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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ      
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ                               Πειραιάσ, 02 Δεκεμβρίου 2022 
ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 
ΑΡΧΘΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ -                                                            Αρικ.Πρωτ.: 2252.1.1/86622/22 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΘ 
ΚΛΑΔΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΑΛΑΙΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   
ΣΜΘΜΑ Βϋ 
        ΠΡΟ: 1. φνδεςμοσ Επιχειρήςεων  
Σαχ. Δ/νςθ : Ακτι Βαςιλειάδθ (Πφλεσ Ε1-Ε2)                 Επιβατηγοφ Ναυτιλίασ   
Σαχ. Κϊδικασ : 185 10 Πειραιάσ                   Ακτή Μιαοφλη 7-9 
Σθλζφωνο : 2131374252 / 2131374260                  185 35, Πειραιάσ 
Ε-mail  : dths@hcg.gr                     (seen@seen.org.gr)   
        2. “Ι ΣΗΕΣ” ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ 

                                                                                                      (info@seajets.gr)   
                                                     3. “ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΑΦΝΙΩΣΙΑ” Ν.Ε. 

                                                                                                            (info@saos.gr)   
                                                                                                      4. Α.Ν.Ε. ΤΜΘ 
                           (info@anes.gr) 
                                                                                                      5. Ζνωςη Πλοίων Δωδεκανήςου 
                                                                                                            (dod.shipowners@gmail.com)  
        
ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη ςφναψησ ςφμβαςησ ανάθεςησ δημόςιασ υπηρεςίασ προσ εξυπηρζτηςη τησ  
δρομολογιακήσ γραμμήσ ΠΑΣΜΟ – ΛΕΙΨΟΙ - ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΘΙ – ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ ΑΜΟΤ και 
επιςτροφή. 
 
χετ.:  α) Οι διατάξεισ του ν. 4948/2022 «Κφρωςθ Κϊδικα νομοκεςίασ καλάςςιων ενδομεταφορϊν και 
δικαιωμάτων επιβατϊν» (Αϋ 125). 
 β) Οι διατάξεισ του ν. 4413/2016 «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ...» (Αϋ 148). 

γ) Η υπ' αρικμ. 2252.1.1/42121/21/11-06-2021 απόφαςθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Θ.. Βϋ «Προκιρυξθ 
Αρχικοφ Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν Εξυπθρζτθςθ Δρομολογιακϊν Γραμμϊν με ςφναψθ φμβαςθσ ι 
υμβάςεων Ανάκεςθσ Δθμόςιασ Τπθρεςίασ διάρκειασ από 01/11/2021 μζχρι 31/10/2022 για τισ ςυμβάςεισ ενόσ 
ζτουσ ι μζχρι 31/10/2023 για τισ ςυμβάςεισ διετοφσ διάρκειασ» (ΑΔΑ: 90684653ΠΩ-Ω6). 

δ) Η υπ’ αρικμ. 2252.1.3.08/14490/22/28-02-2022 ςφμβαςθ ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ για τθν 
εξυπθρζτθςθ τθσ δρομολογιακισ γραμμισ ΚΑΛΤΜΝΟ – ΛΕΡΟ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΣΜΟ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΙ – 
ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ ΑΜΟΤ και επιςτροφι, με τθν «ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ Α.Ε.», πλοιοκτιτρια 
του Ε/Γ-Ο/Γ-Δ/Ρ «ΝΗΟ ΚΑΛΤΜΝΟ» Ν.Κ. 02. 
              ε) Η αρικ.πρωτ.: 2252.1.1/63640/22/09-09-2022 (Ο.Ε.) προκιρυξθ ανοικτοφ δθμόςιου διεκνι αρχικοφ 
μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν εξυπθρζτθςθ δρομολογιακϊν γραμμϊν με ςφναψθ ςφμβαςθσ ι ςυμβάςεων 
ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ διάρκειασ από 01-11-2022 ζωσ 31-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΛΠΕ4653ΠΩ-ΒΝΠ).  
             ςτ) Σο ΩΠ: 290405/11-22 (Ο.Ε.) ςιμα Λ/Χ Καλφμνου. 

