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ΘΕΜΑ: Ρροκιρυξθ και Επανάλθψθ Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν Εξυπθρζτθςθ
Δρομολογιακϊν Γραμμϊν με ςφναψθ Σφμβαςθσ ι Συμβάςεων Ανάκεςθσ Δθμόςιασ
Υπθρεςίασ διάρκειασ μζχρι 31/10/2016
ΡΟΚΗΥΞΗ
Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ζχοντασ υπόψθ:
α)Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 κακϊσ και τισ λοιπζσ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΟΚ) υπ' αρικμ.
3577/1992 του Συμβουλίου τθσ 7θσ Δεκεμβρίου 1992, για τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ
ελεφκερθσ κυκλοφορίασ των υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ ςτο εςωτερικό των κρατϊν
μελϊν (Θαλάςςιεσ Ενδομεταφορζσ - Καμποτάη)
β)Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου όγδοου του Ν.2932/2001 «Ελεφκερθ παροχι
υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ – Σφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και
Λιμενικισ Ρολιτικισ – Μετατροπι Λιμενικϊν Ταμείων ςε Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ
διατάξεισ» (Αϋ 145), όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 220 του ν.4072/2012 (Αϋ86) και
ςυμπλθρϊκθκαν με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 55 του Ν.4276/2014 (Αϋ155),
τισ λοιπζσ διατάξεισ του Ν.2932/2001,όπωσ ιςχφουν, κακϊσ και τισ διατάξεισ του άρκρου ζκτου
του ν.3755/2009 (Α’ 52)
γ)Τισ διατάξεισ του Ν.2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του
Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 247), όπωσ ιςχφουν, κακϊσ και του ν.4270/2014 «Αρχζσ
δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ…» (Αϋ143)
δ)Τισ διατάξεισ του Ν.2286/1995 «Ρρομικειεσ του Δθμόςιου τομζα και ρφκμιςθ ςυναφϊν
κεμάτων» (Αϋ 19), όπωσ ιςχφει
ε)Τισ διατάξεισ του Ν.2842/2000 «Λιψθ ςυμπλθρωματικϊν μζτρων για τθν εφαρμογι των
Κανονιςμϊν (Ε.Κ.) 1103/97, 974/98, 2866/98 του Συμβουλίου, όπωσ ιςχφουν, ςχετικά με τθν
ειςαγωγι του ΕΥΩ» (Αϋ 207)
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ςτ)Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 21 του Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Ρ.Α.»
(Αϋ 248), όπωσ τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ των Ν.3845/2010 (Αϋ 65) και Ν.3899/2010
(Αϋ212)
η)Τισ διατάξεισ του Ν.3886/2010 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων
– Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21 θσ
Ιουνίου 1989………..» (Αϋ173), όπωσ τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του Ν.4055/2012 (Αϋ 51)
θ)Τισ διατάξεισ του Ν.3310/2005 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθν διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» (Αϋ 30), όπωσ
τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του Ν.3414/2005 (Αϋ 279)
κ)Τισ διατάξεισ του Ν.2741/1999 «Ενιαίοσ φορζασ ελζγχου τροφίμων, άλλεσ ρυκμίςεισ κεμάτων
αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ 199), όπωσ τροποποιικθκε
με τον Ν.3310/2005 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθν διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» (Αϋ 30)
ι)Τισ διατάξεισ του Ν.3697/2008 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ,
ζλεγχοσ των δθμοςίων δαπανϊν, μζτρα φορολογικισ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ194)
ια)Τισ διατάξεισ του Ν.3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 68), όπωσ προςτζκθκαν με τισ διατάξεισ
του Ν.3801/2009 (Αϋ163)
ιβ)Τισ διατάξεισ του Ν.3242/2004 (Αϋ102), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν με τισ διατάξεισ
του Ν.3731/2008 (Αϋ263)
ιγ)Τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - …» (Αϋ74)
ιδ)Το Ρ.Δ.63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά
όργανα» (Αϋ 98)
ιε) Το π.δ.70/2015 «Αναςφςταςθ των Υπουργείων…» (Αϋ114) και το π.δ.73/2015 «Διοριςμόσ
Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν…» (Αϋ 116)
ιςτ)Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ.103/2014 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου» (Α’ 170),
ιη) Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.)» (Αϋ 150)
ιθ)Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ.82/1996 «Ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων
Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των
νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα» (Αϋ 66)
ικ)Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ.60/2007 «Ρροςαρμογι Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ
Οδθγίασ 2004/18 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου “Ρερί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ζργων,
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν”» (Αϋ 64)
κ)Τθν υπ’ αρικμ.20977/23-08-2007 Κοινι Απόφαςθ Υπουργείων Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ
«Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/05, όπωσ τροποποιικθκε με τον
ν.3414/05» (Βϋ 1673)
κα)Τθν υπ’ αρικμ. 3350/01/04/05-02-2004 απόφαςθ Υ.Ε.Ν. «φκμιςθ κεμάτων εκτζλεςθσ
δαπανϊν, είςπραξθσ, διαχείριςθσ και απόδοςθσ των εςόδων του ειδικοφ Λογαριαςμοφ
Ακτοπλοϊκϊν Συγκοινωνιϊν» (Βϋ310), κατά το μζροσ που εξακολουκεί να ιςχφει μετά τθν ιςχφ
του Ν.3697/2008 (Αϋ194)
κβ)Τθν υπ’ αρικμ. 1072034/4496/0014/16-10-1990 Απόφαςθ Υπουργείου Οικονομικϊν «Ρερί
μθ υπαγωγισ ςε τζλοσ χαρτοςιμου των αιτιςεων και προςφορϊν ςυμμετοχισ ςε δθμόςιουσ
διαγωνιςμοφσ»
κγ)Τθν υπ’ αρικμ. Οικ.2/83149/Α0024/13-11-2008 Εγκφκλιο Υπ. Οικ/μίασ & Οικ/κων/ΓΓΔΡ/ΓΛΚ
κδ)Τθν υπ’ αρικμ.3332.2/03/13/21-08-2013 Απόφαςθ Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Αιγαίου
«Κακοριςμόσ του τφπου και των ςτοιχείων τθσ διλωςθσ δρομολόγθςθσ πλοίου, του
περιεχομζνου αυτισ και των εγγράφων που ςυνυποβάλλονται με αυτιν» (Βϋ2129)
κε)Τθν υπ’ αρικ. ΔΙΑΔΡ/Φ.Α.1.2./4194/16-02-2009 Εγκφκλιο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ
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Διοίκθςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ/ Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Οργάνωςθσ και
Διαδικαςιϊν/ Διεφκυνςθ Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν και Ραραγωγικότθτασ/ Τμιμα Μεκόδων
Εργαςίασ και Διαδικαςιϊν
κςτ)Τθν Οδθγία 2004/18 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 31θσ Μαρτίου
2004 περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν
και υπθρεςιϊν
κη)Τo υπ’ αρικμ.TREN/G1(02)D/17565 rppscEL/04-11-2002 ζγγραφο τθσ ΓΕΝΙΚΘΣ Δ-ΝΣΘΣ
ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ τθσ ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ, «Ρροκιρυξθ μειοδοτικϊν
διαγωνιςμϊν κλπ.»
