INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
e-mail

: Ακτή Βασιλειάδη, 18510, Πύλες Ε1-Ε2
: 185 10 Πειραιάς
: 2131371254 / 2131374252
: dths@hcg.gr

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.04.21 18:24:53
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ7ΓΗ4653ΠΩ-33Ν

Πειραιάς, 21 Απριλίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: 2252.1.1 / 23949/20

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 30.3.2020 (Α΄
75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης δρομολογιακών
γραμμών μετ’ επιστροφή».
Σχετ.: α) Το άρθρο εξηκοστό δεύτερο του μέρους ΙΒ της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις » (Α΄75).
β) Η αριθ. πρωτ. 2252.1.1/23305/2020/14-04-2020 Κοινή Απόφαση 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)» (ΑΔΑ: Ψ0ΧΦ4653ΠΩ-ΑΤ5).
γ) Η υπ’ αριθμ. 2252.1.1/23751/20/16-04-20 απόφαση ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΣ Β΄
«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» (ΑΔΑ: ΨΙΚ34653ΠΩ-Σ6Ρ).
δ) Το Ω.Π.: 211000/04-20 σήμα Κ.Λ/Χ Πειραιά/Α’ Λ/Τ.
ε) Το γεγονός ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.
2252.1.1/23751/20/16-04-20 απόφασης ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΣ Β’.

1. Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δυνάμει των (α), (β) και
(γ) σχετικών, για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και προς κάλυψη επειγουσών
συγκοινωνιακών αναγκών, προτίθεται να προβεί στη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση των ακόλουθων δρομολογιακών γραμμών με επιστροφή:

ΑΔΑ: Ψ7ΓΗ4653ΠΩ-33Ν
Α/Α

Δρομολογιακές γραμμές

1

Πειραιάς – Πάρος – Νάξος

2

Πειραιάς – Πάτμος

3

Πειραιάς – Αστυπάλαια

4

Πειραιάς – Λειψοί – Κάλυμνος – Κως

5

Πειραιάς – Σέριφος – Σίφνος

6

Πειραιάς – Σέριφος – Σίφνος –
Κίμωλος – Μήλος

7

Πειραιάς – Μήλος – Θήρα

Αριθμός δρομολογίων
(εβδομαδιαία)
Έξι (06) και εν συνεχεία
επιδοτούμενο στις
Ανατολικές Κυκλάδες
Ένα (01) και εν συνεχεία
επιδοτούμενο
Ένα (01) και εν συνεχεία
επιδοτούμενο
Ένα (01) και εν συνεχεία
επιδοτούμενο
Δύο (02) και εν συνεχεία
επιδοτούμενο
Ένα (01) και εν συνεχεία
επιδοτούμενο
Δύο (02) και εν συνεχεία
επιδοτούμενο

Χρονική Περίοδος

Μίσθωμα (€)
άνευ ΦΠΑ, ανά
πλήρες
δρομολόγιο

έως 30/04/2020

20.000 €

έως 30/04/2020

30.000 €

έως 30/04/2020

30.000 €

έως 30/04/2020

30.000 €

έως 30/04/2020

20.000 €

έως 30/04/2020

20.000 €

έως 30/04/2020

30.000 €

2. Καλούνται οι δικαιούμενοι συμμετοχής, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της (γ) σχετικής, η οποία
επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, οι οποίοι επιθυμούν να
συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της ως άνω γραμμής, να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας μέχρι την 22η
Απριλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από όλα τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της (γ) σχετικής δικαιολογητικά.
[Σε περίπτωση που γίνεται χρήσης της δυνατότητας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της (γ)
σχετικής: Στη διαγωνιστική διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δύνανται
να υποβάλλονται, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 της (γ) σχετικής, κοινές
προσφορές από πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που κατά το χρόνο έκδοσης της (γ) σχετικής
εκτελούσαν δρομολόγια στην ως άνω γραμμή.]
3. Το είδος του προσφερόμενου πλοίου ανά δρομολογιακή γραμμή, όπως επίσης η
προαναφερόμενη συχνότητα δρομολογίων και το ανώτατο μίσθωμα ανά πλήρες δρομολόγιο,
καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της (γ) σχετικής.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στη (γ) σχετική, που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Ο Διευθυντής

Πλοίαρχος Λ.Σ. ΡΙΓΓΑΣ Γεώργιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Σ.Ε.Ε.Ν.
2. Ν.Ε.Ε.

3. Ε.Π.Π.Ε.