 η) Σο από 29-11-2022 ζγγραφο «ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ Α.Ε.», πλοιοκτιτριασ 
του Ε/Γ-Ο/Γ-Δ/Ρ «ΝΗΟ ΚΑΛΤΜΝΟ» Ν.Κ. 02. 

θ) Η αρικ.πρωτ.: 2252.1.1/85322/22/29-11-2022 πρόςκλθςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ δθμόςιασ 
υπθρεςίασ προσ εξυπθρζτθςθ των δρομολογιακϊν γραμμϊν: α) ΚΑΛΤΜΝΟ – ΛΕΡΟ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΣΜΟ – 
ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΙ – ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ ΑΜΟΤ και επιςτροφι και β) ΚΑΛΤΜΝΟ – ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ και επιςτροφι 
(ΑΔΑ: Ψ7ΗΖ4653ΠΩ-ΜΧΜ). 

κ) Σο ΩΠ: 301406/11-2022 (Ο.Ε.) ςιμα Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Κ.Ε.Π./Δ.Ε.Π. 
ι) Η υπ’ αρικμ. 09/2022 γνωμοδότθςθ υμβουλίου Ακτοπλοϊκϊν υγκοινωνιϊν. 

 

1. Κατόπιν ςχετικισ (ι) γνωμοδότθςθσ υμβουλίου Ακτοπλοϊκϊν υγκοινωνιϊν (.Α..), ςασ 
γνωρίηουμε ότι το Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, δυνάμει των διατάξεων τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 13, του ν. 4948/2022 (Αϋ 125) και για κάλυψθ επειγουςϊν 

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
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ςυγκοινωνιακϊν αναγκϊν, προτίκεται να προβεί ςτθ ςφναψθ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ δθμόςιασ 
υπθρεςίασ για τθν ακτοπλοϊκι εξυπθρζτθςθ τθσ δρομολογιακισ γραμμισ ΠΑΣΜΟ – ΛΕΙΨΟΙ – ΑΡΚΙΟΙ 
– ΑΓΑΘΟΝΘΙ – ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ ΑΜΟΤ και επιςτροφή, για το χρονικό διάςτθμα μζχρι την 
αποκατάςταςη βλάβησ του Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΘΟ ΚΑΛΤΜΝΟ» Ν.Κ. 02 και όχι πζραν τησ 22-01-2023.  
 
 2. Οι όροι και οι προχποκζςεισ εκτζλεςθσ των δρομολογίων, το καταβλθτζο μίςκωμα και τα 
ελάχιςτα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά του προςφερόμενου Ε/Γ πλοίου, αναφζρονται ωσ ακολοφκωσ: 
 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΘ ΓΡΑΜΜΘ & 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ  
 
 

Α. ΑΝΩΣΑΣΟ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 
Τ.Ν.Α.Ν.Π. ΜΙΘΩΜΑ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ   
(MH  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. 
24%) 
Β. ΤΨΟ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ 
ΕΚΣΕΛΕΘ (4% ΤΝΟΛΙΚΘ ΔΑΠΑΝΘ 
ΑΝΕΤ Φ.Π.Α.) 

A. ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ   
 
B. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΚΑΣ’ ΕΛΑΧΙΣΟΝ 
ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 

ΠΑΣΜΟ – ΛΕΙΨΟΙ – ΑΡΚΙΟΙ – 
ΑΓΑΘΟΝΗΙ -ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ ΑΜΟΤ και 
επιςτροφι  
 
Σζςςερα (04) δρομολόγια τθν 
εβδομάδα κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
περιόδου, με τθν υποχρζωςθ 
προςζγγιςθσ ςτο ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΙ δφο 
(02) φορζσ το μινα άνευ καταβολισ 
μιςκϊματοσ.  
 
Ημζρεσ εξυπθρζτθςθσ μετά από 
ςφμφωνθ γνϊμθ Τ.ΝΑ.Ν.Π/Α.Λ..-
ΕΛ.ΑΚΣ./Κ.Βϋ/Δ.Θ..  
 
Δωρεάν μετακίνθςθ των κατοίκων των 
Λειψϊν, Αρκιϊν από και προσ Πάτμο 
και του Αγακονθςίου από και προσ 
Πυκαγόρειο άμου και Πάτμο 
ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ, τθσ 
παραγράφου 43 του Παραρτιματοσ Ι 
ςχετικισ (γ) 
 

 
Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 
Β.  
 
