
 

 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    Πειραιάσ,  24   Ιουνίου 2022 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ 
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ    Αριθ. Πρωτ.: 2252.1.1/45141/22 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ 
ΚΛΑΔΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΑΛΑΙΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Βϋ 

ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν   
Σαχ. Δ/νςη : Ακτή Βαςιλειάδη (Πφλεσ Ε1-Ε2) 
Σαχ. Κϊδικασ : 185 10 Πειραιάσ 
Σηλζφωνο : 2131371254 / 2131374252 
e-mail  : dths@hcg.gr 
 
ΘΕΜΑ:  Αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ τθσ υπ’ αρικμ. 2252.1.1/29652/22/29-04-2022 
Προκιρυξθσ Ανοικτοφ Δθμόςιου Διεκνι 2ου Επαναλθπτικοφ και Αρχικοφ Θερινοφ Μειοδοτικοφ 
Διαγωνιςμοφ για τθν Εξυπθρζτθςθ Δρομολογιακϊν Γραμμϊν με ςφναψθ φμβαςθσ ι υμβάςεων 
Ανάκεςθσ Δθμόςιασ Τπθρεςίασ διάρκειασ μζχρι 31/10/2022 (ΑΔΑ: Ω9Ψ4653ΠΩ-5Σ0)  
 

Α Π Ο Φ Α  Η 
 
Ζχοντασ υπ’ όψιν: 

1.Σισ διατάξεισ: 
α)τησ παραγράφου 5 και επ. του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 «Ελεφθερη παροχή 

υπηρεςιϊν ςτισ θαλάςςιεσ ενδομεταφορζσ - φςταςη Γενικήσ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικήσ 
Πολιτικήσ - Μετατροπή Λιμενικϊν Σαμείων ςε Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 145), όπωσ 
ιςχφουν, καθϊσ και τισ διατάξεισ του άρθρου ζκτου του ν.3755/2009 (Α’ 52), 

β)του ν.4413/2016 «Ανάθεςη και εκτζλεςη ςυμβάςεων παραχϊρηςησ ……» (Αϋ148),  
γ)του ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβάςεισ  Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 

Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Αϋ147),  
δ)του ν.4270/2014 «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ…» (Αϋ143), 

 ε)του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβζρνηςη (Ενςωμάτωςη ςτην Ελληνική Νομοθεςία τησ 
Οδηγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςη ςτο 
Ελληνικό Δίκαιο τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 184), 
 ςτ)του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηςη τησ νομοθεςίασ για την Κυβζρνηςη και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Αϋ 98), 

η)του π.δ.70/2015 «Αναςφςταςη των Τπουργείων…» (Αϋ114), 
θ) του π.δ.13/2018 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ»(Α’26), 
κ)του π.δ.83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τησ Κυβζρνηςησ, Τπουργϊν, Αναπληρωτϊν 

Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ121). 
 
2.Σην υπ’ αριθμ.2252.1.9/95380/21/31-12-2021 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: Ψ02Σ4653ΠΩ-ΑΒΜ), όπωσ 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2252.1.9/11380/22/17-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΛΩ4653ΠΩ-Γ2Ξ), απόφαςη 
Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΘ Βϋ. 
  

3.Σην υπ' αριθμ. 2252.1.1/29652/22/29-04-2022 απόφαςη Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΘ Βϋ 
«Προκήρυξη Ανοικτοφ Δημόςιου Διεθνή 2ου Επαναληπτικοφ και Αρχικοφ Θερινοφ Μειοδοτικοφ 
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Διαγωνιςμοφ για την Εξυπηρζτηςη Δρομολογιακϊν Γραμμϊν με ςφναψη φμβαςησ ή υμβάςεων 
Ανάθεςησ Δημόςιασ Τπηρεςίασ διάρκειασ μζχρι 31/10/2022»  (ΑΔΑ: Ω9Ψ4653ΠΩ-5Σ0). 
  
 4.Σισ υποβληθείςεσ προςφορζσ των κάτωθι ςυμμετεχόντων: 
 α)του πλοιοκτήτη ΓΙΑΝΝΙΩΣΘ Κωνςταντίνου, για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.1 του 
Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ τησ παροφςασ,  
 β)τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΚΙΑΡΑ Ν.Ε.», για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.2 του 
Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ τησ παροφςασ, 
 γ)τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΚΙΑΡΑ Ν.Ε.», για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.3 του 
Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ τησ παροφςασ, 
             δ)τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΣΑΡ ΣΗΕΜ Ν.Ε.», για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.5 του 
Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ τησ παροφςασ. 
              
 5.Σο από 09/06/2022 πρακτικό ςυμμετοχϊν τησ Επιτροπήσ διενζργειασ μειοδοτικϊν 
διαγωνιςμϊν.  
  
