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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    Πειραιάσ,   28  Δεκεμβρίου 2022 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ 
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ    Αριθ. Πρωτ.: 2252.1.1/92203/22 
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:  Αποςφράγιςθ οικονομικϊν προςφορϊν τθσ υπ’ αρικμ.2252.1.1/63640/22/09-09-2022 
Προκιρυξθσ ανοικτοφ δθμόςιου διεκνι αρχικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν εξυπθρζτθςθ 
δρομολογιακϊν γραμμϊν με ςφναψθ ςφμβαςθσ ι ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ διάρκειασ 
από 01/11/2022 μζχρι 31/10/2023. 
 

 
Α Π Ο Φ Α  Η 

Ζχοντασ υπ’ όψιν: 
1.Σισ διατάξεισ: 
α) του άρθρου ζκτου του ν. 3755/2009 (Α’ 52), 
β) του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ…» (Αϋ 143),  
γ) του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβάςεισ  Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 

Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Αϋ 147), 
δ) του ν. 4413/2016 «Ανάθεςη και εκτζλεςη ςυμβάςεων παραχϊρηςησ ……» (Αϋ 148), 

 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» ( Αϋ 184), 

ςτ) των άρθρων 10,11,12 και 13 του ν. 4948/2022 «Κφρωςη Κϊδικα νομοθεςίασ θαλάςςιων 
ενδομεταφορϊν και δικαιωμάτων επιβατϊν» (Αϋ 125), 
 η) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηςη τησ νομοθεςίασ για την Κυβζρνηςη και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Αϋ 98), το οποίο διατηρήθηκε ςε ιςχφ με το άρθρο 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 (Αϋ 
133). 
 θ) του π.δ. 70/2015 «Αναςφςταςη των Τπουργείων…» (Αϋ 114),  

κ) του π.δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ» (Α’ 26), 
ι) του π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τησ Κυβζρνηςησ, Τπουργϊν, Αναπληρωτϊν 

Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ 121). 

 
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 τισ υπ’ αριθμ. 2252.1.9/11380/22/17-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΛΩ4653ΠΩ-Γ2Ξ), 2252.1.9/48502/22/06-07-2022 
(ΑΔΑ: 68ΒΨ4653ΠΩ-ΟΨΨ), 2252.1.9/58273/22/17-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΦ4653ΠΩ-3ΛΜ), 2252.1.9/63847/22/12-
09-2022 (ΑΔΑ:  6Φ884653ΠΩ-ΓΘΠ) 2252.1.9/75346/22/21-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΞΠ4653ΠΩ-ΡΨΡ) και 
2252.1.9/82428/22/17-11-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΜΤ4653ΠΩ-94), αποφάςεισ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./ ΔΘ Βϋ. 

 
3.Σην υπ' αριθμ. 2252.1.1/63640/22/09-09-2022 (2η Ο.Ε.) απόφαςη Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ ΔΘ  Βϋ 

«Προκήρυξη ανοικτοφ δημόςιου διεθνή αρχικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για την εξυπηρζτηςη 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

mailto:dths@hcg.gr
ΑΔΑ: Ψ0ΠΥ4653ΠΩ-ΩΦΒ
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δρομολογιακϊν γραμμϊν με ςφναψη ςφμβαςησ ή ςυμβάςεων ανάθεςησ δημόςιασ υπηρεςίασ διάρκειασ 
από 01/11/2022 μζχρι 31/10/2023» (ΑΔΑ: ΨΛΠΕ4653ΠΩ-ΒΝΠ). 

 
 4.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). 

 
 5.Σην υπ’ αριθμ. Α. 995/2022/15-12-2022 απόφαςη προςωρινϊν μζτρων του 5ου κλιμακίου τησ 
Ενιαίασ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων (Ε.Α.ΔΘ.Τ.), με την οποία ζγινε αποδεκτό το αίτημα αναςτολήσ - 
προςωρινϊν μζτρων τησ εταιρείασ «ΑΞΙΟΚΕΡΑ Ν.Ε.», κατά τησ προκριθείςασ εταιρείασ «ΚΙΑΡΑ Ν.Ε.»  με 
αναςτολή ςυνζχιςησ τησ διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ (άνοιγμα οικονομικϊν προςφορϊν των 
ςυμμετεχόντων) τησ γραμμήσ με α/α 37 α. ΤΡΟ – ΣΘΝΟ – ΑΝΔΡΟ – ΚΑΡΤΣΟ ή ΜΑΡΜΑΡΙ και 
επιςτροφή, β. ΤΡΟ – ΚΤΘΝΟ – ΚΕΑ – ΛΑΤΡΙΟ και επιςτροφή (το τμήμα ΚΕΑ – ΛΑΤΡΙΟ δεν επιδοτείται), 
γ. ΤΡΟ – ΠΑΡΟ – ΝΑΞΟ – ΔΟΝΟΤΑ – ΑΙΓΙΑΛΘ – ΚΑΣΑΠΟΛΑ – ΚΟΤΦΟΝΘΙ – ΧΟΙΝΟΤΑ – ΘΡΑΚΛΕΙΑ – 
ΝΑΞΟ – ΠΑΡΟ – ΤΡΟ και δ. ΤΡΟ – ΠΑΡΟ – ΝΑΞΟ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ – ΙΚΙΝΟ – ΙΟ – ΘΘΡΑΙΑ – 
ΘΘΡΑ – ΑΝΑΦΘ και επιςτροφή, μζχρι ζκδοςησ απόφαςησ επί τησ προδικαςτικήσ προςφυγήσ τησ. 
 