Κατθγορία 3: 7.000,00 € 
 
Γ.  
 
Κατθγορία 3: 14.560,00  € 
 
 

(Η παροφςα γραμμι 
προκθρφςςεται μόνο ωσ 

κατθγορία 3) 

 
Α. Ζνα (01) Ε/Γ πλοίο, το οποίο  δφναται 
να εκτελεί το αναφερόμενο δρομολόγιο 
 
Β. Σο πλοίο να ζχει  κατ’ ελάχιςτο τα 
παρακάτω χαρακτθριςτικά: 
i) Μεταφορικι ικανότθτα ςε επιβάτεσ 70 
ii) Επιφάνεια για φόρτωςθ οχθμάτων  70 
τ.μ.  

 
3. Παρακαλοφμε λόγω του επείγοντοσ του κζματοσ, ενθμερϊςατε άμεςα ενδιαφερόμενα 

μζλθ ςασ, ϊςτε να κατακζςουν: 
α) ςχετικι αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ μζχρι τθ Δευτζρα 05 Δεκεμβρίου 2022 και ϊρα 

12:00, κακϊσ και  
β) τα κατωτζρω δικαιολογθτικά, προκειμζνου να ςυναφκεί θ ςχετικι ςφμβαςθ, μζχρι τθν  

Πζμπτη 08 Δεκεμβρίου 2022 ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ (γ) ςχετικισ προκιρυξθσ: 
ι) απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, ι ιςοδφναμο ζγγραφο, 

που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ, από το οποίο να προκφπτει, 
ότι δεν ζχει καταδικαςτεί αμετάκλθτα ςε κάκειρξθ ι ςε φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ (01) ζτουσ για 
πρόκλθςθ ναυαγίου με πρόκεςθ, διατάραξθ τθσ αςφάλειασ πλοίων, ζκκεςθ πλοίου ςε κίνδυνο, 
πειρατεία, εμπορία ι μεταφορά ναρκωτικϊν, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία, παραχάραξθ, 
κιβδθλεία, δόλια χρεοκοπία, για τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. αϋ του άρκρου 1 του ν. 
2331/1995, κακϊσ και για παροχι υπθρεςιϊν καλάςςιων ενδομεταφορϊν κατά παράβαςθ του ν. 
4948/2022, και δεν υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ του για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

(α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300),  

ΑΔΑ: ΡΟ654653ΠΩ-3Δ5
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(β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-
μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195) και ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ 
ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του οικονομικοφ φορζα, 
(γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316), θ οποία κυρϊκθκε με το 
ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  
(δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του 
υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 
(ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309), θ οποία 
ενςωματϊνεται με το ν. 3691/2008 (Αϋ166) και αντικακίςτανται οι ςχετικζσ διατάξεισ του ν. 
2331/1995 (Αϋ173), 
(ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 
2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία 
των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του 
υμβουλίου (ΕΕ L 101), θ οποία ενςωματϊνεται με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

 ιι) Ενιαίο Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ Φυςικοφ Προςϊπου, τελευταίου 
εξαμινου, που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι εγκατάςταςισ του, 
 ιιι) πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, του κράτουσ- μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι εγκατάςταςισ του, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ 
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και 
ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.  
 τθν περίπτωςθ ςυμπλοιοκτθςίασ, τα δικαιολογθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου 
προςκομίηονται για ζκαςτο ςυμπλοιοκτιτθ.   
 τθν περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου:  Σα παραπάνω δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων ι., και 
ιιι  του εδαφίου i) του παρόντοσ, κακϊσ και:  
Ενιαίο Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ Νομικοφ Προςϊπου, τελευταίου εξαμινου, που 
εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι του κράτουσ- μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 
εγκατάςταςισ του. Σα ανωτζρω νομικά πρόςωπα οφείλουν να προςκομίηουν απόςπαςμα ποινικοφ 
μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο, για:  

(α) το διαχειριςτι για τισ περιπτϊςεισ των Εταιρειϊν Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.)  και 
Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν (I.K.E.) 

