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ΑΔΑ: ΩΧΘ14653ΠΩ-Ε1Φ
ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Πειραιάσ, 22 Απριλίου 2020

Αρικ. Πρωτ.: 2252.1.1/24059/20

Προσ: Ωσ ΠΔ

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για ςφναψη ςφμβαςησ ανάθεςησ δημόςιασ υπηρεςίασ
του άρθρου εξηκοςτοφ δευτζρου τησ Πράξησ Νομοθετικοφ Περιεχομζνου 30.3.2020 (Αϋ 75) για τη
διαςφάλιςη τησ ελάχιςτησ θαλάςςιασ ςυγκοινωνιακήσ εξυπηρζτηςησ δρομολογιακϊν γραμμϊν μετ’
επιςτροφή».
χετ.: α) Σο άρκρο εξθκοςτό δεφτερο του μζρουσ ΙΒ τθσ από 30.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ
Περιεχομζνου «Μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ
διατάξεισ » (Αϋ75).
β) Η αρικ. πρωτ. 2252.1.1/23305/2020/14-04-2020 Κοινι Απόφαςθ Τπουργϊν Οικονομικϊν –
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων – Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ «Χρθματοδότθςθ ςυμβάςεων
ανάκεςθσ δθμόςιασ Τπθρεςίασ του άρκρου εξθκοςτοφ δεφτερου τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ
Περιεχομζνου τθσ 30/03/2020 (Αϋ 75)» (ΑΔΑ: Ψ0ΧΦ4653ΠΩ-ΑΣ5).
γ) Η υπ’ αρικμ. 2252.1.1/23751/20/16-04-20 απόφαςθ ΤΝΑΝΠ/Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΘ Βϋ «υμβάςεισ
ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ του άρκρου εξθκοςτοφ δευτζρου τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ
Περιεχομζνου ΠΝΠ 30.3.2020 (Αϋ 75) για τθ διαςφάλιςθ τθσ ελάχιςτθσ καλάςςιασ ςυγκοινωνιακισ
εξυπθρζτθςθσ νθςιωτικϊν περιοχϊν» (ΑΔΑ: ΨΙΚ34653ΠΩ-6Ρ)(Β’ 1470).
δ) Σο με Α.Π. Εις.: 3790/21-04-2020 αίτθμα τθσ Κοινοπραξίασ Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΣΙΠΑΡΟΤ και το ΑΠ.:
2253.3/518/2020/21-04-2020 ζγγραφο Λ.Χ. Πάρου με ςτοιχεία επιβατικισ κίνθςθσ, αναφορικά με τθ
γραμμι Ποφντα Πάρου- Αντίπαροσ με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία.
ε) Σο γεγονόσ ότι ςυντρζχουν ςωρευτικά οι προχποκζςεισ του άρκρου 2 τθσ υπ’ αρικμ.
2252.1.1/23751/20/16-04-20 απόφαςθσ ΤΝΑΝΠ/Α.Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΘ Β’.

1. ασ γνωρίηουμε ότι το Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, δυνάμει των (α), (β) και (γ)
ςχετικϊν, για λόγουσ κοινωνικισ, οικονομικισ και εδαφικισ ςυνοχισ και προσ κάλυψθ επειγουςϊν
ςυγκοινωνιακϊν αναγκϊν, προτίκεται να προβεί ςτθ ςφναψθ ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ
για τθν ακτοπλοϊκι εξυπθρζτθςθ των ακόλουκων δρομολογιακϊν γραμμϊν με επιςτροφι:

ΑΔΑ: ΩΧΘ14653ΠΩ-Ε1Φ

Α/Α
1

Δρομολογιακζσ γραμμζσ
Ποφντα Πάρου -Αντίπαροσ

Αριθμόσ δρομολογίων
(εβδομαδιαία)
Δφο (02) θμερθςίωσ

Χρονική Περίοδοσ
ζωσ 30/04/2020

Μίςθωμα (€)
άνευ ΦΠΑ, ανά
πλήρεσ
δρομολόγιο
800 €

2. Καλοφνται οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 3 τθσ (γ) ςχετικισ, οι οποίοι
επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ δθμόςιασ
υπθρεςίασ για τθν ακτοπλοϊκι εξυπθρζτθςθ τθσ ωσ άνω γραμμισ, να υποβάλουν ςτθν Τπθρεςία μασ μζχρι
τθν 23η Απριλίου 2020 και ϊρα 11:00 π.μ., αίτθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ςυνοδευόμενθ από όλα τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 4 τθσ (γ) ςχετικισ δικαιολογθτικά.
*Σε περίπτωςθ που γίνεται χριςθσ τθσ δυνατότθτασ που προβλζπεται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 4 τθσ (γ)
ςχετικισ: Στθ διαγωνιςτικι διαδικαςία τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ δφνανται να
υποβάλλονται, κατά τα ειδικώσ οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 4 τθσ (γ) ςχετικισ, κοινζσ προςφορζσ από
πλοιοκτιτεσ/πλοιοκτιτριεσ εταιρείεσ που κατά το χρόνο ζκδοςθσ τθσ (γ) ςχετικισ εκτελοφςαν δρομολόγια
ςτθν ωσ άνω γραμμι.+
3. Σο είδοσ του προςφερόμενου πλοίου ανά δρομολογιακι γραμμι, όπωσ επίςθσ θ προαναφερόμενθ
ςυχνότθτα δρομολογίων και το ανϊτατο μίςκωμα ανά πλιρεσ δρομολόγιο, κακορίηονται ςτο Παράρτθμα Ι
τθσ (γ) ςχετικισ.
4. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθ (γ) ςχετικι, που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα.

Ο Διευθυντήσ

Πλοίαρχοσ Λ.. ΡΙΓΓΑ Γεϊργιοσ
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. ΕΕΝ πλοίων ακτοπλοΐασ
2. ΝΕΕ
3. Ζνωςη Πλοίων Πορθμείων Εςωτερικοφ