 6.Σισ υποβληθείςεσ οικονομικζσ προςφορζσ των προκριθειςϊν ςυμμετοχϊν, ςε δρομολογιακζσ 
γραμμζσ  για τισ οποίεσ δεν ζχει αςκηθεί προδικαςτική προςφυγή ενϊπιον τησ Ενιαίασ Αρχήσ Δημοςίων 
υμβάςεων (Ε.Α.ΔΘ.Τ.), ωσ κάτωθι: 
 α) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.01 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΔΩΔΕΚΑΝΘΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ Ν.Ε.», ποςοφ €9.375,00. 
 β) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.02 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, του πλοιοκτήτη ΚΟΣΣΑΡΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ του ΓΕΩΡΓΙΟΤ, ποςοφ  €202,45 και του πλοιοκτήτη 
ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΘ ΜΑΡΚΟΤ του ΓΕΩΡΓΙΟΤ, ποςοφ  €199,97. 
 γ) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.04 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ τησ 
παροφςασ, τησ ςυμπλοιοκτηςίασ με την επωνυμία «ΓΡΤΛΛΘ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΓΡΤΛΛΘ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟ», 
ποςοφ  €1.300,00. 
 δ) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.05α και 05β του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 
αποφάςεωσ τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΚΙΑΡΑ Ν.Ε.», ποςοφ €34.645,00 και €34.645,00 
αντίςτοιχα. 
 ε) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.06α, 06β και 06γ του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 
αποφάςεωσ τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «Ι ΣΗΕΜ Ν.Ε.», ποςοφ €2.390,73, €3.450,81 και 
€2.471,45 αντίςτοιχα.  
 ςτ) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.09α και 09β του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 
αποφάςεωσ τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΘ Ι Ν.Ε.», ποςοφ €5.707,12 και 
€2.710,75 αντίςτοιχα. 
 η) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.10 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ τησ 
παροφςασ, του ςυλλόγου με την επωνυμία «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΟΙ ΟΙΝΟΤΩΝ», ποςοφ €1.623,61. 
 θ) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.11 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΚΡΙΣΑΛ ΦΕΡΡΙ Ν.Ε.», ποςοφ €1.378,50. 
 κ) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.12 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΔΤΣΙΚΘ ΚΡΘΣΘ», 
ποςοφ €3.104,84. 
 ι) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.13 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ τησ 
παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΔΤΣΙΚΘ ΚΡΘΣΘ», 
ποςοφ €3.104,84. 
 ια) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.14 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΠΟΡΦΤΡΟΤΑ Ν.Ε.», ποςοφ €6.032,26. 
 ιβ) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.16 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΑΝΩΝΤΜΘ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ Α.Ε.», ποςοφ 
€8.451,61. 
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 ιγ) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.17 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΑΝΩΝΤΜΘ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ Α.Ε.», ποςοφ 
€3.404,68. 
 ιδ) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.18 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΜΙΚΡΟΑΘΩ Ν.Ε.», ποςοφ €421,23. 
 ιε) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.19 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙ Ν.Ε.», ποςοφ €2.217,74. 
 ιςτ) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.20 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΑΓΙΟΡΕΙΣΙΚΕ ΓΡΑΜΜΕ Ν.Ε.», ποςοφ €903,61. 
 ιη) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.21 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, τησ ζνωςησ εταιρειϊν με την επωνυμία «ΕΝΩΘ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΘ ΓΡΑΜΜΘ ΠΑΣΡΑ-
ΙΘΑΚΘ», ποςοφ €7.143,00. 
 ιθ) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.22 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ N.Α.Ε.»,  ποςοφ 
€2.590,00. 
 ικ) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.23 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ N.Α.Ε.»,  ποςοφ 
€15.773,00. 
 κ) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.26 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ τησ 
παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΔΩΔΕΚΑΝΘΟ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΘ Ν.Ε.», ποςοφ €17.245,31. 
 κα) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.27 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΔΩΔΕΚΑΝΘΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ Ν.Ε.», ποςοφ €14.801,58. 
 κβ) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.28 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΔΩΔΕΚΑΝΘΟ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΘ Ν.Ε.», ποςοφ €7.947,16. 
 κγ) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.30 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΚΡΙΣΑΛ ΦΕΡΡΙ Ν.Ε.», ποςοφ €1.398,50. 
 κδ), για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.31 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, του πλοιοκτήτη ΓΙΑΝΝΙΩΣΘ ΚΩΝ/ΝΟΤ του ΝΙΚΟΛΑΡΓΤΡΙΟΤ, ποςοφ €680,00. 
 κε) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.32α και 32β του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 
αποφάςεωσ τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΜΙΚΡΕ ΚΤΚΛΑΔΕ Ν.Ε.»,  ποςοφ €6.245,16 και 
€5.757,26 αντίςτοιχα. 
 κςτ) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.33 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΝΑΤΙΝΟΟ Ν.Ε.», ποςοφ €6.240,00. 
 κη) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.34 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΚΤΡΟ Ν.Ε.», ποςοφ €4.803,05. 
 κθ) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.36 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, του πλοιοκτήτη ΚΑΜΠΟΟΤ ΣΑΤΡΟΤ του ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ, ποςοφ €638,71. 
 κκ) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.43 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ 
τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΔΩΔΕΚΑΝΘΟ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΘ Ν.Ε.», ποςοφ €23.100,00.  
  