(β) ζκαςτο εταίρο ςτισ περιπτϊςεισ των Ομόρρυκμων Εταιρειϊν (Ο.Ε.) και  Ετερόρρυκμων 
Εταιρειϊν (Ε.Ε.)  

(γ) τον πρόεδρο, τον διευκφνοντα ςφμβουλο και τα λοιπά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 
για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.), και 

(δ) τον πρόεδρο και τα λοιπά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τισ ναυτικζσ εταιρείεσ. 
Οι λοιπζσ μορφζσ νομικϊν προςϊπων οφείλουν να προςκομίηουν απόςπαςμα ποινικοφ 

μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο για ζκαςτο μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου και για τον ζχοντα τθν εξουςία εκπροςϊπθςθσ ι λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

iv) ζγγραφο Εκνικότθτασ (ςε απλό ευανάγνωςτο φωτοαντίγραφο). Σο ζγγραφο εκνικότθτασ, 
ςτθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων εφοπλίηει πλοίο υπό Ελλθνικι ςθμαία, κα πρζπει να είναι 

ΑΔΑ: ΡΟ654653ΠΩ-3Δ5



ελίδα 4 από 5 

ςφμφωνο με τισ διατάξεισ του άρκρου 105 του ν. 3816/1958 «Περί κυρϊςεωσ Κϊδικοσ Ιδιωτικοφ 
Ναυτικοφ Δικαίου» (Αϋ 32), 

ν) πιςτοποιθτικό Αςφαλείασ ι Πρωτόκολλο Γενικισ Επικεϊρθςθσ (ςε απλό ευανάγνωςτο 
φωτοαντίγραφο) ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ από το οποίο να 
προκφπτει θ μεταφορικι ικανότθτα ςε επιβάτεσ (χειμϊνα - κζρουσ) του προςφερόμενου/ων 
πλοίου/ων,   

νi) πιςτοποιθτικό Καταμζτρθςθσ (ςε απλό ευανάγνωςτο φωτοαντίγραφο), 
θμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που θ επιφάνεια για φόρτωςθ Ι.Χ.Ε. και Φ/Γ οχθμάτων, 

του/των προςφερόμενου/νων πλοίου/ων δεν προκφπτει από τα πιςτοποιθτικά του, τότε από τον 
προςφζροντα υποβάλλεται «Εγχειρίδιο Ζχμαςθσ και τοιβαςίασ» ι «Εγχειρίδιο Αςφάλιςθσ Φορτίου» 
(cargo securing manual), που εγκρίνονται βάςει του π.δ. 177/2000 (Αϋ 164) και MSC.1/Circ.1353 
αντίςτοιχα και εμπεριζχουν ςχεδιαγράμματα των καταςτρωμάτων οχθμάτων. Σα εν λόγω 
ςχεδιαγράμματα κα πρζπει να αποτυπϊνουν τρεισ (03) τουλάχιςτον χαρακτθριςτικζσ περιπτϊςεισ 
ςτοιβαςίασ και ζχμαςθσ οχθμάτων (Ι.Χ.Ε. και Φ/Γ) ςτισ οποίεσ εμφαίνονται οι διάδρομοι προςπζλαςθσ 
μεταξφ οχθμάτων και μεταξφ οχθμάτων και πλευρϊν του πλοίου.  

ε περίπτωςθ δε μθ υποχρζωςθσ εφοδιαςμοφ του προςφερόμενου πλοίου με τα ανωτζρω 
εγχειρίδια, υποβάλλεται ςχετικι βεβαίωςθ διπλωματοφχου ναυπθγοφ.    