κθ)Τθν υπ’ αρικ. COM (2003) 595/22-12-2003 Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (για τθν
ερμθνεία του Κανονιςμοφ 3577/92) όπωσ επικαιροποιικθκε με τθν αρικ.COM (2006) 196 /1105-2006 Ανακοίνωςθ
κκ)Τθν υπ’ αρικμ.3331.1/01/14/30-10-2014 Απόφαςθ Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Αιγαίου
«Κακοριςμόσ ενδεικτικοφ γενικοφ δικτφου ακτοπλοϊκϊν ςυγκοινωνιϊν και διάκριςθ τακτικϊν
δρομολογιακϊν γραμμϊν ςε κατθγορίεσ» (Βϋ 2964)
λ)Τθν υπ’ αρικμ.3332.8.2/09/15/20-04-2015 (ΑΔΑ:6ΒΝΦ465ΦΘΘ-ΗΨΨ) Απόφαςθ ΥΡ.Ο.Υ.Ν.Τ/
Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΘΣ Γϋ «Ρρόςκλθςθ για Σφναψθ Σφμβαςθσ ι Συμβάςεων Ανάκεςθσ Δθμόςιασ
Υπθρεςίασ, για τθν Αποκλειςτικι Εξυπθρζτθςθ
Γραμμϊν του Δικτφου Ακτοπλοϊκϊν
Συγκοινωνιϊν»
λα)Τθν υπ’ αρικμ.2252.1.1/21007/15/18-09-2015 απόφαςθ Υ.Ο.Υ.Ν.Τ./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΘΣ Βϋ
«Ρροκιρυξθ Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν Εξυπθρζτθςθ Δρομολογιακϊν Γραμμϊν με
ςφναψθ Σφμβαςθσ ι Συμβάςεων Ανάκεςθσ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ Διάρκειασ μζχρι 31-10-2016»
(ΑΔΑ: 7ΣΘΒ465ΦΘΘ-ΛΑΛ)
λβ)Τθν υπ’ αρικμ.11/17-12-2015 γνωμοδότθςθ του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκϊν Συγκοινωνιϊν
(Σ.Α.Σ.) για τθν διενζργεια, αφϋ ενόσ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ προσ κάλυψθ των
ςυγκοινωνιακϊν αναγκϊν ςφνδεςθσ τθσ Σαμοκράκθσ με το λιμζνα Λαυρίου, αφϋ ετζρου
επαναλθπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ υπ’ αρικμ.2252.1.1/21007/15/18-09-2015 προκιρυξθσ για τισ
δρομολογιακζσ γραμμζσ ςτισ οποίεσ αυτόσ απζβθ άγονοσ λόγω μθ υποβολισ προςφορϊν
λγ) Τθν υπ’ αρικμ. 2252.1.1/14795/16/19-02-2016 απόφαςθ ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΒϋ/ΔΘΣ Βϋ για
τθν προκιρυξθ επαναλθπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ υπ’ αρικμ.2252.1.1/21007/15/18-09-2015
προκιρυξθσ (ΑΔΑ: ΨΘΘΟ4653ΡΩ-8Τ1)
λδ) Τθν υπ’ αρικμ.2/97045/ΔΡΓΚ/19-12-2014 απόφαςθ Υπουργείου Οικονομικϊν (ΑΔΑ:ΒΝΚΦΘΜΞ0), τθν υπ’ αρικμ.2811.23/12696/15-02-2016 απόφαςθ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΟΡ Αϋ
(ΑΔΑ:ΨΚΝΥ4653ΡΩ-Φ5Ω) και τθν υπ’ αρικμ.2811.23/12674/15-02-2016 απόφαςθ
ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΟΡ Αϋ (ΑΔΑ:Ψ7ΛΛ4653ΡΩ-ΗΔΑ)
λε) Το υπ’ αρικμ.3327.4/09/15/15-01-2015 ζγγραφο Υ.Ν.Α./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΒϋ/ ΔΘΣ Βϋ κακϊσ
και το υπ’ αρικμ.49791/668/ΣΧ.5731/274/08-05-2015 ζγγραφο Υ.Ο.Υ.Ν.Τ./Γ.Γ. ΕΜΡΟΙΟΥ &
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΘ/Γ.Δ. ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ/ΔΝΣΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ
& ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
λςτ) Τθν αναγκαιότθτα εξυπθρζτθςθσ δρομολογιακϊν γραμμϊν με ςφναψθ ςφμβαςθσ ι
ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ χρονικισ διάρκειασ μζχρι 31/10/2016 κατόπιν
δθμόςιου μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ
ΡΟΚΗΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοικτό, δθμόςιο, διεκνι, μειοδοτικό διαγωνιςμό κακϊσ και ανοικτό δθμόςιο, διεκνι,
επαναλθπτικό, μειοδοτικό διαγωνιςμό για τθν εξυπθρζτθςθ των δρομολογιακϊν γραμμϊν του
ςυνθμμζνου ςτθν παροφςα ΡΙΝΑΚΑ ΔΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΓΑΜΜΩΝ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV), για το
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χρονικό διάςτθμα μζχρι 31/10/2016 *ςφνολο τριάντα πζντε (35) εβδομάδεσ+.