 7.Σισ υποβληθείςεσ οικονομικζσ προςφορζσ των προκριθειςϊν ςυμμετοχϊν ςε δρομολογιακζσ 
γραμμζσ  για τισ οποίεσ ζχει αςκηθεί προδικαςτική προςφυγή ενϊπιον τησ Ενιαίασ Αρχήσ Δημοςίων 
υμβάςεων (Ε.Α.ΔΘ.Τ.), πλην τησ γραμμήσ 37, λόγω εκτζλεςησ τησ ςχετικήσ (5) του προοιμίου τησ 
παροφςασ, ωσ κάτωθι: 
 α) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.03 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ τησ 
παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΘ ΗΑΚΤΝΘΟΤ Α.Ε.»,  ποςοφ 
€18.998,00. 
 β) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.15α και 15β του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 
αποφάςεωσ τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΘ 
ΗΑΚΤΝΘΟΤ Α.Ε.»,   ποςοφ €8.798,00 και €14.098,00 αντίςτοιχα. 
 γ) για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.29 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ τησ 
παροφςασ, τησ  εταιρείασ με την επωνυμία «ΚΡΙΣΑΛ ΦΕΡΡΙ Ν.Ε.»,  ποςοφ €178,50. 
 δ)  για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.38α, 38β,  38γ και 38δ του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 
αποφάςεωσ τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΚΙΑΡΑ Ν.Ε.», ποςοφ €6.990,00,  €11.449,00, 
€15.989,00 και €18.259,00 αντίςτοιχα. 
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 8.Σο από 16/12/2022 πρακτικό Επιτροπήσ Διεξαγωγήσ μειοδοτικϊν διαγωνιςμϊν με το οποίο, 
κατόπιν αποςφράγιςησ, ελζγχου και αξιολόγηςησ των παραπάνω οικονομικϊν προςφορϊν, γνωμοδοτεί 
ομόφωνα για την αποδοχι τουσ, ωσ ςυμμορφοφμενεσ με τουσ όρουσ τησ υπ’ αριθμ. 2252.1.1/63640/22/09-09-
2022 (ΑΔΑ: ΨΛΠΕ4653ΠΩ-ΒΝΠ) προκήρυξησ, και προτείνει την κατακφρωςη του διαγωνιςμοφ ςτην προςφορά 
με τη χαμηλότερη τιμή, όπου υφίςτανται άνω του ενόσ προκριθζντεσ ςυμμετζχοντεσ. 
 
 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε 
 
 1.Σην αποδοχι του από 16/12/2022 Πρακτικοφ τησ Επιτροπήσ Διεξαγωγήσ μειοδοτικϊν 
διαγωνιςμϊν για την αποςφράγιςη, τον ζλεγχο και την αξιολόγηςη των οικονομικϊν προςφορϊν, τησ 
παραγράφου 6 του προοιμίου τησ παροφςασ, των προκριθζντων ςυμμετεχόντων ςτισ δρομολογιακζσ 
γραμμζσ για τισ οποίεσ  δεν ζχει κατατεθεί προδικαςτική προςφυγή ενϊπιον τησ Ενιαίασ Αρχήσ Δημοςίων 
υμβάςεων (Ε.Α.ΔΘ.Τ.), ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
ΠΛΟΙΟΤ 

ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΗ ι 
ΕΦΟΠΛΙΣΗ/ΠΡΟΚΡΙΘΕΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

1. ΚΩ – ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ και επιςτροφή  

Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ 
ΔΩΔΕΚΑΝΘΟ ΠΡΑΪΝΣ 
Ν.ΡΟΔΟΤ 46 

ΔΩΔΕΚΑΝΘΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ Ν.Ε. Εννζα χιλιάδεσ τριακόςια 
εβδομήντα πζντε ευρϊ (€9.375,00) 
ανά δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

2. ΘΤΜΑΙΝΑ – ΦΟΤΡΝΟΙ και 
επιςτροφή 

 

Ε/Γ-Δ/Ρ ΛΑΜΠΘ ΙΙ  
Ν.Πάτμου 07 

ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΘ ΜΑΡΚΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΤ Εκατόν ενενήντα εννζα ευρϊ και 
ενενήντα επτά λεπτά (€199,97) ανά 
δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

4. ΠΑΣΜΟ – ΛΕΙΨΟΙ – ΛΕΡΟ και 
επιςτροφή 

 

Ε/Γ-Σ/Ρ ΠΑΣΜΟ ΣΑΡ 
Ν. Λζρου 06 

ΤΜΠΛΟΙΟΚΣΘΙΑ ΓΡΤΛΛΘ 
ΝΙΚΟΛΑΟ - ΓΡΤΛΛΘ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟ  

Χίλια τριακόςια ευρϊ (€1.300,00) 
ανά δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

5. α. ΛΑΤΡΙΟ –  ΑΓΙΟ ΕΤΣΡΑΣΙΟ – 
ΛΘΜΝΟ και επιςτροφή 

 

 

