
Σελίδα 1 από 6 
ΥΜΒΑΗ  ΠΙΩ ΛΙΒΑΓΙ ΠΑΡΟΥ - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΝΑΞΟΥ ΑΠΔΥΘΔΙΑ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   Αρικ. Σφμβαςθσ  2252.1.3.2/6411/2023 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ 
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ  ΩΜΑΣΟ - 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ 
ΚΛΑΔΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΑΛΑΙΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Β΄ 
 
Ταχ. Δ/νςθ    : Ακτι Βαςιλειάδθ (Ρφλεσ Ε1-Ε2)  
Ταχ. Κϊδ.      : 185 10 Ρειραιάσ 
 
 

ΤΜΒΑΗ  
ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
«ΠΙΩ ΛΙΒΑΔΙ ΠΑΡΟΤ – ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΝΑΞΟΤ» και επιςτροφι 

 
Σιμερα θμζρα Ραραςκευι τθν 27 του μινα Ιανουαρίου του ζτουσ 2023, ςτο Υπουργείο 

Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, οι υπογεγραμμζνοι: (1) Ιωάννθσ Ρλακιωτάκθσ, Υπουργόσ 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, που εκπροςωπεί με τθν ιδιότθτά του αυτι, ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, το Ελλθνικό Δθμόςιο, και (2) Δθμιτριοσ ΚΕΑΣ του Θεοδοςίου (Α.Δ.Τ. ΑΟ 
805684), νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ ΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε., ςφμφωνα με τθν 
αρικ. πρωτ. 2066300.3060662/09-01-23 ανακοίνωςθ καταχϊρθςθσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο 
(ΓΕΜΗ 129448738000) και  το υπ’ αρικμ. 2066300.3060663/09-01-2023 Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό 
Εκπροςϊπθςθσ του τμιματοσ μθτρϊου του Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου, πλοιοκτιτριασ του  
Ε/Γ-Δ/ «ΚΥΙΑΧΟΣ ΙΙΙ» Ν. Νάξου 62, ενεργοφντεσ ςε υλοποίθςθ του άρκρου 11 του ν. 
4948/2022 (Αϋ125), κακϊσ και του άρκρου ζκτου του ν. 3755/2009 (Αϋ52), ςυμφϊνθςαν και 
ςυναποδζχκθκαν τα παρακάτω: 

 
Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων υπό τθν ιδιότθτα του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 

Ρολιτικισ, ζχοντασ υπόψθ τθν υπ’ αρικμ. 44614/15-04-2021 απόφαςθ Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ 
και Επενδφςεων (ΑΔΑ:ΨΟΥ46ΜΤΛ-ΧΣ), όπωσ τροποποιικθκε με τισ υπ’ αρικμ. 90275/10-08-
2021 (ΑΔΑ:ΨΝΞΦ46ΜΤΛ-ΡΛΞ), και 44913/29-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΚΜ46ΜΤΛ-ΚΣΙ) αποφάςεισ 
Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, ανακζτει ςτο δεφτερο των ςυμβαλλομζνων, 
ονομαηόμενο ςτο εξισ «ανάδοχο», τθν εξυπθρζτθςθ τθσ δρομολογιακισ γραμμισ «ΠΙΩ ΛΙΒΑΔΙ 
ΠΑΡΟΤ – ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΝΑΞΟΤ» και επιςτροφι, με τθν εκτζλεςθ οκτϊ (08) δρομολογίων τθν 
εβδομάδα κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου, ζναντι μιςκϊματοσ επτακοςίων 
ευρϊ (€700,00), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., το οποίο υπόκειται ςε κάκε νόμιμθ 
κράτθςθ, ανά πλιρεσ δρομολόγιο, με το Ε/Γ-Δ/ «ΚΥΙΑΧΟΣ ΙΙΙ» Ν. Νάξου 62, για το χρονικό 
διάςτθμα μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθ ςφναψθ τθσ ςχετικισ 
ςυμβάςεωσ τθσ εν λόγω δρομολογιακισ γραμμισ, με τουσ παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ, 
τισ οποίεσ ο ανάδοχοσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 

 
Η ςφμβαςθ αυτι διζπεται από: 
α)τισ διατάξεισ του ν.4948/2022 (Αϋ125) «Κφρωςθ Κϊδικα νομοκεςίασ καλαςςίων 