Α. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 18 Απριλίου 2016, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00,
ςτο κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ –
Ρφλεσ Ε1-Ε2), παρουςία τθσ προβλεπόμενθσ ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι Επιτροπισ. Οι
ενδιαφερόμενοι που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό πρζπει να
υποβάλλουν μζχρι τθν παραπάνω θμζρα και ϊρα τισ προςφορζσ τουσ με τα
δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Ι, ΙΙ και ΙΙI τθσ παροφςασ.
Ρροςφορζσ που κατατίκενται από τουσ ενδιαφερόμενουσ μετά τθν παραπάνω
θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται ςτον ενδιαφερόμενο από
τθν Υπθρεςία που διενεργεί τον διαγωνιςμό.
2. Σε περίπτωςθ που, είτε δεν υπάρξει ςυμμετοχι, είτε οι ςυμμετζχοντεσ απορριφκοφν
από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ διενζργειασ αυτοφ, ο διαγωνιςμόσ δφναται να
επαναλθφκεί μετά από γνωμοδότθςθ του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκϊν Συγκοινωνιϊν
(Σ.Α.Σ.), με τουσ ίδιουσ ι άλλουσ όρουσ.
3. Θ δαπάνθ βαρφνει τον κρατικό προχπολογιςμό. Θ εκτιμϊμενθ προχπολογιςκείςα
δαπάνθ για το χρονικό διάςτθμα μζχρι 31/10/2016 κυμαίνεται από 3.960.789,30 μζχρι
4.825.712,63 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.), ανάλογα με τθν κατθγορία των
προςφερόμενων πλοίων για τισ δρομολογιακζσ γραμμζσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΙV.
Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Κάκε δρομολογιακι γραμμι του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΙV, είναι διαφορετικι και ωσ εκ τοφτου
ςυνάπτεται ξεχωριςτι ςφμβαςθ με τον ανάδοχο.
2. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποβάλλουν ενςτάςεισ - προςφυγζσ μόνον ςτισ
δρομολογιακζσ γραμμζσ για τισ οποίεσ ζχουν κατακζςει ςχετικι προςφορά.
3. Θ επιλογι των μειοδοτϊν, όπου απαιτείται, κα γίνει με ςειρά προτεραιότθτασ κατθγορίασ
πλοίων. Θ ςειρά προτεραιότθτασ των κατθγοριϊν των πλοίων είναι κατθγορία 2 και
κατθγορία 3. Θ κατθγορία 2 προθγείται τθσ κατθγορίασ 3.
4. Ο διαγωνιςμόσ δφναται να ματαιωκεί, είτε ςτο ςφνολο του, είτε ςε επιμζρουσ γραμμι ι
γραμμζσ, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ, μετά από
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι του οργάνου
ςτο οποίο μεταβιβάςτθκε θ αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ.
5.

Οι γενικοί όροι του διαγωνιςμοφ κακορίηονται λεπτομερϊσ ςτα παραρτιματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ
που αποτελοφν και αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.
Γ. ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ορίηεται ςτουσ ςυνθμμζνουσ ςτθν παροφςα
ΡΙΝΑΚΕΣ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΙV.
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2. Οι ενδιαφερόμενοι που λαμβάνουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό πρζπει να διακζτουν πλοίο, το
οποίο πλθροί τα ελάχιςτα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτουσ
ςυνθμμζνουσ ςτθν παροφςα ΡΙΝΑΚΕΣ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΙV.
3. Το μίςκωμα ζκαςτθσ δρομολογιακισ γραμμισ, εκτόσ των άλλων κρατιςεων, υπόκειται και
ςε Φ.Ρ.Α., με ςυντελεςτι τον εκάςτοτε ιςχφοντα.
4. Το ανϊτατο προςφερόμενο μίςκωμα, ζκαςτθσ κατθγορίασ πλοίου, για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ
δρομολογιακισ γραμμισ, με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που απαιτοφνται από τθν
παροφςα, αναφζρεται ςτισ αντίςτοιχεσ ςτιλεσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΙV.
5. Θ παροφςα δθμοςιεφεται ςε περίλθψθ, ςε μια (01) θμεριςια εφθμερίδα πανελλινιασ
κυκλοφορίασ, πλιρθσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ (www.yen.gr- Διακθρφξεισ – Ακτοπλοϊκζσ Γραμμζσ), ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβζρνθςθσ και ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
ν.2932/2001) κακϊσ και ςε μια (01) θμεριςια και ςε μία (01) εβδομαδιαία τοπικι
εφθμερίδα (ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.3548/2007).
Επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.3801/2009, οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ
των περιλιψεων τθσ προκιρυξθσ ςτο νομαρχιακό και τοπικό τφπο (άρκρο 46), βαρφνουν
τουσ αναδόχουσ.
6. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ/ΑΧΘΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ ΤΜΘΜΑ Βϋ
*Ακτι Βαςιλειάδθ (Ρφλεσ Ε1- Ε2) 4οσ όροφοσ, Γραφείο 407 – τθλ: (0030)2131374264 και
(0030)2131374260+, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
Ο Υπουργόσ Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ

Θοδωρισ Δρίτςασ
Συνημμζνα:
1. ΡΑΑΤΗΜΑ Ι (Γενικοί Προι) (Σελ. 19)
2. ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ (Ρρόςθετα Δικαιολογητικά) (Σελ.01)
3. ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ
(Α .Υπόδειγμα Εγγυητικήσ Επιςτολήσ Συμμετοχήσ) (Σελ.02)
(Β. Υπόδειγμα Εγγυητικήσ Επιςτολήσ Καλήσ Εκτζλεςησ) (Σελ.02)
(Γ. Υπόδειγμα Αίτηςησ Συμμετοχήσ (Σελ.01)
(Δ. Υπόδειγμα Ενοποιημζνησ Υπεφθυνησ Δήλωςησ (Σελ.02)
4. ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV (Ρίνακασ Δρομολογιακών Γραμμών) (Σελ. 02)
5. ΡΑΑΤΗΜΑ V (Υπόδειγμα πίνακα κίνηςησ επιβατών και οχημάτων ) (Σελ.01)
6. ΡΑΑΤΗΜΑ VI (Σχζδιο ςυμβάςεωσ ) (Σελ.07)
Ρίνακασ Αποδεκτών:
Ι. Για ενέργεια:
1.Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Ρολιτικήσ / ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΣ Β΄
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2.Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Ρολιτικήσ / ΤΜΗΜΑ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ (Για
ειςαγωγή ςτην ιςτοςελίδα του ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ)
3.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟΓΑΦΕΙΟ (Με την παράκληςη για επείγουςα δημοςίευςη τησ παροφςασ - Μζςω
Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Ρολιτικήσ / ΔΘΣ).