Ε/Γ-Ο/Γ ΑΚΟΤΑ ΜΠΛΟΤ 
Ν.Π.12393 

ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. Σριάντα τζςςερισ χιλιάδεσ εξακόςια 
ςαράντα πζντε ευρϊ (€34.645,00) 
ανά δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

5. β. ΛΑΤΡΙΟ –  ΜΕΣΑ ΧΙΟΤ – ΑΓΙΟ 
ΕΤΣΡΑΣΙΟ – ΛΘΜΝΟ και επιςτροφή 

 

Ε/Γ-Ο/Γ ΑΚΟΤΑ ΜΠΛΟΤ 
Ν.Π.12393 

ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. Σριάντα τζςςερισ χιλιάδεσ εξακόςια 
ςαράντα πζντε ευρϊ (€34.645,00) 
ανά δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

6. α. ΦΟΤΡΝΟΙ – ΘΤΜΑΙΝΑ – ΑΓΙΟ 
ΚΘΡΤΚΟ και επιςτροφή 
 

 

Ε/Γ-Ο/Γ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΘ 
Ν.Π. 12577 

Ι ΣΗΕΜ Ν.Ε. Δφο χιλιάδεσ τριακόςια ενενήντα 
ευρϊ και εβδομήντα τρία λεπτά 
(€2.390,73) ανά δρομολόγιο  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

6. β. ΦΟΤΡΝΟΙ – ΘΤΜΑΙΝΑ – ΑΓΙΟ 
ΚΘΡΤΚΟ – ΚΑΡΛΟΒΑΙ και επιςτροφή 

 

ΑΔΑ: Ψ0ΠΥ4653ΠΩ-ΩΦΒ



 

 

 

 
ελίδα 5 από 9 

Ε/Γ-Ο/Γ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΘ 
Ν.Π. 12577 

Ι ΣΗΕΜ Ν.Ε. Σρεισ χιλιάδεσ τετρακόςια πενήντα 
ευρϊ και ογδόντα ζνα λεπτά 
(€3.450,81) ανά δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

6. γ. ΦΟΤΡΝΟΙ – ΚΑΡΛΟΒΑΙ και 
επιςτροφή 

 

Ε/Γ-Ο/Γ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΘ 
Ν.Π. 12577 

Ι ΣΗΕΜ Ν.Ε. Δφο χιλιάδεσ τετρακόςια εβδομήντα 
ζνα ευρϊ και ςαράντα πζντε λεπτά 
(€2.471,45) ανά δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

 9. α. ΨΑΡΑ – ΧΙΟ και επιςτροφή 
 

 

Ε/Γ-Ο/Γ ΨΑΡΑ ΓΚΛΟΡΤ 
Ν.Π. 12085  

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΘ Ι Ν.Ε. Πζντε χιλιάδεσ επτακόςια επτά 
ευρϊ και δϊδεκα λεπτά (€5.707,12) 
ανά δρομολόγιο    

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

9. β. ΨΑΡΑ – ΒΟΛΙΟ – ΨΑΡΑ  

Ε/Γ-Ο/Γ ΨΑΡΑ ΓΚΛΟΡΤ 
Ν.Π. 12085 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΘ Ι Ν.Ε. Δφο χιλιάδεσ επτακόςια δζκα ευρϊ 
και εβδομήντα πζντε λεπτά 
(€2.710,75) ανά δρομολόγιο    

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

10. ΟΙΝΟΤΕ – ΧΙΟ και επιςτροφή  

Ε/Γ-Ο/Γ ΟΙΝΟΤΑΙ ΙΙΙ 
Ν.ΧΙΟΤ 424 

ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΟΙ ΟΙΝΟΤΩΝ Χίλια εξακόςια είκοςι τρία ευρϊ και 
εξήντα ζνα λεπτά (€1.623,61) ανά 
δρομολόγιο    

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

11. ΑΓΙΟ ΣΕΦΑΝΟ – ΕΡΕΙΚΟΤΑ – 
ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ και επιςτροφή 

 

Ε/Γ-Δ/Ρ ΒΑΜΟ 
Ν.ΧΑΝΙΩΝ 250 

ΚΡΙΣΑΛ ΦΕΡΡΙ Ν.Ε. Χίλια τριακόςια εβδομήντα οκτϊ 
ευρϊ και πενήντα λεπτά (€1.378,50) 
ανά δρομολόγιο    

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

 12. ΧΩΡΑ ΦΑΚΙΩΝ – ΓΑΤΔΟ και 
επιςτροφή 

 

Ε/Γ-Ο/Γ ΑΜΑΡΙΑ Ι 
Ν.ΧΑΝΙΩΝ 16 

ΑΝΕΝΔΤΚ  Σρείσ χιλιάδεσ εκατόν τζςςερα ευρϊ 
και ογδόντα τζςςερα λεπτά 
(€3.104,84) ανά δρομολόγιο   

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

13. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – ΟΤΓΙΑ – ΑΓΙΑ 
ΡΟΤΜΕΛΘ – ΓΑΤΔΟ και επιςτροφή 

 

Ε/Γ-Ο/Γ ΑΜΑΡΙΑ Ι 
Ν.ΧΑΝΙΩΝ 16 

ΑΝΕΝΔΤΚ  Σρείσ χιλιάδεσ εκατόν τζςςερα ευρϊ 
και ογδόντα τζςςερα λεπτά 
(€3.104,84) ανά δρομολόγιο   