ενδομεταφορϊν και δικαιωμάτων επιβατϊν», 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΑΔΑ: 6ΥΝΑ4653ΠΩ-ΛΘΟ
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β)τισ διατάξεισ του ν. 3755/2009 (Αϋ 52) «Ζλεγχοσ νομιμότθτασ ςυμβάςεων ανάκεςθσ 
δθμόςιασ υπθρεςίασ από το Ελεγκτικό Συνζδριο» και ειδικότερα του άρκρου ζκτου και 

γ)τουσ όρουσ όπωσ λεπτομερϊσ αναγράφονται ςτθν υπ’ αρικμ. 2252.1.1/86814/22/05-
12-2022 απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΘΣ Βϋ «Ρροκιρυξθ ανοικτοφ δθμόςιου διεκνι 
επαναλθπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν εξυπθρζτθςθ δρομολογιακϊν γραμμϊν με 
ςφναψθ ςφμβαςθσ ι ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ διάρκειασ μζχρι 31/10/2023» 
(ΑΔΑ: 6ΘΡ54653ΡΩ-Σ89). 

Πλοι οι ανωτζρω όροι αποτελοφν και όρουσ τθσ παροφςασ ςυμβάςεωσ κεωρουμζνων  
των αποφάςεων αυτϊν ωσ αναπόςπαςτο ςϊμα τθσ για τθν εκτζλεςθ αυτισ. 

 
 

Ι. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται:  
α)να εξαςφαλίηει ότι το/τα πλοίο/α του κατά τθν εκτζλεςθ των δρομολογίων  

διακζτει/ουν και είναι ςε ιςχφ όλα τα απαιτοφμενα από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ναυτιλιακά 
ζγγραφα, πιςτοποιθτικά αςφαλείασ και προςταςίασ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ, 
πιςτοποιθτικό κλάςθσ από αναγνωριςμζνο νθογνϊμονα, ότι πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςτα κζματα αςφάλειασ, υγιεινισ - ενδιαίτθςθσ επιβατϊν και πλθρϊματοσ 
κακϊσ και ότι θ ςφνκεςθ και οι όροι εργαςίασ πλθρϊματοσ είναι ςφμφωνοι με τθν εκάςτοτε 
ιςχφουςα νομοκεςία, 

β)να τθρεί τισ εκάςτοτε αποφάςεισ κακοριςμοφ ναφλων, κακϊσ και να παρζχει τισ 
προβλεπόμενεσ από τθν υπ’ αρικμ.3324.1/01/13/15-07-2013 απόφαςθ Υπουργοφ Ναυτιλίασ και 
Αιγαίου (Βϋ1728), όπωσ τροποποιικθκε με τισ υπ’ αρικμ.3324.1/01/14/29-04-2014 (Βϋ1129) και  
2252.2.12/01/15/02-07-2015 (Βϋ1557) αποφάςεισ, εκπτϊςεισ ςτισ κατθγορίεσ προςϊπων και 
οχθμάτων, επί του εκάςτοτε ιςχφοντοσ ναφλου, 

γ)να τθρεί τισ εκάςτοτε υποχρεϊςεισ 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 *Ραράρτθμα Χ του ν.4413/2016 
(Αϋ148)+, 

δ)ςτθν εφαρμογι τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί μεταφοράσ ταχυδρομικϊν  
αποςτολϊν – αντικειμζνων, 

ε)να παρζχει με το πλοίο του ςτισ ωσ άνω δρομολογιακζσ γραμμζσ, εφ’ όςον δεν υπάρχει 
άλλοσ εναλλακτικόσ τρόποσ, υπθρεςίεσ μεταφορϊν επικινδφνων ι οχλθρϊν φορτίων κακϊσ και 
ηϊντων ηϊων, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ περί μεταφοράσ αυτϊν διατάξεισ, 

ςτ)ςτθν καταβολι των φόρων, τελϊν και άλλων επιβαρφνςεων υπζρ του Δθμοςίου και 
υπζρ τρίτων όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν, 
 η)να εκτελεί όλα τα δρομολόγια, ανελλιπϊσ, πλιρθ και ολοκλθρωμζνα, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ αποφάςεισ κακοριςμοφ δρομολογίων τθσ Διεφκυνςθσ Θαλαςςίων Συγκοινωνιϊν, 