Ι. Κοινοποίηςη:
1.Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδοσ
Ακτή Μιαοφλη 65 Τ.Κ. 185 36 ΡΕΙΑΙΑΣ
2.Λιμενικζσ Αρχζσ Εςωτερικοφ (πλην Λ/Σ- Υπαλ./Λιμ.)
3. Σφνδεςμοσ Επιχειρήςεων Επιβατηγοφ Ναυτιλίασ
Ακτή Μιαοφλη 7-9, Τ.Κ.185 35, Ρειραιάσ
4.Ζνωςη Ελλήνων Εφοπλιςτών Ε/Γ πλοίων
Ακτή Μιαοφλη 87 Τ.Κ. 185 31 ΡΕΙΑΙΑΣ
5.Ζνωςη Ρλοιοκτητών Ρορθμείων Εςωτερικοφ
Γοφναρη 2 Τ.Κ. 185 31 ΡΕΙΑΙΑΣ
6.Ρανελλήνια Ζνωςη Ρλοιοκτητών Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Ρλοίων
Καποδιςτρίου 24 Τ.Κ. 18531 ΡΕΙΑΙΑΣ
8.Μόνιμη Ελληνική Αντιπροςωπεία Βρυξελλών
ΙΙΙ. Εςωτερική Διανομή:
1. Γρ. κ. Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Ρολιτικήσ
2. Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Ρολιτικήσ
3. Γρ. κ. Αρχηγοφ
4. Γρ. κ. Α΄ Υπαρχηγοφ
5. Γρ. κ. Διευθυντή Κλάδου Ναυτιλίασ
6. Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Ρολιτικήσ /Γρ.Δ/ντή ΔΘΣ
7. Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Ρολιτικήσ / ΔΡΝ
8. Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Ρολιτικήσ / ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΟΘ
9. Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Ρολιτικήσ / ΚΕΕΡ/ΔΕΡ
10. Υπηρεςία Δημοςιονομικοφ Ελζγχου ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Ρολιτικήσ
11. Ρίνακα Ανακοινώςεων ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ- (για ανάρτηςη ςτον
πίνακα ανακοινώςεων)
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ι
(Αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ προκιρυξθσ μειοδοτικϊν διαγωνιςμϊν για τθν εξυπθρζτθςθ
δρομολογιακϊν γραμμϊν με ςφναψθ ςφμβαςθσ ι ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ
διάρκειασ μζχρι 31/10/2016)
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΡΗΕΤΗΣΗ
ΔΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΓΑΜΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ι ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΜΕΧΙ 31/10/2016

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί πλοιοκτιτεσ, ωσ τζτοιων νοοφμενων και των εφοπλιςτϊν,
που αυτοί και τα πλοία τουσ πλθροφν τισ διατάξεισ του άρκρου πρϊτου παράγραφοι 1 και 2
του ν.2932/2001, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
2. Αυτοί που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό υποβάλλουν μζςα ςτθν
κακοριηόμενθ από τθν προκιρυξθ προκεςμία, αίτθςθ ςυμμετοχισ, ςτθν οποία αναφζρεται
το πλοίο ι τα πλοία που προςφζρονται για τθν εξυπθρζτθςθ ςυγκεκριμζνθσ γραμμισ ι
γραμμϊν όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, τθν κατθγορία ςτθν οποία
ςυμμετζχουν, εφ’ όςον απαιτείται, κακϊσ και εάν υφίςταται πλοίο προσ αντικατάςταςθ
του προςφζροντοσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ / ακινθςίασ αυτοφ.
Θ αίτθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να είναι ςφμφωνθ ωσ προσ το περιεχόμενό τθσ με το
υπόδειγμα Γ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ παροφςασ.
Στθν αίτθςθ επιςυνάπτονται, εβδομαδιαίοσ πίνακασ δρομολογίων κατά πλοίο, αναλυτικι
περιγραφι των δρομολογίων (ςτα οποία κα περιλαμβάνονται οι ϊρεσ αναχϊρθςθσ και
άφιξθσ από/ προσ κάκε λιμζνα προςζγγιςθσ, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν δεςμεφουν
και δφναται να τροποποιοφνται μονομερϊσ από τθν Υπθρεςία), με προαιρετικι αναφορά
των διαςτθμάτων ακινθςίασ, κακϊσ και τα ακόλουκα δικαιολογθτικά - ζγγραφα από τα
οποία αποδεικνφεται θ ςυνδρομι των προχποκζςεων του ν.2932/2001 και του
π.δ.118/2007 και τα οποία είναι ζγγραφα που αφοροφν τον πλοιοκτιτθ, το πλοίο και τα
λοιπά ζγγραφα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό.

Α. ΕΓΓΑΦΑ ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΤΟΝ ΡΛΟΙΟΚΤΗΤΗ
3. i) Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ:
ι. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, από το οποίο να
προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από
τα αδικιματα τθσ παρ.1 του άρκρου 43 του π.δ/τοσ 60/2007, για κάποιο από τα αδικιματα
του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ
δραςτθριότθτασ, εφ’ όςον αυτό ορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ
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υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ
δωροδοκία, τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ κακϊσ κι εκείνων τθσ παραγράφου 2 δ(αα) του άρκρου
τρίτου του ν.2932/2001.
