, εφόσον διαπιστωθεί από το
αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ότι συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Για τις γραμμές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι:
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Δεν έχει συναφθεί τροποποιητική σύμβαση με τον
ανάδοχο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας και εξακολουθούν να συντρέχουν οι αναφερόμενες στην περ. (β) υποπερ. (i) και (ii) προϋποθέσεις.
(β) Για τις γραμμές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙI:
(i) Yφίσταται ουσιώδης μείωση του μεταφορικού έργου στη συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές. Ως ουσιώδης
μείωση νοείται η μείωση του μέσου όρου της κίνησης
επιβατών κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και
της συνολικής κίνησης οχημάτων όλων των κατηγοριών
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) το τελευταίο
δεκαήμερο από τη γενική διακοπή εκτέλεσης δρομολογίων ή την υποβολή αιτήσεων διακοπής κατά τα προβλεπόμενα στην υποπερ. (ii) κατωτέρω, σε σχέση με τα
αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2019 για το ίδιο χρονικό
διάστημα. Για τη διαπίστωση των ανωτέρω ποσοστών
μεταβολής του μεταφορικού έργου, λαμβάνονται υπόψη
στοιχεία λιμενικών αρχών από τους λιμένες αφετηρίας
της γραμμής ή γραμμών.
(ii) Υφίσταται γενική διακοπή εκτέλεσης δρομολογίων
στη συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές, ή έχουν υποβληθεί αιτήσεις διακοπής δρομολογίων από το σύνολο των
πλοιοκτητών που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές.
Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περ. (β)
υποπερ. (i) και (ii) ανωτέρω θα πρέπει να συντρέχουν
σωρρευτικά.
(γ) Ειδικά στην περίπτωση των γραμμών Περάματος –
Παλουκίων και Μαντουδίου – Σποράδων, για τη δημοσίευση της Πρόσκλησης που προβλέπεται στην παρ. 2 του
παρόντος και τη σύναψη της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, δεν θα απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην περ. (β) υποπερ. (i)
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η δε Πρόσκληση θα
περιλαμβάνει υποχρεωτικά το σύνολο των δρομολογίων
που προβλέπονται στο Παραρτήμα ΙI για τις συγκεκριμένες γραμμές.
2. Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες στην ως άνω
παρ. 1 προϋποθέσεις, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσιεύει στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής η «Πρόσκληση») για
τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για
συγκεκριμένο δρομολόγιο ή δρομολόγια σύμφωνα με
το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της
παρούσας. Η ως άνω Πρόσκληση υπογράφεται από τον
Διευθυντή της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.
Άρθρο 4
Δικαιούμενοι Συμμετοχής – Διαδικασία επιλογής Ζητήματα επιλεξιμότητας
1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας της παρούσας απόφασης, είναι πλοιοκτήτες πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων υπό ελληνική σημαία ή
σημαία κράτους – μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
και κοινοπραξίες που αποτελούνται από τα ως άνω πρόσωπα (εφεξής οι «Δικαιούμενοι Συμμετοχής»).
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2. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής οφείλουν να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας εντός 24 ωρών
από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.
3. Η επιλογή του αναδόχου για τη σύναψη της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας θα
γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
(α) Προτεραιότητα θα έχουν οι πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες ή κοινοπραξίες αυτών που, κατά το
χρόνο έκδοσης της παρούσας εκτελούσαν ή που κατά
την 01.05.2020 θα εκκινούσαν, με βάση τη σχετική
ανακοίνωση δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου του
ν. 2932/2001, την εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμή
ή γραμμές που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση. Σε
περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι άνω του ενός,
και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 5
της παρούσας, θα επιλέγεται ο πλοιοκτήτης ή η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η κοινοπραξία που έχει υποβάλει τη
χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
(β) Σε περίπτωση που δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον
από τους πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες της περ.
(α) της παρ. 3 του πάροντος, θα εξετάζονται οι αιτήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος των πλοικτητών/ πλοιοκτητριών εταιρείων/ κοινοπραξιών που είχαν λάβει ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου
του ν. 2932/2001, αλλά κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας είχαν ήδη διακόψει την εκτέλεση αυτών, κατόπιν
σχετικής έγκρισης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε περίπτωση
που οι ενδιαφερόμενοι της κατηγορίας αυτής είναι άνω
του ενός, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 της παρούσας, θα επιλέγεται ο πλοιοκτήτης ή η
πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η κοινοπραξία που έχει υποβάλει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
(γ) Σε περίπτωση που δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον
από τους πλοιοκτήτες/ πλοιοκτήτριες εταιρείες/ κοινοπραξίες των περ. (α) και (β) της παρ. 3 του πάροντος, θα
εξετάζονται οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των
λοιπών ενδιαφερόμενων πλοιοκτητών ή πλοιοκτητριών
εταιρειών ή κοινοπραξιών και θα επιλέγεται ο αιτών που
έχει υποβάλει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά,
εφόσον έχει υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
4. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να
επιβληθεί η εκτέλεση των περιλαμβανομένων στη εκάστοτε Πρόσκληση δρομολογίου ή δρομολογίων στους
πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες/ κοινοπραξίες που
εκτελούσαν κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας τα
εν λόγω δρομολόγια. Σε αυτή την περίπτωση με την ως
άνω απόφαση θα καλείται ο πλοιοκτήτης/ πλοιοκτήρια
εταιρεία/ κοινοπραξία να προσέλθει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την κοινοποίηση της απόφασης για
τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
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έναντι του αναγραφόμενου στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ ανά
γραμμή μισθώματος. Σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης ή
η πλοιοκτήρια εταιρεία ή η κοινοπραξία δεν ανταποκριθεί στην ως άνω πρόσκληση του Υπουργού, δύναται, με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να ανακληθεί η έγκριση
διακοπής δρομολογίου του συγκεκριμένου πλοιοκτήτη/
πλοιοκτήτριας εταιρείας/ κοινοπραξίας.