 θ)ζωσ 1θ Απριλίου ζκαςτθσ δρομολογιακισ γραμμισ περιόδου να ζχει ανοικτό το 
Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., 
            κ)να υποβάλλει, το πρϊτο δεκαιμερο ζκαςτου μινα, ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο τθσ 
ΔΘΣ, τθν κίνθςθ επιβατϊν και οχθμάτων τθσ δρομολογιακισ γραμμισ του αμζςωσ προθγοφμενου 
μινα, υπό μορφι πίνακα, ο οποίοσ κα είναι ςφμφωνοσ με το Ραράρτθμα VI τθσ υπ’ αρικμ. 
2252.1.1/86814/22/05-12-2022 Ρροκιρυξθσ και 
 ι)ςτθ δωρεάν μεταφορά των οχθμάτων αιμοδοςίασ κακϊσ και των φορθτϊν ψυγείων 
μεταφοράσ αίματοσ. 
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ΙΙ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ- ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΑΤΣΩΝ- ΑΚΙΝΗΙΑ 
 

1.Τα δρομολόγια για τθν εξυπθρζτθςθ των ωσ άνω δρομολογιακϊν γραμμϊν κα 
εκτελοφνται από το Ε/Γ-Δ/ «ΚΥΙΑΧΟΣ ΙΙΙ» Ν. Νάξου 62, ςφμφωνα με τον επιςυναπτόμενο ςτθν 
παροφςα πίνακα δρομολογίων, ο οποίοσ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. 

2.Η εκτζλεςθ των δρομολογίων του επιςυναπτόμενου πίνακα είναι υποχρεωτικι για τον 
ανάδοχο. Μεταβολι επιτρζπεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν υπ’ αρικμ.  
2252.1.1/86814/22/05-12-2022 Ρροκιρυξθ. Άρνθςθ τθσ αποδοχισ ι εκτζλεςθσ των δρομολογίων 
από τον πλοιοκτιτθ, επιφζρει ζκπτωςθ αυτοφ από τθν παροφςα ςφμβαςθ και από κάκε 
δικαίωμά του που απορρζει από αυτιν. 

3.Ρροςεγγίςεισ του πλοίου ςε άλλα λιμάνια εκτόσ από τα λιμάνια τθσ δρομολογιακισ 
γραμμισ με ςφμβαςθ ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ επιτρζπονται, εφ’ όςον από τισ 
προςεγγίςεισ αυτζσ δεν εμποδίηεται θ εξυπθρζτθςθ τθσ εν λόγω γραμμισ και δεν παραβιάηονται 
οι όροι άλλων ςυμβάςεων, μετά από ζγκριςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, 
ι του οργάνου ςτο οποίο μεταβιβάςτθκε θ αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ τοφτο 
εξουςιοδότθςθ.  

4.Οι πλοίαρχοι των πλοίων υποχρεοφνται να εκτελοφν ζκτακτεσ προςεγγίςεισ για 
επείγοντεσ κοινωνικοφσ λόγουσ μετά από ςχετικι εντολι του αρμόδιου κατά περίπτωςθ 
οργάνου.  

 
 

ΙΙΙ. ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ 
 

1.Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν υπ’ 
αρικμ. 140425/25-01-2023 εγγυθτικι επιςτολι του ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΑΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ,  
ποςοφ εννζα χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεςςάρων ευρώ (€9.184,00), ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. 2252.1.1/86814/22/05-12-2022 Ρροκιρυξθ. 

2.Η ωσ άνω εγγυθτικι επιςτολι κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο ζνα μινα μετά τθ λιξθ των 
δρομολογιακϊν υποχρεϊςεϊν του. 

3.Η ωσ άνω εγγυθτικι κα καταπζςει (μερικϊσ ι ολικϊσ), υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςε κάκε περίπτωςθ απόκλιςθσ του αναδόχου από τισ υποχρεϊςεισ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ και των διατάξεων του ν.4948/2022, τθσ υπ’ αρικμ. 2252.1.1/86814/22/05-
12-2022 Ρροκιρυξθσ, κακϊσ και ςε περίπτωςθ κιρυξθσ εκπτϊτου του αναδόχου.  
 