ιι. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου
εξαμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν
τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.
ιιι. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν κατά περίπτωςθ αρμόδια αρχι, από το οποίο να
προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ
υποχρεϊςεισ.
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω
περιπτϊςεων ιι. και ιιι. εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι
εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.
ii) Οι αλλοδαποί:
ι. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι
δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, από το
οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για
κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ ι. του εδ. i).
ιι. Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε κάποια από τισ
καταςτάςεισ τθσ περ. ιι. του εδ. i) ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία και ότι
πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ περ. ιιι. του εδ. i).
iii)Τα νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά:
ι. Τα παραπάνω δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων ι., ιι., και ιιι του εδ. i) και των
περιπτϊςεων ι. και ιι. του εδ. ii) του παρόντοσ, αντίςτοιχα.
ιι. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου
εξαμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν είναι ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, δεν τελοφν
υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, ι ςε διαδικαςία ςυνδιαλλαγισ των άρκρων 99
επ. Ν.3588/2007,όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ και, επίςθσ, ότι δεν
τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ ι ςυνδιαλλαγισ των
ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ διαδικαςίεσ.
ιιι. Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ
διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για
τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.), απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο
αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να
προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι
απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα που προαναφζρκθκαν.
ιν. Οι ναυτικζσ εταιρείεσ πρζπει να προςκομίηουν για τον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου και τον δεςμεφοντα τθν εταιρεία, απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο
ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ,
από το οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με
αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα που προαναφζρκθκαν.
ν. Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν το πιςτοποιθτικό τθσ κοινισ εκκακάριςθσ εκδίδεται
από τισ Υπθρεςίεσ ΓΕ.Μ.Θ. των κατά περίπτωςθ αρμοδίων Επιμελθτθρίων. Επί θμεδαπϊν
εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
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πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του Ρρωτοδικείου τθσ
ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ.
Τα πιςτοποιθτικά τθσ διαδικαςίασ ςυνδιαλλαγισ εκδίδονται από το αρμόδιο πτωχευτικό
δικαςτιριο.
iv) Οι Συνεταιριςμοί:
ι. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, ι άλλο ιςοδφναμο
ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ από το οποίο
να προκφπτει ότι ο πρόεδροσ του Διοικθτικοφ του Συμβουλίου δεν ζχει καταδικαςκεί με
αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα περ. ι. του εδ. i).
ιι. Τα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων ιι. και ιιι. του εδαφίου i), εφ’ όςον πρόκειται για
θμεδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ και τθσ περ. ιι. του εδαφίου ii), εφ’ όςον πρόκειται για
αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ, αντίςτοιχα, και τθσ περ. ιι του εδαφίου iii).
ιιι. Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.
v) Οι ενϊςεισ κοινοπρακτοφντων πλοιοκτθτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε πλοιοκτιτθ που ςυμμετζχει ςτθν
ζνωςθ, κακϊσ και για τον κοινό διαχειριςτι αυτισ, τον οποίο τα μζλθ τθσ ζνωςθσ διορίηουν
πριν από τθν υποβολι τθσ προςφοράσ με ςυμβολαιογραφικι πράξθ να εκπροςωπεί τθν
ζνωςθ ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ
περιπτϊςεισ του παρόντοσ άρκρου, δφναται να αντικαταςτακοφν αυτά ωσ εξισ:
− Εφ’ όςον πρόκειται για διαγωνιςμό με προχπολογιςκείςα αξία ίςθ ι ανϊτερθ των
προβλεπομζνων ορίων τθσ περ. ε τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 του Ρ.Δ.118/2007, από ζνορκθ
βεβαίωςθ του υπόχρεου προσ υποβολι του δικαιολογθτικοφ. Εάν ςτθ χϊρα αυτι δεν
προβλζπεται οφτε ζνορκθ βεβαίωςθ, δφναται αυτι να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ
διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ,
ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ.
− Εφ’ όςον πρόκειται για διαγωνιςμό με προχπολογιςκείςα αξία κατϊτερθ των
προβλεπομζνων ορίων τθσ περ. ε τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 του Ρ.Δ.118/2007, από
υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι
ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ.
Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν
ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο
ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ.
Σθμειϊνεται ότι για τθν περίπτωςθ του αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου και εφ’ όςον
αυτό δεν προςκομιςτεί με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, ο προςφζρων οφείλει να
προςκομίςει με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του, τα ςτοιχεία των κατά περίπτωςθ
εκπροςϊπων που απαιτοφνται από τθν κείμενθ νομοκεςία προκειμζνου αυτά να
αναηθτθκοφν αυτεπάγγελτα από τθν Υπθρεςία.
4. Στισ περιπτϊςεισ των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό, όπου θ αξία του ςυνολικοφ
μιςκϊματοσ (κατά γραμμι), υπερβαίνει το ποςό των 1.000.000 ΕΥΩ ι θ ςυνολικι αξία
μιςκϊματοσ (κατά γραμμι) είναι κατϊτερθ των 1.000.000 ΕΥΩ αλλά ζχει ωσ αντικείμενο
εξυπθρζτθςθσ τμιμα τθσ ανατικζμενθσ υπθρεςίασ που υπερβαίνει όμωσ (κατά γραμμι) ςε
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ςυνολικι αξία το ποςό αυτό, υποβάλλονται τα δικαιολογθτικά του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΙΙ και
τα κατωτζρω για τισ υπόχρεεσ προσ τοφτο εταιρείεσ:
Οι Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ (ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και οι ναυτικζσ εταιρίεσ, ωσ
ανϊνυμεσ εταιρίεσ ειδικοφ ςκοποφ) που ςυμμετζχουν, αυτοτελϊσ ι ςε κοινοπραξία ι
ζνωςθ προςϊπων του Δθμοςίου, απαιτείται να προςκομίςουν μαηί με τθν προςφορά τουσ
επί ποινι απαράδεκτου:
α) Εάν είναι Ελλθνικζσ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ, τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτο
Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ.
