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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            Πειραιάσ,   09   Μαρτίου 2023 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ 
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ                            Αριθ.Πρωτ.: 2252.1.1/17613/23 
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 οικονομικισ προςφοράσ ςτο πλαίςιο τθσ υπ’ αρικμ. 2252.1.1/63640/22/09-09-
2022 Προκιρυξθ ανοικτοφ δθμόςιου διεκνοφσ 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 (ΑΔΑ: ΨΛΠΕ4653ΠΩ-ΒΝΠ). 
 

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./Δ.Θ.. 

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. 

 

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

 
 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. 2252.1.1/92203/22/28-12-2022 απόφαςη Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Θ.. Βϋ 
«Αποςφράγιςη οικονομικϊν προςφορϊν τησ υπ’ αριθμ. 2252.1.1/63640/22/09-09-2022 (Ο.Ε.) Προκήρυξησ 
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: Ψ0ΠΤ4653ΠΩ-
ΨΦΒ). 
 

6. Σην υπ’ αριθμ. 1731/06-12-2022 προδικαςτική προςφυγή ενϊπιον τησ Ε.Α.ΔΘ.Τ. τησ εταιρείασ 
ΑΞΙΟΚΕΡΑ Ν.Ε.   

 
7. Σην υπ’ αριθμ. 131/01-02-2023 απόφαςη Ε.Α.ΔΘ.Τ. επί τησ ΓΑΚ 1731/2022 προδικαςτικήσ 

προςφυγήσ. 
  
 8. Σο αριθ. πρωτ.: 2252.1-24/10493/23/10-02-2023 ζγγραφο Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Θ.. Βϋ.  
 
 9. Σην υποβληθείςα οικονομική προςφορά τησ προκριθείςασ ςυμμετοχήσ για τη δρομολογιακή γραμμή 
με α/α.37 του Παραρτήματοσ IV τησ υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ τησ παροφςασ, τησ εταιρείασ με την 
επωνυμία «ΚΙΑΡΑ Ν.Ε.», ωσ ακολοφθωσ: γραμμή 37α. ποςό €9.489,00, γραμμή 37β. ποςό €9.489,00, 
γραμμή 37γ. ποςό €15.649,00, γραμμή 37δ. ποςό €18.734,00. 
  
 10. Σο από 14-02-2023 πρακτικό Επιτροπήσ Διεξαγωγήσ μειοδοτικϊν διαγωνιςμϊν με το οποίο, 
κατόπιν αποςφράγιςησ, ελζγχου και αξιολόγηςησ οικονομικϊν προςφορϊν, γνωμοδότηςε ομόφωνα για την 
αποδοχι τησ προςφοράσ τησ εταιρείασ ΚΙΑΡΑ Ν.Ε., για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α 37, ωσ ςυμμορφοφμενη 
με τουσ όρουσ τησ υπ’ αριθμ. 2252.1.1/63640/22/09-09-2022 (2η Ο.Ε.) (ΑΔΑ: ΨΛΠΕ4653ΠΩ-ΒΝΠ) προκήρυξησ, 
και προτείνει την κατακφρωςή τησ. 
   
 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε 
 
 1. Σην αποδοχι του από 14-02-2023 πρακτικοφ τησ Επιτροπήσ Διεξαγωγήσ μειοδοτικϊν 
διαγωνιςμϊν για την αποςφράγιςη, τον ζλεγχο και την αξιολόγηςη τησ οικονομικήσ προςφοράσ τησ 
εταιρείασ «ΚΙΑΡΑ Ν.Ε.», ςυμμετζχουςασ ςτη δρομολογιακή γραμμή με α/α.37 του Παραρτήματοσ IV τησ 
υπό ςτοιχείο 3 αποφάςεωσ του προοιμίου τησ παροφςασ, ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 
 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
ΠΛΟΙΟΤ 

ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΗ 
ι 

ΕΦΟΠΛΙΣΗ/ΠΡΟΚΡΙΘΕΙΑ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

    

Ε/Γ-Ο/Γ  
«ΠΘΝΣΡΑΝΝΕΡ ΣΗΕΣ» 

Ν.Π. 11886 

KΙΑΡΑ Ν.E. 37α. ΤΡΟ – ΣΘΝΟ – 
ΑΝΔΡΟ – ΚΑΡΤΣΟ ή 
ΜΑΡΜΑΡΙ και επιςτροφή 

Εννιά χιλιάδεσ 
τετρακόςια ογδόντα 
εννζα ευρϊ 
(€9.489,00) ανά 
πλήρεσ δρομολόγιο 
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Ε/Γ-Ο/Γ  
«ΠΘΝΣΡΑΝΝΕΡ ΣΗΕΣ» 

Ν.Π. 11886 

KΙΑΡΑ Ν.E. 37β. ΤΡΟ – ΚΤΘΝΟ – 
ΚΕΑ – ΛΑΤΡΙΟ και 
επιςτροφή 
Σο τμήμα ΚΕΑ – ΛΑΤΡΙΟ 
δεν επιδοτείται 

Εννιά χιλιάδεσ 
τετρακόςια ογδόντα 
εννζα ευρϊ 
(€9.489,00) ανά 
πλήρεσ δρομολόγιο 

    

Ε/Γ-Ο/Γ  
«ΠΘΝΣΡΑΝΝΕΡ ΣΗΕΣ» 

Ν.Π. 11886 

KΙΑΡΑ Ν.E. 37γ. ΤΡΟ – ΠΑΡΟ – 
ΝΑΞΟ – ΔΟΝΟΤΑ – 
ΑΙΓΙΑΛΘ – ΚΑΣΑΠΟΛΑ – 
ΚΟΤΦΟΝΘΙ – ΧΟΙΝΟΤΑ 
– ΘΡΑΚΛΕΙΑ – ΝΑΞΟ – 
ΠΑΡΟ – ΤΡΟ  

Δζκα πζντε χιλιάδεσ 
εξακόςια ςαράντα 
εννζα ευρϊ 
(€15.649,00) ανά 
πλήρεσ δρομολόγιο 

    

Ε/Γ-Ο/Γ  
«ΠΘΝΣΡΑΝΝΕΡ ΣΗΕΣ» 

Ν.Π. 11886 

KΙΑΡΑ Ν.E. 37δ. ΤΡΟ – ΠΑΡΟ – 
ΝΑΞΟ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ – 
ΙΚΙΝΟ – ΙΟ – ΘΘΡΑΙΑ – 
ΘΘΡΑ – ΑΝΑΦΘ και 
επιςτροφή 

Δζκα οκτϊ χιλιάδεσ 
επτακόςια τριάντα 
τζςςερα ευρϊ 
(€18.734,00) ανά 
πλήρεσ δρομολόγιο 

    

 
2. 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 «ΚΙΑΡΑ Ν.Ε.» (info@seajets.gr, manager@seajets.gr) 
  
ΙΙ. Κοινοποίηςη: 
1. Πρόεδρο Επιτροπήσ Διεξαγωγήσ Μειοδοτικών Διαγωνιςμών  
2. ΕΣΑΙΡΕΙΑ «ΑΞΙΟΚΕΡΑ Ν.Ε.» (info@saos.gr) 
3. ΕΣΑΙΡΕΙΑ «ΙΣΖΕΣ ΤΨΗΛΗ ΣΑΧΤΣΗΣΑ Ν.Ε.» (info@seajets.gr, manager@seajets.gr) 
 
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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