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

14. ΝΕΑΠΟΛΘ ΒΟΙΩΝ – ΚΤΘΘΡΑ – 
ΑΝΣΙΚΤΘΘΡΑ και επιςτροφή 

 

Ε/Γ-Ο/Γ ΠΟΡΦΤΡΟΤΑ 
Ν.Π.11732 

ΠΟΡΦΤΡΟΤΑ Ν.Ε.  Ζξι χιλιάδεσ τριάντα δφο ευρϊ και 
είκοςι ζξι λεπτά (€6.032,26) ανά 
δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

16. ΚΑΛΤΜΝΟ – ΛΕΡΟ – ΛΕΙΨΟΙ – 
ΠΑΣΜΟ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΘΙ – 
ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ ΑΜΟΤ και επιςτροφή 

 

Ε/Γ-Ο/Γ ΝΘΟ 
ΚΑΛΤΜΝΟ Ν.Κ. 02 

ΑΝΩΝΤΜΘ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΛΤΜΝΟΤ Α.Ε. 

Οκτϊ χιλιάδεσ τετρακόςια πενήντα 
ζνα ευρϊ και εξήντα ζνα λεπτά  
(€8.451,61) ανά δρομολόγιο 
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

17. ΚΑΛΤΜΝΟ – ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ και 
επιςτροφή 

 

Ε/Γ-Ο/Γ ΝΘΟ 
ΚΑΛΤΜΝΟ Ν.Κ. 02  

ΑΝΩΝΤΜΘ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΛΤΜΝΟΤ Α.Ε. 

Σρεισ χιλιάδεσ τετρακόςια τζςςερα 
ευρϊ και εξήντα οκτϊ λεπτά  
(€3.404,68) ανά δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

18. Ι.Μ.Μ.  ΛΑΤΡΑ – ΔΑΦΝΘ και 
επιςτροφή 

 

Ε/Γ-Δ/Ρ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Ν.Θ. 
228 

ΜΙΚΡΟΑΘΩ Ν.Ε. Σετρακόςια είκοςι ζνα ευρϊ και 
είκοςι τρία λεπτά (€421,23) ανά 
δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

19. ΑΓΙΟ ΕΤΣΡΑΣΙΟ – ΛΘΜΝΟ και 
επιςτροφή 

 

Ε/Γ-Ο/Γ ΑΙΟΛΙ 
Ν.ΜΤΣ.32   

ΑΙΟΛΙ Ν.Ε. Δφο χιλιάδεσ διακόςια δζκα επτά 
ευρϊ και εβδομήντα τζςςερα λεπτά  
(€2.217,74) ανά δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

20. ΙΕΡΙΟ – Ι.Μ.Μ. ΛΑΤΡΑ 
(Λιμζνασ Μορφωνοφ) και επιςτροφή 

 

Ε/Γ-Δ/Ρ ΠΑΝΑΓΙΑ 
Ν.ΙΕΡΙΟΤ 156  
 

ΑΓΙΟΡΕΙΣΙΚΕ ΓΡΑΜΜΕ Ν.Ε. Εννιακόςια τρία ευρϊ και εξήντα 
ζνα λεπτά (€903,61) ανά 
δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

21. ΠΑΣΡΑ – ΙΘΑΚΘ και επιςτροφή  

Ε/Γ – Ο/Γ ΚΕΦΑΛΟΝΝΙΑ 
Ν.Π. 10280 

ΕΝΩΘ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΘ ΓΡΑΜΜΘ 
ΠΑΣΡΑ - ΙΘΑΚΘ 

Επτά χιλιάδεσ εκατόν ςαράντα τρία 
ευρϊ (€7.143,00) ανά δρομολόγιο   

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

22. ΠΕΙΡΑΙΑ ή ΛΑΤΡΙΟ – ΝΑΞΟ – 
ΔΟΝΟΤΑ και επιςτροφή 

 

Ε/Γ-Ο/Γ BLUE STAR 
ΝΑΞΟ Ν.Π. 11014 

BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ 
Ν.Α.Ε. 

Δφο χιλιάδεσ πεντακόςια ενενήντα 
ευρϊ (€2.590,00) ανά δρομολόγιο  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

23. ΠΕΙΡΑΙΑ ή ΛΑΤΡΙΟ – ΠΑΡΟ - 
ΝΑΞΟ – ΘΡΑΚΛΕΙΑ – ΧΟΙΝΟΤΑ –
ΚΟΤΦΟΝΘΙΑ – ΚΑΣΑΠΟΛΑ και 
επιςτροφή 

 

Ε/Γ-Ο/Γ BLUE STAR 
ΝΑΞΟ Ν.Π. 11014 

BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ 
Ν.Α.Ε. 

