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ΘΕΜΑ:  Αντικατάςταςη Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΜΤΚΟΝΟ Ν.Π.10882  από το Ε/Γ-Ο/Γ  ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ 
ΧΙΟ Ν.Π. 10883  

 

 
Α Π Ο Φ Α  Η 

Ζχοντασ υπ’  όψιν: 

α)Σον ν.2932/2001 (Αϋ145) «Ελεφθερη παροχή υπηρεςιϊν ςτισ θαλάςςιεσ ενδομεταφορζσ ….». 

β)Σον ν.3709/2008 (Αϋ213) «Δικαιϊματα υποχρεϊςεισ επιβατϊν και μεταφορζων ςτισ επιβατικζσ τακτικζσ 

θαλάςςιεσ μεταφορζσ και άλλεσ διατάξεισ». 

γ)To  π.δ.70/2015 «Αναςφςταςη των Τπουργείων Πολιτιςμοφ και Αθλητιςμοφ, Τποδομϊν Μεταφορϊν και 

Δικτφων, Αγροτικήσ Ανάπτυξησ και Σροφίμων...» (Aϋ 114),το π.δ.83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τησ 

Κυβζρνηςησ, Τπουργϊν, Αναπληρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ121)  καθϊσ και την υπ' 

αριθμ.2903.5/92965/2019 Απόφαςη Τπουργοφ «Τπαγωγή Τπηρεςιϊν και Μεταβίβαςη  αρμοδιοτήτων…….» (Β’ 

5056). 

δ)Σην υπ’ αριθμ.2252.1.3.08/14880/26- 02-2021 ςφμβαςη ανάθεςησ δημόςιασ υπηρεςίασ για την εξυπηρζτηςη 

τησ δρομολογιακήσ γραμμήσ «ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟ – ΜΤΣΙΛΗΝΗ – ΧΙΟ – ΒΑΘΤ ΑΜΟΤ – ΑΓΙΟ ΚΗΡΤΚΟ και 

επιςτροφή», 

ε) Σην υπ’ αριθμ.2252.1.3.09/14901/26-02-2021 ςφμβαςη ανάθεςησ δημόςιασ υπηρεςίασ για την εξυπηρζτηςη 

των δρομολογιακϊν γραμμϊν α)«ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟ – ΜΤΣΙΛΗΝΗ  – ΧΙΟ – ΒΑΘΤ ΑΜΟΤ   και επιςτροφή»  και 

β)«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΗΜΝΟ – ΜΤΣΙΛΗΝΗ – ΧΙΟ – ΒΑΘΤ ΑΜΟΤ  και επιςτροφή», 

στ) Σην υπ’ αριθμ.2252.1.3.37/15005/26-02-2021 ςφμβαςη ανάθεςησ δημόςιασ υπηρεςίασ για την εξυπηρζτηςη 

τησ δρομολογιακήσ γραμμήσ «ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟ – ΜΤΣΙΛΗΝΗ  – ΧΙΟ – ΚΑΡΛΟΒΑΙ  και επιςτροφή». 

ζ) Σην παράγραφο 35 του Παραρτήματοσ Ι τησ υπ’ αριθμ. 2252.1.1/53239/20/17-08-2020 προκήρυξησ μειοδοτικοφ 

διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ: ΨΝΝΘ4653ΠΩ-ΞΙΗ), 

η) Σο από 10/11/2020  Ζγγραφο Εθνικότητασ του το Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΧΙΟ Ν.Π.10883 

θ) Σην Ω.Π.: 282001/02-22  απόφαςη ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΘ Βϋ, 
ι) Σα υπ’αρίθμ.  Εις. Πρωτ. 1453/15-02-2022 και 1538/18-02-2022 αιτήματα «ATTICA GROUP», 
ια) Σο γεγονόσ ότι από την παροφςα απόφαςη δεν προκφπτει επιπρόςθετη οικονομική επιβάρυνςη και 

επιτυγχάνεται εξυπηρζτηςη των ςυγκοινωνιακϊν αναγκϊν 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΕΓΚΓ4653ΠΩ-ΛΘΒ



 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 
 

1. Σην αντικατάςταςη του Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΜΤΚΟΝΟ Ν.Π.10882 από το Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΤ 
ΣΑΡ ΧΙΟ Ν.Π. 10883 για το χρονικό διάςτημα από 01/03/2022 ζωσ και 10/03/2022  ςτισ γραμμζσ των 
υπό ςτοιχεία (δ) και (ε) ςυμβάςεων ανάθεςησ δημόςιασ υπηρεςίασ του προοιμίου τησ παροφςασ, με τα 
ίδια μιςθϊματα ανά πλήρεσ δρομολόγιο. 
 2.Πρόςδεςη, παραμονή και αγκυροβολία ςε λιμζνεσ προςζγγιςησ πραγματοποιείται ςφμφωνα 
με υποδείξεισ οικείων Λιμενικϊν Αρχϊν.  
 3.Δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΧΙΟ Ν.Π. 10883 εκτελεςτοφν ςφμφωνα με 
επιςυναπτόμενο πίνακα, υπό την προχπόθεςη ζγκαιρησ και ευρείασ ενημζρωςησ επιβατικοφ κοινοφ με 
μζριμνα και ευθφνη πλοιοκτήτριασ εταιρείασ καθϊσ και ανάληψησ υποχρεϊςεϊν τησ που απορρζουν 
από τισ διατάξεισ του υπό ςτοιχείου (β) νόμου τησ παροφςασ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα 
ςτισ εν λόγω ςυμβάςεισ και ςτην (θ) ςχετική. 

4.Η παροφςα απόφαςη να κοινοποιηθεί για εκτζλεςη. 
 

       Ο  Γενικόσ Γραμματζασ  Λ.Λ.Π.Ν.Ε. 

 

 

Ευάγγελοσ ΚΤΡΙΑΖΟΠΟΤΛΟ 

 

υνημμζνα: 

Πίνακασ δρομολογίων (Φ.01) 
Πίνακασ Αποδεκτϊν 
Ι. Αποδζκτεσ: 
1.ΛΙΜΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ: ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑϋΛ/Σ – ΔΙΚ – ΝΑΤΣ) – ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ - ΜΤΣΙΛΗΝΗ - ΧΙΟΤ - ΑΜΟΤ  -
ΜΤΡΙΝΑ - ΑΓΙΟΤ ΚΗΡΤΚΟΤ - ΚΑΡΛΟΒΑΙΟΤ -ΤΡΟΤ   -ΜΤΚΟΝΟΤ  - ΦΟΤΡΝΩΝ  - ΕΤΔΗΛΟΤ – ΟΙΝΟΤΩΝ- ΣΗΝΟΤ 
2.Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΗΓΟΤΕΙ Α.Ν.Ε. (ventou@attica-group.com/mantzouratos@attica-group.com)       
 
II.Εςωτερική Διανομή: 
1.Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ 
2. Γρ.κ. Α/Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ 
3.Γρ.κ. Αϋ Τ/Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ 
4.Γρ. κ. Δ.Κ.Βϋ 
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