Από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου απαλλάςςονται οι
ανϊνυμεσ εταιρείεσ οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν – μελϊν τθσ Ε.Ε. ι του
Ο.Ο.Σ.Α., που είναι μζτοχοι ανωνφμων εταιρειϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό
(παράγραφοσ 3 του άρκρου 8 του Ν.3310/2005, όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν
παράγραφο 3 του άρκρου 8 του Ν.3414/2005).
β) Εάν είναι αλλοδαπζσ Ανϊνυμεσ εταιρείεσ, ανεξαρτιτωσ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ι μθ ςε
Ελλθνικζσ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ, τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του
άρκρου 8 του Ν.3310/2005, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 8 του Ν.3414/2005 και
υπό τισ προχποκζςεισ που κακορίηονται από τισ εν λόγω διατάξεισ.
Σε περίπτωςθ που δεν υποβλθκοφν με τθν προςφορά τα παραπάνω δικαιολογθτικά θ
προςφορά κα απορρίπτεται.
Θ Επιτροπι διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 8 του
Ν.3310/2005, ελζγχει επί ποινι απαραδζκτου τθσ υποψθφιότθτασ, εάν ςυμμετζχει
εξωχϊρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα ςτθν περ. αϋ τθσ παραγράφου 4 του ίδιου νόμου,
όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 4 του Ν. 3414/2005.

Β. ΕΓΓΑΦΑ ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΤΟ ΡΛΟΙΟ
5. α) Ζγγραφο Εκνικότθτασ (ςε απλό ευανάγνωςτο φωτοαντίγραφο). Το ζγγραφο εκνικότθτασ,
ςτθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων εφοπλίηει πλοίο υπό Ελλθνικι ςθμαία, κα πρζπει να
είναι ςφμφωνο με τισ διατάξεισ του άρκρου 105 του ν.3816/1958 «Ρερί κυρϊςεωσ Κϊδικοσ
Ιδιωτικοφ Ναυτικοφ Δικαίου» (Αϋ32).
β)Ριςτοποιθτικό Αςφαλείασ ι Ρρωτόκολλο 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.
γ) Ριςτοποιθτικό Καταμζτρθςθσ (ςε απλό ευανάγνωςτο φωτοαντίγραφο).
δ) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, περί εφαρμογισ των απαιτιςεων του
Ρ.Δ.152/2003 (Αϋ 124), των όρων Συλλογικισ Σφμβαςθσ κακϊσ και των όρων περί μεγίςτου
χρόνου απαςχόλθςθσ των πλθρωμάτων των ταχυπλόων ι Δυναμικόσ Υποςτθριηόμενων
Σκαφϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ (ςυμπλθρϊνεται-
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υποβάλλεται ωσ υπόδειγμα Δ παραρτιματοσ ΙΙΙ).
ε) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ότι το πλοίο/α ανταποκρίνεται/ονται ςτισ
δυνατότθτεσ τθσ λιμενικισ υποδομισ των λιμζνων προςζγγιςθσ που αιτοφνται
(ςυμπλθρϊνεται-υποβάλλεται ωσ υπόδειγμα Δ παραρτιματοσ ΙΙΙ).
ςτ) 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).
η) Σε περίπτωςθ πλοίου που τελεί ςε ακινθςία ι μεταςκευι (αποδεικνυομζνθ από άδεια
επίςθμθσ Αρχισ), ο ενδιαφερόμενοσ πλοιοκτιτθσ προςκομίηει όλα τα προβλεπόμενα ςτθν
παροφςα δικαιολογθτικά, πλθν του Ριςτοποιθτικοφ Αςφαλείασ ι Ρρωτοκόλλου Γενικισ
Επικεϊρθςθσ, τα οποία προςκομίηει το αργότερο μζχρι πζντε θμζρεσ πριν τθν ζκδοςθ τθσ
ςχετικισ κατακυρωτικισ απόφαςθσ, προκειμζνου να προκφψει θ μεταφορικι ικανότθτα ςε
επιβάτεσ (χειμϊνα- κζρουσ) του προςφερόμενου/ων πλοίου/ων. Στθν περίπτωςθ αυτι κα
γίνεται ςχετικι μνεία ςτο τελικό πρακτικό τθσ Επιτροπισ. Εφ’ όςον δεν προςκομιςτεί το
ανωτζρω πιςτοποιθτικό ςτθν ταχκείςα προκεςμία, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον
πλοιοκτιτθ με τθν αμζςωσ επόμενθ χαμθλότερθ τιμι.
θ) Βεβαίωςθ τθσ Αρχισ ι του Φορζα που εκδίδει τα πιςτοποιθτικά αξιοπλοΐασ του πλοίου
για το ζτοσ κακζλκυςισ του, εφ’ όςον αυτό δεν προκφπτει από τα υποβαλλόμενα ζγγραφα
τθσ Αρχισ ι του Φορζα.
Το παρόν δικαιολογθτικό κατατίκεται με τθν προςφορά από τον ςυμμετζχοντα, μόνον
από τουσ ενδιαφερόμενουσ για ςυμμετοχι ςτθν Κατθγορία 2.
κ) Στοιχεία δοκιμϊν ταχφτθτασ του πλοίου από το ναυπθγείο καταςκευισ του ι ςε
περίπτωςθ μεταςκευισ του από το ναυπθγείο μεταςκευισ ι από αναγνωριςμζνο
οργανιςμό ςτθν κλάςθ του οποίου είναι ενταγμζνο, με τα οποία κα τεκμθριϊνεται θ
μεγίςτθ ταχφτθτα (λειτουργϊντασ ζωσ το ςτο 90% τθσ ιςχφοσ (ιπποδφναμθσ) των μθχανϊν
τουσ).
Το παρόν δικαιολογθτικό κατατίκεται με τθν προςφορά από τον ςυμμετζχοντα, μόνον
από τουσ ενδιαφερόμενουσ για ςυμμετοχι ςτθ Κατθγορία 2.