Δζκα πζντε χιλιάδεσ επτακόςια 
εβδομήντα  τρία ευρϊ (€15.773,00) 
ανά δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

26. ΡΟΔΟ – ΚΩ – ΚΑΛΤΜΝΟ – 
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΤ – ΛΕΙΨΟΙ – 
ΠΑΣΜΟ  ή ΑΓΑΘΟΝΘΙ και 
επιςτροφή 

 

Ε/Γ-O/Γ-Σ/Χ 
ΔΩΔΕΚΑΝΘΟ ΕΞΠΡΕ 
Ν. ΡΟΔΟΤ 38  

ΔΩΔΕΚΑΝΘΟ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΘ Ν.Ε. Δζκα επτά χιλιάδεσ διακόςια 
ςαράντα πζντε ευρϊ και τριάντα 
ζνα λεπτά (€17.245,31) ανά 
δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

27. ΡΟΔΟ – ΧΑΛΚΘ – ΣΘΛΟ – 
ΝΙΤΡΟ – ΚΩ και επιςτροφή 

 

Ε/Γ-O/Γ-Σ/Χ 
ΔΩΔΕΚΑΝΘΟ ΠΡΑΪΝΣ 
Ν. ΡΟΔΟΤ 46  

ΔΩΔΕΚΑΝΘΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ Ν.Ε. Δζκα τζςςερισ χιλιάδεσ οκτακόςια 
ζνα ευρϊ και πενήντα οκτϊ λεπτά  
(€14.801,58) ανά δρομολόγιο 
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

28. ΡΟΔΟ-ΜΕΓΙΣΘ (ΚΑΣ/ΗΟ) και 
επιςτροφή 

 

Ε/Γ-O/Γ-Σ/Χ 
ΔΩΔΕΚΑΝΘΟ ΕΞΠΡΕ 
Ν. ΡΟΔΟΤ 38  

ΔΩΔΕΚΑΝΘΟ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΘ Ν.Ε. Επτά χιλιάδεσ εννιακόςια ςαράντα 
επτά ευρϊ και δζκα ζξι λεπτά  
(€7.947,16) ανά δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

30. ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ – ΣΡΑΠΑΛΟΤ – 
ΜΑΓΓΑΝΙΣΘ – ΑΓΙΟ ΚΘΡΤΚΟ και 
επιςτροφή 

 

Ε/Γ-Δ/Ρ ΒΑΜΟ 
Ν.ΧΑΝΙΩΝ 250 

ΚΡΙΣΑΛ ΦΕΡΡΙ Ν.Ε. Χίλια τριακόςια ενενήντα οκτϊ 
ευρϊ και πενήντα λεπτά (€1.398,50) 
ανά δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

31. ΑΓΙΑ  ΚΤΡΙΑΚΘ – ΝΘΟ ΣΡΙΚΕΡΙ – 
BOΛΟ και επιςτροφή 

 

Ε/Γ-Δ/Ρ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 
Ν.Π. 12921 

ΓΙΑΝΝΙΩΣΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ του 
ΝΙΚΟΛΑΡΓΤΡΙΟΤ 

Εξακόςια ογδόντα ευρϊ (€680,00) 
ανά δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

32.α. ΚΑΣΑΠΟΛΑ ΑΜΟΡΓΟΤ – ΑΙΓΙΑΛΘ 
– ΔΟΝΟΤΑ – ΚΟΤΦΟΝΘΙ – 
ΧΟΙΝΟΤΑ – ΘΡΑΚΛΕΙΑ – ΝΑΞΟ και 
επιςτροφή 

 

Ε/Γ-Ο/Γ ΕΞΠΡΕ 
ΚΟΠΕΛΙΣΘ Ν.Π. 10576 

ΜΙΚΡΕ ΚΤΚΛΑΔΕ Ν.Ε. Ζξι χιλιάδεσ διακόςια ςαράντα πζντε 
ευρϊ και δζκα ζξι λεπτά (€6.245,16) 
ανά δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

32.β. ΚΑΣΑΠΟΛΑ – ΘΘΡΑ – ΙΟ – 
ΚΑΣΑΠΟΛΑ 

 

Ε/Γ-Ο/Γ ΕΞΠΡΕ 
ΚΟΠΕΛΙΣΘ Ν.Π. 10576 

ΜΙΚΡΕ ΚΤΚΛΑΔΕ Ν.Ε. Πζντε χιλιάδεσ επτακόςια πενήντα 
επτά ευρϊ και είκοςι ζξι λεπτά 
(€5.757,26) ανά δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

33. ΚΕΡΚΤΡΑ – ΔΙΑΠΟΝΣΙΑ ΝΘΙΑ 
*ΕΡΕΙΚΟΤΑ – ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ 
(λιμζνασ Αυλακίου)+ και επιςτροφή 

 

Ε/Γ-Ο/Γ ΕΤΔΟΚΙΑ Ν.Π. 
12662 

ΝΑΤΙΝΟΟ Ν.Ε. Ζξι χιλιάδεσ διακόςια ςαράντα ευρϊ 
(€6.240,00) ανά δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

34. ΚΤΜΘ – ΚΤΡΟ και επιςτροφή 
 

Ε/Γ-Ο/Γ ΑΧΙΛΛΕΑ Ν.Π. 
11282 

ΚΤΡΟ Ν.Ε. Σζςςερισ χιλιάδεσ οκτακόςια τρία 
ευρϊ και πζντε λεπτά (€4.803,05) 
ανά δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

36. ΛΕΒΙΘΑ – ΠΑΣΜΟ και επιςτροφή 
 

Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΕΒΙΘΟΤ Ν. 
ΠΑΣΜΟΤ 36 

ΚΑΜΠΟΟ ΣΑΤΡΟ του ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ Εξακόςια τριάντα οκτϊ ευρϊ και 
εβδομήντα ζνα λεπτά (€638,71) ανά 
δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

43. ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ – ΠΑΣΜΟ - ΛΕΙΨΟΙ 
– ΛΕΡΟ – ΚΑΛΤΜΝΟ - ΚΩ και 
επιςτροφή 

 

Ε/Γ-O/Γ-Σ/Χ 
ΔΩΔΕΚΑΝΘΟ ΕΞΠΡΕ 
Ν. ΡΟΔΟΤ 38 

ΔΩΔΕΚΑΝΘΟ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΘ Ν.Ε. Είκοςι τρείσ χιλιάδεσ εκατό ευρϊ 
(€23.100,00) ανά δρομολόγιο 

 
 2.Σην αποδοχι του από 16/12/2022 Πρακτικοφ τησ Επιτροπήσ Διεξαγωγήσ μειοδοτικϊν 
διαγωνιςμϊν για την αποςφράγιςη, τον ζλεγχο και την αξιολόγηςη των οικονομικϊν προςφορϊν, τησ 
παραγράφου 7 του προοιμίου τησ παροφςασ, των προκριθζντων ςυμμετεχόντων ςτισ δρομολογιακζσ 

ΑΔΑ: Ψ0ΠΥ4653ΠΩ-ΩΦΒ



 

 

 

 
ελίδα 8 από 9 

γραμμζσ για τισ οποίεσ ζχει μεν αςκηθεί προδικαςτική προςφυγή ενϊπιον τησ Ενιαίασ Αρχήσ Δημοςίων 
υμβάςεων (Ε.Α.ΔΘ.Τ.), αλλά δεν είχε ζωσ και την παραπάνω ημερομηνία αναςταλεί η εξζλιξη τησ 
διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ για αυτζσ, ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
ΠΛΟΙΟΤ 

ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΗ ι 
ΕΦΟΠΛΙΣΗ/ΠΡΟΚΡΙΘΕΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

3. ΠΕΙΡΑΙΑ ι ΛΑΤΡΙΟ – ΙΦΝΟ – 
ΜΗΛΟ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ – ΙΚΙΝΟ – 
ΙΟ – ΘΗΡΑ και επιςτροφι 

 

Ε/Γ-Ο/Γ ΔΙΟΝΤΙΟ 
ΟΛΩΜΟ Ν.Π.10638  

ΑΝΩΝΤΜΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ 
ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΑΚΤΝΘΟΤ 
Α.Ε. 

Δζκα οκτϊ χιλιάδεσ εννιακόςια 
ενενήντα οκτϊ ευρϊ (€18.998,00) 
ανά δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

15.α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ-
ΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιςτροφι 

 

Ε/Γ-Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΣΙΟ 
ΚΟΡΑΘ Ν.Π.11800  

ΑΝΩΝΤΜΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ 
ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΑΚΤΝΘΟΤ 
Α.Ε. 

Οκτϊ χιλιάδεσ επτακόςια ενενήντα 
οκτϊ ευρϊ (€8.798,00) ανά 
δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

15.β. ΑΜΟΘΡΑΚΗ-ΛΗΜΝΟ και 
επιςτροφι 

 

Ε/Γ-Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΣΙΟ 
ΚΟΡΑΘ Ν.Π.11800  

ΑΝΩΝΤΜΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ 
ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΑΚΤΝΘΟΤ 
Α.Ε. 

Δζκα τζςςερισ χιλιάδεσ ενενήντα 
οκτϊ ευρϊ (€14.098,00) ανά 
δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

29. ΘΗΡΑΙΑ-ΟΙΑ ΘΗΡΑ και 
επιςτροφι 

 

Ε/Γ-Δ/Ρ ΒΑΜΟ 
Ν.ΧΑΝΙΩΝ 250  

ΚΡΙΣΑΛ ΦΕΡΡΙ Ν.Ε. Εκατόν εβδομήντα οκτϊ ευρϊ και 
πενήντα λεπτά (€178,50) ανά 
δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

38.α. ΤΡΟ – ΣΗΝΟ – ΑΝΔΡΟ  
και επιςτροφι 
 

 

Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ ΟΤΠΕΡ 
ΡΑΝΝΕΡ ΣΗΕΣ  
Ν.ΑΝΔΡΟΤ 625 

ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. Ζξι χιλιάδεσ εννιακόςια ενενήντα 
ευρϊ (€6.990,00) ανά δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

38.β. ΤΡΟ – ΚΤΘΝΟ – ΚΕΑ – 
ΛΑΤΡΙΟ και επιςτροφι (το τμιμα ΚΕΑ 
– ΛΑΤΡΙΟ δεν επιδοτείται)  

 

Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ ΟΤΠΕΡ 
ΡΑΝΝΕΡ ΣΗΕΣ  
Ν.ΑΝΔΡΟΤ 625 

ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. Ζντεκα χιλιάδεσ τετρακόςια ςαράντα 
εννζα ευρϊ (€11.449,00) ανά 
δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

38.γ. ΤΡΟ – ΠΑΡΟ – ΕΡΙΦΟ – 
ΙΦΝΟ – ΚΙΜΩΛΟ – ΜΗΛΟ και 
επιςτροφι 

 

Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ ΟΤΠΕΡ 
ΡΑΝΝΕΡ ΣΗΕΣ  
Ν.ΑΝΔΡΟΤ 625 

ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. Δζκα πζντε χιλιάδεσ εννιακόςια 
ογδόντα εννζα ευρϊ (€15.989,00) 
ανά δρομολόγιο 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