 

ΙV. ΜΙΘΩΜΑΣΑ 
 

1.Για τθν καταβολι των μιςκωμάτων, ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει ςχετικι αίτθςθ προσ 
τθ Διεφκυνςθ Θαλαςςίων Συγκοινωνιϊν του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, 
ςυνοδευόμενθ από τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α)κατάςταςθ ςτθν οποία αναγράφεται ο αρικμόσ των δρομολογίων που εκτελζςκθκαν 
κατά θμερομθνία ςε τρία (03) αντίγραφα κεωρθμζνθ από τθν Λιμενικι Αρχι, 

β)τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν, 
γ)κυρωμζνο αντίγραφο του θμερολογίου γζφυρασ πλοίου ςτισ οποίεσ εμφαίνεται το 

πλιρεσ δρομολόγιο που εκτελζςκθκε, ςε δφο (02) αντίγραφα για τθν εκτζλεςθ των ταξιδιϊν τθσ 
γραμμισ και 

δ)αντίγραφο τθσ προςωρινισ ι εκκακαριςτικισ διλωςθσ του Φ.Ρ.Α. που κατατίκεται 
ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 
 Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υποβολι τθσ προαναφερόμενθσ αίτθςθσ από τον 
ενδιαφερόμενο, είναι θ κατάκεςθ του ςυνόλου των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν. Αίτθςθ που δεν 
ςυνοδεφεται από τα ωσ άνω δικαιολογθτικά, κα επιςτρζφεται με τα ςυνθμμζνα.   
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2.Μετά τον αρχικό ζλεγχο, από τθ Διεφκυνςθ Θαλαςςίων Συγκοινωνιϊν, διαβιβάηονται 
προσ τθν αρμόδια Οικονομικι Υπθρεςία προκειμζνου να προχωριςει ςτθν εκκακάριςθ τθσ 
δαπάνθσ και τθν εκτζλεςθ τθσ πλθρωμισ, αίτθςθ με τα ωσ άνω δικαιολογθτικά, ςτθν οποία 
αναγράφονται τα ςτοιχεία του αναδόχου πλοιοκτιτθ /πλοιοκτιτριασ εταιρείασ, θ διεφκυνςθ, θ 
αρμόδια Δ.Ο.Υ., το ςυνολικό ποςό τθσ δαπάνθσ, το κακαρό πλθρωτζο ποςό με ανάλυςθ των 
ςχετικϊν κρατιςεων, αρικμό τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςε μορφι IBAN κακϊσ και πρόςφατθ 
φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. Στθν περίπτωςθ εκχϊρθςθσ ι κατάςχεςθσ απαιτείται 
θ αναγγελία εκχϊρθςθσ ι το καταςχετιριο αντίςτοιχα τθροφμενων των διαδικαςιϊν που 
ορίηονται ςτο άρκρο 145 του ν.4270/2014, όπωσ ιςχφει. Σε διαφορετικι περίπτωςθ υποβάλλεται 
Υπεφκυνθ Διλωςθ μθ εκχϊρθςθσ/ενεχυρίαςθσ. 
 
 

V. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΙΘΩΜΑΣΩΝ 
 
1.Εάν το πλοίο για λόγουσ δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν δεν καταπλεφςει ςε λιμάνι τθσ 

δρομολογιακισ γραμμισ ςε, ότι αφορά το μιςκοφμενο τμιμα, αλλά καταπλεφςει ςτο 
πλθςιζςτερο αςφαλζςτερο λιμάνι ι όρμο για τθν αποεπιβίβαςθ των επιβατϊν, τότε, και εφ’ όςον 
υπάρχει χερςαία επικοινωνία με το λιμάνι του μιςκοφμενου τμιματοσ τθσ δρομολογιακισ 
γραμμισ που δεν προςιγγιςε το πλοίο, δεν κα διενεργείται περικοπι μιςκϊματοσ, υπό τθν 
απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι το λιμάνι ι ο όρμοσ που κατζπλευςε δεν περιλαμβάνεται ςτθ 
δρομολογιακι γραμμι. 

