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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    Πειραιάσ,   05   Δεκεμβρίου 2022 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ 
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ                 Αριθ. Πρωτ.: 2252.1.1/86810/22 
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: Απόφαςη προκήρυξησ ανοικτοφ δημόςιου διεθνή επαναληπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για 
την εξυπηρζτηςη δρομολογιακϊν γραμμϊν με ςφναψη ςφμβαςησ ανάθεςησ δημόςιασ υπηρεςίασ 
διάρκειασ μζχρι 31/10/2023 

 
Α Π Ο Φ Α  Η 

 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 
Ζχοντασ υπ’ όψιν: 
1.Σισ διατάξεισ: 

α)του άρθρου 10, του ν.4948/2022 «Κφρωςη Κϊδικα νομοθεςίασ θαλάςςιων ενδομεταφορϊν και 
δικαιωμάτων επιβατϊν» (Αϋ 125), 

β)του π.δ.70/2015 «Αναςφςταςη των Τπουργείων…» (Αϋ114), και του Π.Δ.83/2019 «Διοριςμόσ 
Αντιπροζδρου τησ Κυβζρνηςησ, Τπουργϊν …» (Αϋ121), 
2.Σην υπ’ αριθμ. 2252.1.1/63640/22/09-09-2022 Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ. ΑΚΣ./ΔΘ Β’ 2H O.E. «Προκήρυξη 
ανοικτοφ δημόςιου διεθνή αρχικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για την εξυπηρζτηςη δρομολογιακϊν 
γραμμϊν με ςφναψη ςφμβαςησ ή ςυμβάςεων ανάθεςησ δημόςιασ υπηρεςίασ διάρκειασ από 01/11/2022 
μζχρι 31/10/2023» (ΑΔΑ: ΨΛΠΕ4653ΠΩ-ΒΝΠ), 
3.Σην υπ’ αριθμ. 2252.1.9/81193/22/14-11-2022 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: ΨΗΑ34653ΠΩ-7ΘΓ), 
4.Σα από 20/10/2022 και 14/11/2022 πρακτικά Επιτροπήσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
5.Σην υπ’ αριθμ. 2252.1.1/84088/22/24-11-2022 απόφαςη Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Θ.. Βϋ «Αξιολόγηςη 
δικαιολογητικϊν ςυμμετοχήσ τησ υπ’ αριθμ.2252.1.1/63640/22/09-09-2022 Προκήρυξησ ανοικτοφ 
δημόςιου διεθνή αρχικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για την εξυπηρζτηςη δρομολογιακϊν γραμμϊν με 
ςφναψη ςφμβαςησ ή ςυμβάςεων ανάθεςησ δημόςιασ υπηρεςίασ διάρκειασ από 01/11/2022 μζχρι 
31/10/2023» (ΑΔΑ: ΨΤΟΦ4653ΠΩ-ΒΛΓ), 
6.Σο γεγονόσ ότι βάςει των προαναφερόμενων ςτην παροφςα πρακτικϊν τησ αρμόδιασ προσ τοφτο 
Επιτροπήσ και των ςχετικϊν αποφάςεων, ο διεξαχθείσ με την υπ’ αριθμ. 2252.1.1/63640/22/09-09-2022 2H 

O.E.  απόφαςη Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΘ Βϋ μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ απζβη άγονοσ για ςυγκεκριμζνεσ 
δρομολογιακζσ γραμμζσ του παραρτήματοσ ΙV αυτήσ, λόγω μη υποβολήσ προςφορϊν ή απόρριψησ του 
μοναδικοφ ςυμμετζχοντα, 
7.Σην υπ’ αριθμ.08/25-11-2022 γνωμοδότηςη του υμβουλίου Ακτοπλοϊκϊν υγκοινωνιϊν (.Α..), για την 
διενζργεια επαναληπτικοφ διαγωνιςμοφ,  
8.Σην υπ’αριθμ.44614/15-04-2021 απόφαςη Τφυπουργοφ Ανάπτυξησ και Επενδφςεων (ΑΔΑ:ΨΟΤΡ46ΜΣΛΡ-
ΧΡ), όπωσ τροποποιήθηκε με τισ υπ’αριθμ.90275/10-08-2021 (ΑΔΑ:ΨΝΞΦ46ΜΣΛΡ-ΠΛΞ), και 44913/29-04-
2022 (ΑΔΑ:Ψ5ΚΜ46ΜΣΛΡ-ΚΙ) αποφάςεισ Τφυπουργοφ Ανάπτυξησ και Επενδφςεων, 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
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9.Σην αναγκαιότητα εξυπηρζτηςησ δρομολογιακϊν γραμμϊν με ςφναψη ςφμβαςησ ή ςυμβάςεων 
ανάθεςησ δημόςιασ υπηρεςίασ χρονικήσ διάρκειασ ζωσ 31-10-2023, κατόπιν δημόςιου μειοδοτικοφ 
διαγωνιςμοφ. 