38.δ. ΤΡΟ – ΠΑΡΟ – ΝΑΞΟ – ΙΟ – 
ΙΚΙΝΟ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ – ΚΙΜΩΛΟ 
– ΜΗΛΟ και επιςτροφι 

 

Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ ΟΤΠΕΡ 
ΡΑΝΝΕΡ ΣΗΕΣ  
Ν.ΑΝΔΡΟΤ 625 

ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. Δζκα οκτϊ χιλιάδεσ διακόςια 
πενήντα εννζα ευρϊ (€18.259,00) 
ανά δρομολόγιο 

 
3.Οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν δικαίωμα υποβολήσ προδικαςτικήσ προςφυγήσ, εντόσ προθεςμίασ δζκα 

(10) ημερϊν από την ημζρα που λαμβάνουν γνϊςη τησ παροφςασ απόφαςησ, ενϊπιον τησ Ενιαίασ Αρχήσ 
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Δημοςίων υμβάςεων (Ε.Α.ΔΘ.Τ.), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρθρων 360 και 361 του ν. 4412/2016 
(Α’ 147).    

 
4.Να κοινοποιηθεί για εκτζλεςη. 

 

  O Τπουργόσ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ 
 

 

 
 
Πίνακασ Αποδεκτών: 
 
Ι. Ενέργεια: 
1.Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.- ΕΛ.ΑΚΣ./ΚΒ΄/ΔΘ Β΄ 
2.ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Ν.Ε. (info@12ne.gr) 
3.ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΗ ΚΟΣΣΑΡΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ (Λ/ ΦΟΤΡΝΩΝ) 
4.ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΗ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΜΑΡΚΟ (m.gampierakis@otenet.gr markosgampierakis@gmail.com) 
5.ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΙΑΡΑ Ν.Ε.(info@seajets.gr, manager@seajets.gr) 
6.ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Α.Ε.(sales@zanteferries.gr) 
7.ΤΜΠΛΟΙΟΚΣΗΙΑ «Ν.ΓΡΤΛΛΗ - Χ.ΓΡΤΛΛΗ» (effiehtl@otenet.gr) 
8.ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ι ΣΖΕΜ Ν.Ε.(mgalanos@psara-link.gr, info@fourni-link.gr) 
9.ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΗ Ι Ν.Ε.(mgalanos@psara-link.gr, info@psara-link.gr) 
10.ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΟΙ ΟΙΝΟΤΩΝ (sunriset@otenet.gr)  
11.ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΩΣΗ ΛΑΪΝ Ν.Ε. (corfu@aspiotislines.gr) 
12.ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΙΣΑΛ ΦΕΡΡΙ Ν.Ε. (kyrtravel@gmail.com  kyrTravel@kyriakakis.gr) 
13.ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΝΔΤΚ Α.Ε. (anendyk@anendyk.gr) 
14.ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΦΤΡΟΤΑ Ν.Ε. (accounting@tritonferries.gr) 
15.ΕΣΑΙΡΕΙΑ Α.Ν.Ε. ΚΑΛΤΜΝΟΤ Α.Ε. (anek@anekalymnou.gr)  
16.ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΙΚΡΟΑΘΩ Ν.Ε. (microathos@gmail.com) 
17.ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙ Ν.Ε.(aeolism.s.co@otenet.gr) 
18.ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΡΕΙΣΙΚΕ ΓΡΑΜΜΕ Ν.Ε. (info@agioreitikes-grammes.com gm@agioreitikes-grammes.com) 
19.ΕΝΩΗ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΣΡΑ-ΙΘΑΚΗ (pkandilas@levanteferries.gr  info@levanteferries.com)  
20.ΕΣΑΙΡΕΙΑ BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ν.Α.Ε. (ventou@attica-group.com, mantzouratos@attica-group.com) 
21ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΗ Ν.Ε. (info@12ne.gr) 
22.ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΗ ΤΡΙΓΟ ΑΝΣΩΝΙΟ (asyrigos21@gmail.com) 
23.ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΧΑΝΙΑ Ι Ν.Ε. (kyrtravel@gmail.com  kyrTravel@kyriakakis.gr)   
24.ΕΣΑΙΡΕΙΑ IKARIAN SEAWAYS Ι.Κ.Ε.  (karnavasnik@gmail.com) 
25.ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΩΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (Yiannis.Kandiliotis@gmail.com  kostasgianniotis1960@gmail.com  
shippingr@yahoo.com)  
26.ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΙΚΡΕ ΚΤΚΛΑΔΕ Ν.Ε. (skopeliti@yahoo.gr) 
27.ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΝΑΤΙΝΟΟ Ν.Ε. (akoulouris@kerkyralines.com) 
28.ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΤΡΟ Ν.Ε. (sne@otenet.gr) 
29.ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΗ ΚΑΜΠΟΟ ΣΑΤΡΟ (stavrosriva@gmail.com) 
30.ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ι  ΣΖΕΣ ΤΨΗΛΗ ΣΑΧΤΣΗΣΑ Ν.Ε. (info@seajets.gr, manager@seajets.gr) 
31.ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΗΓΟΤΕΪ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Ν.Ε. (ventou@attica-group.com  mantzouratos@attica-
group.com)  
 
 ΙΙ. Κοινοποίηςη: 
Πρόεδρο 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. 
4. Γρ. κ. Δ.Κ.Β΄ 
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