2.Σε περίπτωςθ που το πλοίο δεν καταπλεφςει ςε λιμάνι του μιςκοφμενου τμιματοσ τθσ 
γραμμισ για τθν αποεπιβίβαςθ επιβατϊν και οχθμάτων, (πλθν τθσ περιπτϊςεωσ τθσ ανωτζρω 
παραγράφου), για οποιονδιποτε λόγο, γίνεται περικοπι μιςκϊματοσ με βάςθ τα μίλια που δεν 
διανφκθκαν και τθν αναλογοφςα κατά μίλι τιμι. 

 

 
VΙ. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΟΙΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
1.Το Ε/Γ-Δ/ «ΚΥΙΑΧΟΣ ΙΙΙ» Ν. Νάξου 62, το οποίο κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 

προβλζπεται να εξυπθρετεί τθν ωσ άνω δρομολογιακι γραμμι, δφναται να αντικακίςταται από 
άλλο πλοίο τθσ εταιρείασ, με το πιο πάνω ςυμφωνθκζν μίςκωμα ι με ανάλογθ περικοπι 
μιςκϊματοσ, μετά από ζγκριςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι του οργάνου 
ςτο οποίο μεταβιβάςτθκε θ αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, εφ’ όςον απαιτείται, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει 
ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, επιςτολι του 
εκδότθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ με τθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι αυτι 
εξακολουκεί να ιςχφει και για το ςφνολο των χρονικϊν διαςτθμάτων τθσ αντικατάςταςθσ του Ε/Γ-
Δ/ «ΚΥΙΑΧΟΣ ΙΙΙ» Ν. Νάξου 62, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ. 

2.Στθν περίπτωςθ που ο πλοιοκτιτθσ κατά τθ διάρκεια τθσ μιςκωτικισ περιόδου προβεί 
ςε πϊλθςθ του Ε/Γ-Δ/ «ΚΥΙΑΧΟΣ ΙΙΙ» Ν. Νάξου 62 και δεν υπάρχει δυνατότθτα 
αντικατάςταςθσ από άλλο πλοίο του ίδιου πλοιοκτιτθ, αναλόγων προςόντων και μεταφορικισ 
ικανότθτασ, ο νζοσ πλοιοκτιτθσ του Ε/Γ-Δ/ «ΚΥΙΑΧΟΣ ΙΙΙ» Ν. Νάξου 62, δφναται να ςυνεχίςει 
τθν εκτζλεςθ των δρομολογίων με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο 
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι τθσ υπ’ αρικμ. 2252.1.1/86814/22/05-12-2022 προκιρυξθσ και με τθν προχπόκεςθ 
ότι αποδζχεται πλιρωσ τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν παροφςα 
ςφμβαςθ. Ο νζοσ πλοιοκτιτθσ πριν τθν υπογραφι τθσ νζασ ςφμβαςθσ για τθν ςυνζχιςθ τθσ 
παροχισ υπθρεςιϊν υποχρεοφται να κατακζςει (ςφμφωνα με τθν κατθγορία του πλοίου) 
ανάλογθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ εγγυθτικι επιςτολι που 
ζχει κατατεκεί από τον ανάδοχο επιςτρζφεται ςε αυτόν. 

ΑΔΑ: 6ΥΝΑ4653ΠΩ-ΛΘΟ



Σελίδα 5 από 6 
ΥΜΒΑΗ  ΠΙΩ ΛΙΒΑΓΙ ΠΑΡΟΥ - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΝΑΞΟΥ ΑΠΔΥΘΔΙΑ 

Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο και καταπίπτει 
υπζρ του Δθμοςίου, ςε περίπτωςθ που ο νζοσ πλοιοκτιτθσ δεν αναλάβει τα δικαιϊματα και τισ 
υποχρεϊςεισ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. 

3.Σε κάκε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ του Ε/Γ-Δ/ «ΚΥΙΑΧΟΣ ΙΙΙ» Ν. Νάξου 62, τα 
ςχετικά μιςκϊματα κα αποδίδονται ςτθν ανάδοχο εταιρεία. 