Σε περίπτωςθ μεταςκευισ του πλοίου μετά τισ δοκιμζσ αυτζσ, τα ςτοιχεία αυτά κα πρζπει
να είναι επικαιροποιθμζνα ανάλογα. Για το λόγο αυτό κα ςυνυποβάλλεται ςχετικι
υπεφκυνθ διλωςθ (άρκρο 8 του Ν.1599/1986, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) του
πλοιοκτιτθ για το εάν το πλοίο ζχει υποςτεί μεταςκευι.

Γ. ΛΟΙΡΑ ΕΓΓΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6. α) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, για το ότι ο αιτϊν αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ
όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, που κα αποτελοφν και ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ
δθμόςιασ υπθρεςίασ (ςυμπλθρϊνεται-υποβάλλεται ωσ υπόδειγμα Δ παραρτιματοσ ΙΙΙ).
β) Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ςφμφωνα με τισ «περί προμθκειϊν»
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διατάξεισ ίςθσ τουλάχιςτον με ποςοςτό 5% επί τθσ προχπολογιηόμενθσ μίςκωςθσ τθσ
δρομολογιακισ περιόδου τθσ κάκε δρομολογιακισ γραμμισ. Θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ πρζπει να είναι ςφμφωνθ ωσ προσ το περιεχόμενό τθσ με το υπόδειγμα Α του
Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ παροφςασ και να είναι αορίςτου χρόνου.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ που αφορά τον πλοιοκτιτθ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ
δρομολογιακι γραμμι, επιςτρζφεται μετά τθν κατάκεςθ τθσ προβλεπόμενθσ εγγφθςθσ
καλισ εκτζλεςθσ.
Οι εγγυιςεισ των λοιπϊν πλοιοκτθτϊν που ζλαβαν μζροσ ςτον διαγωνιςμό
επιςτρζφονται μζςα ςε πζντε (05) θμζρεσ από τθν θμερομθνία οριςτικισ ανακοίνωςθσ
τθσ κατακφρωςθσ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν
περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ και εφ’ όςον δεν ζχει αςκθκεί ζνδικο μζςο ι ζχει
εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ζνδικϊν μζςων ι παραίτθςθσ από αυτά.
γ) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ότι ςε κάκε περίπτωςθ αδυναμίασ εκτζλεςθσ των
δρομολογίων για οποιοδιποτε λόγο του προςφερόμενου για τθν ςυμμετοχι ςτον
διαγωνιςμό πλοίου κατά τθν διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου κα αντικακίςταται με
άλλο ςυγκεκριμζνο πλοίο αναλόγων προςόντων (το οποίο κα κατονομάηεται).
Στισ περιπτϊςεισ που ο πλοιοκτιτθσ διακζτει ζνα μόνο πλοίο, μπορεί να δθλϊςει πλοίο
αναλόγων προςόντων άλλου πλοιοκτιτθ εφ’ όςον ζχει τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ του. Στθν
περίπτωςθ αυτι υποβάλλεται και θ ζγγραφθ ςυναίνεςθ και αναφζρεται ωσ παρατιρθςθ
ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ.
Σε περίπτωςθ που δεν μπορεί να εξαςφαλίςει πλοίο για τθν αντικατάςταςθ, το γεγονόσ
αυτό αναφζρεται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ ωσ παρατιρθςθ (ςυμπλθρϊνεται-υποβάλλεται
ωσ υπόδειγμα Δ παραρτιματοσ ΙΙΙ).
δ) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, 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
01/11/2013 ζωσ 31/10/2014. Σε περίπτωςθ που το προςφερόμενο πλοίο δεν εκτζλεςε
προγραμματιςμζνα δρομολόγια τθν ςυγκεκριμζνθ περίοδο, το γεγονόσ αυτό αναφζρεται
ωσ παρατιρθςθ ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ (ςυμπλθρϊνεται-υποβάλλεται ωσ υπόδειγμα Δ
παραρτιματοσ ΙΙΙ).
ε)Βεβαίωςθ Δ.Ο.Υ. αναφορικά με τθν υποχρζωςθ ι μθ καταβολισ φόρου ειςοδιματοσ.
7. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και
πριν τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ο μειοδότθσ υποχρεοφται ςτθν κατάκεςθ εγγυθτικισ
επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε
ποςοςτό 10% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ (χωρίσ ΦΡΑ), κάκε δρομολογιακισ γραμμισ.
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα είναι χρονικισ διάρκειασ μζχρι 30/11/2016 και
κα επιςτρζφεται ζνα (01) μινα μετά το τζλοσ των δρομολογιακϊν υποχρεϊςεων.
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι ςφμφωνθ ωσ προσ το περιεχόμενό
τθσ με το υπόδειγμα Β του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ παροφςασ.
Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ κοινοπραξίασ του ΚΒΣ οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τόςο ςυμμετοχισ
όςο και καλισ εκτζλεςθσ εκδίδονται ςτθν επωνυμία αυτισ και καλφπτουν τθν αλλθλζγγυα
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και ςε ολόκλθρο ευκφνθ όλων των κοινοπρακτοφντων μερϊν, τα οποία και αναφζρονται
ςτο ςϊμα τθσ επιςτολισ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ ςυμμετοχισ ζνωςθσ πλοιοκτθτϊν οι
εγγυθτικζσ επιςτολζσ μποροφν να είναι ενιαίεσ ι να είναι άκροιςμα εγγυθτικϊν επιςτολϊν,
εκάςτθ δε εξ αυτϊν κα καλφπτει τθν αλλθλζγγυα και ςε ολόκλθρο ευκφνθ όλων των
ςυμπραττόντων μελϊν. Σε περίπτωςθ τυχόν κατάπτωςθσ κα αφορά ςτον ςφνολο των
εγγυθτικϊν επιςτολϊν.
8. Από τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα (πλοιοκτιτθ - πλοίου – λοιπά ζγγραφα), όςα
εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ πλθν τθσ ελλθνικισ, πρζπει με ποινι να μθν γίνουν αποδεκτζσ
οι προςφορζσ να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα από
κρατικι αρχι ι από εξουςιοδοτθμζνα από τθ νομοκεςία πρόςωπα.