 
 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε 
 
 

1.Σην επανάληψη του διαγωνιςμοφ τησ υπό ςτοιχείο (2) προκήρυξησ του προοιμίου τησ παροφςασ, 
με τουσ ίδιουσ ή τροποποιημζνουσ όρουσ, δυνάμει τησ υπό ςτοιχείο (7) γνωμοδότηςησ, ςτισ 
δρομολογιακζσ γραμμζσ του Παραρτήματοσ IV που απζβη άγονοσ, ωσ ακολοφθωσ: 

α)λόγω μη υποβολήσ προςφορϊν, ςτισ δρομολογιακζσ γραμμζσ:  
i. ΧΙΟ – ΨΑΡΑ και επιςτροφή, 

 ii. ΧΙΟ – ΟΙΝΟΤΕ και επιςτροφή, 
 iii. ΚΑΒΑΛΑ - ΛΘΜΝΟ - ΜΤΣΙΛΘΝΘ - ΧΙΟ - ΒΑΘΤ ΑΜΟΤ - ΑΓΙΟ ΚΘΡΤΚΟ και επιςτροφή, 
 iv. ΚΑΒΑΛΑ – ΛΘΜΝΟ – ΜΤΣΙΛΘΝΘ – ΧΙΟ – ΚΑΡΛΟΒΑΙ και επιςτροφή, 
 v. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ-ΛΘΜΝΟ-ΜΤΣΙΛΘΝΘ-ΧΙΟ-ΒΑΘΤ ΑΜΟΤ και επιςτροφή, 
 vi. i) ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΘΡΑ – ΑΝΑΦΘ – ΚΑΟ – ΠΘΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ – ΔΙΑΦΑΝΙ –ΧΑΛΚΘ – 

ΡΟΔΟ και επιςτροφή,  
        ii) ΠΕΙΡΑΙΑ – ΘΘΡΑ – ΑΝΑΦΘ – ΘΣΕΙΑ – ΚΑΟ – ΠΘΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ – ΔΙΑΦΑΝΙ – 

ΧΑΛΚΘ – ΡΟΔΟ και επιςτροφή,       
        iii) ΠΕΙΡΑΙΑ – ΘΘΡΑ – ΘΡΑΚΛΕΙΟ – ΘΣΕΙΑ – ΚΑΟ – ΠΘΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ – ΡΟΔΟ και 

επιςτροφή, 
 vii. ΚΕΡΚΤΡΑ – ΔΙΑΠΟΝΣΙΑ ΝΘΙΑ *ΕΡΕΙΚΟΤΑ – ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ (λιμζνασ Αυλακίου)+ 

και επιςτροφή, 
 viii. ΠΙΩ ΛΙΒΑΔΙ ΠΑΡΟΤ – ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΝΑΞΟ και επιςτροφή, είτε 
β) λόγω απόρριψησ του ενδιαφερόμενου, ςτη δρομολογιακή γραμμή ΑΝΣΙΠΑΞΟΙ – ΠΑΞΟΙ και 

επιςτροφή. 
 
2.Να κοινοποιηθεί για εκτζλεςη. 

 

    Ο Τπουργόσ Ναυτιλίασ και 
     Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ 

 
 

Ιωάννησ Πλακιωτάκησ 

 

 
 
Πίνακασ Αποδετών: 
 
Ι. Ενζργεια: 
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΒ΄/ΔΘΣ Β΄ 
 
ΙΙ. Κοινοποίηςη: 
Πρόεδρο Επιτροπήσ Διεξαγωγήσ Μειοδοτικών Διαγωνιςμών  
 
ΙΙΙ.Εςωτερική Διανομή: 
1.Γρ. κ. Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ  
2.Γρ. κ. Αρχηγοφ 
3.Γρ. κ.  B΄ Υπαρχηγοφ  
4.Γρ.κ. Δ.Κ.Β΄ 
5.Γρ.κ.ΓΔΟΥ  
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