νii) υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), με κεϊρθςθ γνθςίου 
υπογραφισ, ι με εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, περί εφαρμογισ των απαιτιςεων του 
π.δ.152/2003 (Αϋ 124), των όρων υλλογικισ φμβαςθσ κακϊσ και των όρων περί μεγίςτου χρόνου 
απαςχόλθςθσ των πλθρωμάτων των ταχυπλόων ι Δυναμικϊσ Τποςτθριηόμενων καφϊν ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, 

νiii) υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), με κεϊρθςθ 
γνθςίου υπογραφισ ι με εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, ότι το πλοίο/α ανταποκρίνεται/ονται 
ςτισ δυνατότθτεσ τθσ λιμενικισ υποδομισ των λιμζνων προςζγγιςθσ που αιτοφνται, 

ix) βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ νθολόγθςθσ ότι το πλοίο ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ 
νόμιμεσ προχποκζςεισ να παρζχει υπθρεςίεσ καλάςςιων ενδομεταφορϊν ςτο κράτοσ - μζλοσ που 
είναι νθολογθμζνο (ςε απλό ευανάγνωςτο φωτοαντίγραφο), 
 x) υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.1599/1986 (Αϋ75), με κεϊρθςθ γνθςίου 
υπογραφισ ι με εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, για το ότι ο αιτϊν αποδζχεται ανεπιφφλακτα 
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, 
 xi) εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ςτισ προκθρυςςόμενεσ 
δρομολογιακζσ γραμμζσ, χρθματικοφ φψουσ ςφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. 

xii) υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), με κεϊρθςθ γνθςίου 
υπογραφισ ι με εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, για το ποςοςτό των ανεκτζλεςτων δρομολογίων 
που δεν οφείλονται ςε δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ επί του ςυνόλου των προγραμματιςμζνων 
δρομολογίων του προςφερόμενου πλοίου για τθν περίοδο από 01-11-2021 ζωσ 31-10-2022. ε 
περίπτωςθ που το προςφερόμενο πλοίο δεν εκτζλεςε προγραμματιςμζνα δρομολόγια τθν 
ςυγκεκριμζνθ περίοδο, το γεγονόσ αυτό αναφζρεται ωσ παρατιρθςθ ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ, 

xiii) υπεφκυνθ διλωςθ με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ ι με εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι, ότι δεν ζχει εκδοκεί καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του ν. 
3310/2005, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του ν. 3414/2005, 

xiv) υπεφκυνθ διλωςθ με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ ι με εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι, ότι ςε κάκε περίπτωςθ αδυναμίασ εκτζλεςθσ των δρομολογίων για οποιοδιποτε λόγο από 
το προςφζρον πλοίο αυτό κα αντικακίςταται με άλλο ςυγκεκριμζνο πλοίο ανάλογων προςόντων. ε 
περίπτωςθ που δεν μπορεί να εξαςφαλιςτεί πλοίο για τθν αντικατάςταςθ, το γεγονόσ αυτό 
αναφζρεται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ ωσ παρατιρθςθ, 

xv) ζνορκθ βεβαίωςθ, από τθν οποία να προκφπτει θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ 
που ζχουν κεςπιςκεί μζςω διατάξεων τθσ νομοκεςίασ τθσ Ζνωςθσ, τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, 
ςυλλογικϊν ςυμβάςεων ι των διεκνϊν διατάξεων περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ δικαίου 
*παράγραφοσ 3 του άρκρου 29 & Παράρτθμα Χ του ν. 4413/2016 (Αϋ 148)]. 
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xvi) βεβαίωςθ τθσ Αρχισ ι του Φορζα που εκδίδει τα πιςτοποιθτικά αξιοπλοΐασ του πλοίου 
για το ζτοσ κακζλκυςισ του, εφόςον αυτό δεν προκφπτει από τα υποβαλλόμενα ζγγραφα τθσ Αρχισ ι 
του Φορζα. 
   xvii) τα προβλεπόμενα από το Παράρτθμα IΙ δικαιολογθτικά ανάλογα με τθ φφςθ τθσ νομικισ 
οντότθτασ του ςυμμετζχοντα. 
 4. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αναφορικά με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, οι 
ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ / 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ / ΚΛΑΔΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ / ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΘΑΛΑΙΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / ΣΜΗΜΑ Βϋ *Ακτι Βαςιλειάδθ  (Πφλεσ Ε1- Ε2) 4
οσ όροφοσ, Γραφείο 411 – 

τθλ.: (0030) 2131374260 και (0030) 2131374264], κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ. 
   
  5. Να κοινοποιθκεί για ενθμζρωςθ. 
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