 
 

VΙΙ. ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΚΤΡΩΕΙ 
 

1.Σε κάκε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του αναδόχου: 
 α)δφναται να επιβλθκεί ο προςωρινόσ του αποκλειςμόσ από το ςφνολο των ςυμβάςεων 

παραχϊρθςθσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν.4413/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 42 αυτοφ, με τθν επιφφλαξθ τθσ εφαρμογισ και των διατάξεων του 
άρκρου 21 του «Κϊδικα νομοκεςίασ καλαςςίων ενδομεταφορϊν και δικαιωμάτων επιβατϊν», 
που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο ν.4948/2022(Α’ 125), 

β)διενεργείται νζοσ διαγωνιςμόσ μίςκωςθσ τθσ γραμμισ ςε βάροσ του ζκπτωτου, με 
ςυνζπεια να υποχρεϊνεται αυτόσ να καταβάλλει ςτο Δθμόςιο αποηθμίωςθ ίςθ με τθ διαφορά 
του χαμθλότερου μιςκϊματοσ που είχε προςφερκεί από αυτόν και του τυχόν υψθλότερου που 
κα επιτευχκεί ςτο νζο διαγωνιςμό. Η παροφςα παράγραφοσ δφναται να εφαρμόηεται εφ’ όςον 
κρίνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι το όργανο ςτο οποίο 
μεταβιβάςτθκε θ αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ, ότι ςυντρζχει θ 
περίπτωςθ εφαρμογισ τθσ.  

2.Σε κάκε περίπτωςθ ακζτθςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, θ ανάδοχοσ, 
υπόκειται και ςε τυχόν κυρϊςεισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4948/2022 (Αϋ 125). 

 
 

VIIΙ. ΙΧΤ ΤΜΒΑΗ 
 

Η παροφςα ςφμβαςθ ιςχφει για το χρονικό διάςτθμα από 28/01/2023 μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθ ςφναψθ τθσ ςχετικισ ςυμβάςεωσ τθσ εν 
λόγω δρομολογιακισ γραμμισ, και ςε κάκε περίπτωςθ όχι πζραν τθσ 31/10/2023. 

 
 

ΙΧ. ΕΚΧΩΡΗΗ 
 

Η ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να προβεί ςε οποιαςδιποτε μορφισ εκχϊρθςθ ςε 
οποιονδιποτε τρίτο (φυςικό ι νομικό πρόςωπο) και για οποιαδιποτε αιτία τα δικαιϊματα και τισ 
υποχρεϊςεισ τθσ από τθν παροφςα ςφμβαςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ρθτι ζγγραφθ 
ςυγκατάκεςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι του οργάνου ςτο οποίο 
μεταβιβάςτθκε θ αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ. 

 

 
Χ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Κατά τθ διάρκεια τθσ μιςκωτικισ περιόδου και με τθν ςυναίνεςθ τθσ αναδόχου, ο 

Υπουργόσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι το όργανο ςτο οποίο μεταβιβάςτθκε θ 
αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ, μπορεί να προβαίνει ςτισ αναγκαίεσ 
από τισ περιςτάςεισ κάκε φορά τροποποιιςεισ, για τθν ενοποίθςθ οριςμζνων γραμμϊν ι τθν 
προςκικθ ι τθν αφαίρεςθ λιμζνων προςζγγιςθσ, εφόςον από αυτό δεν προκφπτει επιπρόςκετθ 
οικονομικι επιβάρυνςθ για το Δθμόςιο και επιτυγχάνεται καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των 
ςυγκοινωνιακϊν αναγκϊν. 
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2.Κάκε διαφορά που απορρζει από τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ, ςυμφωνείται ότι κα 
υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα των Δικαςτθρίων του Ρειραιά. 

Η δεφτερθ των ςυμβαλλομζνων ανάδοχοσ ςυμφωνεί και αποδζχεται πλιρωσ τα ωσ άνω 
διαλαμβανόμενα. 
                Η ςφμβαςθ αυτι αφοφ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται από τουσ 
ςυμβαλλόμενουσ ςε τζςςερα (04) πρωτότυπα, εκ των οποίων, τα τρία (03) κα κατατεκοφν ςτισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και το τζταρτο κα λάβει 
θ ανάδοχοσ. 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΙΟ 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο Τπουργόσ 
 
 
 

Ιωάννθσ Πλακιωτάκθσ 
 

τοιχεία νόμιμου Εκπροςώπου: 
 
 
 

                 Κερράσ Δθμιτριοσ του Θεοδοςίου  
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