5. Η διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών θα
πραγματοποιείται από την τριμελή επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 2252.1.9/23960/21-04-2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η
δε επιλογή του αναδόχου, θα γίνεται κατόπιν εισήγησης
της ως άνω επιτροπής, από τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος θα υπογράφει και τη
σχετική σύμβαση για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
6. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας θα ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών
από τη δημοσίευση της εκάστοτε Πρόσκλησης. Σχέδιο
της σύμβασης που θα συνάπτεται με τον ανάδοχο που
θα προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία επιλογής, παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας. Η διάρκεια
των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας απόφασης ορίζεται έως 31.05.2020.
Άρθρο 5
Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά
1. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, οφείλουν να
υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συνημμένο
πίνακα δρομολογίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
Παραρτημάτων Ι ή ΙΙ, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το
υπόδειγμα της Αίτησης που παρατίθεται στο Παράρτημα V.
β) Υπεύθυνη Δήλωση, δεόντως υπογεγραμμένη από
τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας (γίνονται δεκτές και οι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένες μέσω gov.gr Υ/Δ), στην οποία θα δηλώνεται
ότι όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τα πιστοποιητικά
του πλοίου βρίσκονται σε ισχύ, όπως έχουν κατατεθεί
στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που
παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ και
γ) οικονομική προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., εντός σφραγισμένου φακέλου, εις διπλούν, δεόντως υπογεγραμμένη από τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο
εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας ή της κοινοπραξίας σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο
Παράρτημα VΙI.
2. Σε περίπτωση υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες ή
κοινοπραξίες της περ. (γ) της παρ. 3 του άρθρου 4 της
παρούσας, υποβάλλονται επιπλέον τα δικαιολογητικά
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που περιγράφονται στην 3332.2/03/13/21-08-2013 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Καθορισμός
του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων
που συνυποβάλλονται με αυτήν» (Β΄2129).
3. Στην Πρόσκληση που θα δημοσιεύεται σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, δύναται να προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής κοινών προσφορών
από περισσότερους πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για την εκτέλεση συνδυαστικά των δρομολογίων
που προβλέπονται στην Πρόσκληση. Κοινή προσφορά
δύναται να υποβάλλεται μόνο από πλοιοκτήτες/ πλοιοκτήτριες εταιρείες της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 4
της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται τα
δικαιολογητικά των περ. (α) και (β) της παρ. 1 από τον
κάθε πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτρια εταιρεία χωριστά, και μια
κοινή οικονομική προσφορά. Εφόσον, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας,
επιλεγούν τελικώς οι πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που υπέβαλαν την κοινή προσφορά, θα συνάπτεται
σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με τον κάθε
πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτρια εταιρεία χωριστά για το μέρος
των δρομολογίων που έχει αναλάβει και το μίσθωμα θα
επιμερίζεται αντίστοιχα.
Άρθρο 6
Εκπτώσεις - Κυρώσεις – Λύση Σύμβασης –
Ευχέρειες Διοίκησης
1. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που
προβλέπονται στις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας της παρούσας, με αιτιολογημένη απόφαση

Τεύχος B’ 1642/01.05.2020

του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου ενδέκατου του ν. 2932/2001 (Α΄145),
όπως ισχύει.
2. Η σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής
β) με καταγγελία από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη
γ) με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, και
δ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας
ε) αυτοδικαίως σε περίπτωση που έχει εκλείψει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού και άρσης των περιοριστικών μέτρων πριν την 31.05.2020 με σχετική απόφαση
των αρμοδίων Υπουργών.
3. Σε περίπτωση διακοπής των δρομολογίων για τα
οποία έχει συναφθεί σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα ή σε περίπτωση μη προσέλευσης του πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτριας
εταιρείας/κοινοπραξίας για την υπογραφή της σύμβασης
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, και εφ’ όσον διαπιστώνεται η ύπαρξη επιτακτικών συγκοινωνιακών αναγκών, με
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
δύναται να προβαίνει σε απευθείας σύναψη σύμβασης
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση της
προβλεπόμενης στα άρθρα 3 έως 5 της παρούσας διαδικασίας, με πλοιοκτήτη ή πλοιοκτήτρια εταιρεία άλλου
πλοίου με τους ίδιους συμβατικούς όρους.
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Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 1 Μαΐου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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