 6.Σο από 17/06/2022 πρακτικό Επιτροπήσ διενζργειασ μειοδοτικϊν διαγωνιςμϊν, με το οποίο 
γνωμοδοτεί ομόφωνα: 
 α)για την αποδοχι τησ προςφοράσ του πλοιοκτήτη ΓΙΑΝΝΙΩΣΘ Κωνςταντίνου και τθν πρόκριςι του 
ςτο επόμενο ςτάδιο τησ διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ, για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.1 του 
Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ τησ παροφςασ, 
             β)για την αποδοχι τησ προςφοράσ τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΚΙΑΡΑ Ν.Ε.» και τθν πρόκριςι 
τησ ςτο επόμενο ςτάδιο τησ διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ, για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.2 του 
Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ τησ παροφςασ, 
             γ)για την αποδοχι τησ προςφοράσ τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΚΙΑΡΑ Ν.Ε.» και τθν πρόκριςι 
τησ ςτο επόμενο ςτάδιο τησ διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ, για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.3, του 
Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ τησ παροφςασ, 
             δ)για την αποδοχι τησ προςφοράσ τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΣΑΡ ΣΗΕΜ Ν.Ε.» και τθν 
πρόκριςι τησ ςτο επόμενο ςτάδιο τησ διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ, για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.5, 
του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ τησ παροφςασ ςασ, για τουσ λόγουσ που αναλυτικά 
αναφζρονται ςτο πρακτικό αυτό. 
 

 
Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε 

 
 
 1.Σην αποδοχή του από 17/06/2022 Πρακτικοφ Επιτροπήσ διεξαγωγήσ μειοδοτικϊν διαγωνιςμϊν 

για την αξιολόγηςη των δικαιολογητικϊν τησ υπό ςτοιχείο 3 απόφαςησ, ωσ προσ την αποδοχι των 
προςφορϊν και τθ ςυνζχιςθ τησ διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ, ήτοι την αποςφράγιςη των οικονομικϊν 
προςφορϊν, ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:   

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
(Α/Α ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΑ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ  
ΕΣΑΙΡΕΙΑ – ΦΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ 

 

 

1. 
ΑΓΙΑ  ΚΤΡΙΑΚΘ - ΝΘΟ ΣΡΙΚΕΡΙ – BOΛΟ 

και επιςτροφή 

ΓΙΑΝΝΙΩΣΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  
ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΡΓΤΡΙΟΤ 

 

2. 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ – ΚΙΑΘΟ – ΚΟΠΕΛΟ – 

ΑΛΟΝΝΘΟ και επιςτροφή 
ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. 

3. 
ΡΟΔΟ –  ΧΑΛΚΘ - ΚΑΡΠΑΘΟ – ΚΑΟ – 

ΘΣΕΙΑ και επιςτροφή 
ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. 
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5. ΣΘΛΟ – ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩ και επιςτροφή ΣΑΡ ΣΗΕΜ Ν.Ε. 

              

                2.Οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν δικαίωμα υποβολήσ προδικαςτικήσ προςφυγήσ, εντόσ προθεςμίασ 
δζκα (10) ημερϊν από την ημζρα που λαμβάνουν γνϊςη τησ παροφςασ απόφαςησ, ενϊπιον τησ 
αρμόδιασ Ενιαίασ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων (Ε.Α.ΔΘ.Τ.), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρθρων 360 
και επ. του ν. 4412/16 (Α’ 147) και του ν.4912/2022 (Α’ 59).     

 

3.Να κοινοποιηθεί για εκτζλεςη. 

 
 
 
 

O ΤΠΟΤΡΓΟ  
 
 
 

   ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ  

 

 
 
 
Πίνακασ Αποδεκτών: 
 
Ι. Ενέργεια:  
1 Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.- ΕΛ.ΑΚΣ./ΚΒ΄/ΔΘ Β΄ 
2.ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΩΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (kostasgianniotis60@gmail.com) 
3. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΙΑΡΑ Ν.Ε.(info@seajets.gr, manager@seajets.gr) 
4. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡ ΣΖΕΜ Ν.Ε. (a.hassiotou@kateros.gr, info@kateros.gr)  
 
ΙΙ. Κοινοποίηςη:  
Πρόεδροσ Επιτροπήσ Διεξαγωγήσ Μειοδοτικών Διαγωνιςμών  
 
ΙΙΙ. Εςωτερική Διανομή: 
1.Γρ. κ. Τπουργοφ 
2.Γρ. κ. Α/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
3. Γρ. κ. Β’ Τ.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
3.Γρ. κ. Δ.Κ.Β΄ 
4.Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./Δ.Ο.Δ.  4

Ο
 (Σ.Ε.Ο.Θ.) 
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