9. Στισ περιπτϊςεισ που οι προςφορζσ αναφζρονται ςε περιςςότερα του ενόσ πλοία του ιδίου
ι διαφορετικϊν πλοιοκτθτϊν, ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ τθσ παροφςασ, τα πιςτοποιθτικά και
δικαιολογθτικά κα υποβάλλονται με τθν προςφορά για κάκε πλοίο και πλοιοκτιτθ. Το ίδιο
ιςχφει και για πλοίο που προςφζρεται για τθν αντικατάςταςθ του κυρίου. Σε περίπτωςθ
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςε περιςςότερεσ από μία γραμμζσ με το ίδιο πλοίο αρκεί θ υποβολι
ενόσ φακζλου με τα δικαιολογθτικά πλοιοκτιτθ, πλοίου και λοιπϊν εγγράφων
ςυμμετοχισ.
10. Πςα από τα παραπάνω δικαιολογθτικά (πλοιοκτιτθ ι πλοίου), με εξαίρεςθ εκείνων τθσ
παραγράφου 3 του Ραραρτιματοσ Ι, ζχουν ιδθ υποβλθκεί ςτθν Υπθρεςία με διλωςθ
δρομολόγθςθσ δεν απαιτείται να επανυποβλθκοφν, εφ’ όςον δεν ζχει λιξει θ ιςχφσ τουσ.
Στθν περίπτωςθ αυτι υποβάλλεται απαραίτθτα ςχετικι ζγγραφθ διλωςθ ςτθν Επιτροπι
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ προκειμζνου αυτά να αναηθτθκοφν αυτεπάγγελτα από τθν
Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Οι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ των παραγράφων 5δ, 5ε, 6α, 6γ και 6δ ενοποιοφνται πλζον ςε μια
Υπεφκυνθ Διλωςθ, κεωρθμζνθ για γνιςιο τθσ υπογραφισ, θ οποία πρζπει να είναι
ςφμφωνθ ωσ προσ το περιεχόμενό τθσ, με το υπόδειγμα Δ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ
παροφςασ.

IΙΙ. ΕΡΙΤΟΡΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΡΙΤΟΡΗ
ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
11. Ο διαγωνιςμόσ διεξάγεται δθμόςια ενϊπιον πενταμελοφσ Επιτροπισ, θ οποία ορίηεται με
Απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι του οργάνου ςτο οποίο
μεταβιβάςτθκε θ αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ, από τουσ
υπθρετοφντεσ ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ υπαλλιλουσ ι
Αξιωματικοφσ Λ.Σ..
Ραράλλθλα, με απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, ι του
οργάνου ςτο οποίο μεταβιβάςτθκε θ αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ τοφτο
εξουςιοδότθςθ, ορίηεται αρμόδια Επιτροπι Εκδίκαςθσ Ενςτάςεων.
Σε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ ςυμμετοχισ ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ, ο
πρόεδροσ και τα μζλθ αναπλθρϊνονται από τουσ νόμιμουσ αντικαταςτάτεσ τουσ που
ορίηονται με τισ ανωτζρω αποφάςεισ.
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ΙV . ΡΟΣΦΟΕΣ
12. α) Οι πλοιοκτιτεσ που κα λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν ζναν
ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο εξωτερικά κα αναγράφονται ευκρινϊσ θ λζξθ
«Ρροςφορά», ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, ο αρικμόσ τθσ
προκιρυξθσ, θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και τα ςτοιχεία του
προςφζροντοσ.
Ο φάκελοσ αυτόσ κα περιζχει δφο (02) ςφραγιςμζνουσ υποφακζλουσ.
Στον ζναν υποφάκελο εξωτερικά κα αναγράφονται θ ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ», ο πλιρθσ
τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, ο αρικμόσ τθσ προκιρυξθσ, θ
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ και κα περιζχει
εισ απλοφν τθν αίτθςι τουσ κακϊσ και όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
(δικαιολογθτικά πλοιοκτιτθ, πλοίου, λοιπά ζγγραφα ςυμμετοχισ, πίνακεσ δρομολογίων,
εγγυθτικι επιςτολι και δθλϊςεισ κ.λπ.).
Στον άλλο υποφάκελο εξωτερικά κα αναγράφονται θ ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ»,
ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, ο αρικμόσ τθσ προκιρυξθσ, θ
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ και κα περιζχει,
επί ποινι απορρίψεωσ, τθν οικονομικι προςφορά εισ διπλοφν (ςε μία εκ των δφο κα
αναγράφεται ςε κάκε ςελίδα τθσ οικονομικισ προςφοράσ θ λζξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ») και αυτό
κα είναι επικρατζςτερο του άλλου αντιτφπου ςε περίπτωςθ διαφοράσ μεταξφ τουσ.
β) Σε περίπτωςθ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςε περιςςότερεσ από μία γραμμζσ με το ίδιο πλοίο
οι πλοιοκτιτεσ που κα λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν ζναν
ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο εξωτερικά κα αναγράφονται ευκρινϊσ θ λζξθ
«Ρροςφορά», ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, ο αρικμόσ τθσ
προκιρυξθσ, θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και τα ςτοιχεία του
προςφζροντοσ.
Ο φάκελοσ αυτόσ κα περιζχει:
(ι) ζναν υποφάκελο ςτον οποίο εξωτερικά κα αναγράφονται θ ζνδειξθ «ΚΟΙΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ», ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, ο αρικμόσ
τθσ
προκιρυξθσ, θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία του
προςφζροντοσ και κα περιζχει εισ απλοφν τθν αίτθςι τουσ κακϊσ και όλα τα απαιτοφμενα
κοινά δικαιολογθτικά (δικαιολογθτικά πλοιοκτιτθ, πλοίου, λοιπά ζγγραφα ςυμμετοχισ,
πίνακεσ δρομολογίων, εγγυθτικι επιςτολι και δθλϊςεισ κ.λπ.).
(ιι) τόςουσ υποφακζλουσ όςεσ και οι γραμμζσ για τισ οποίεσ προςφζρεται το ίδιο πλοίο.
Σε κάκε υποφάκελο εξωτερικά κα αναγράφονται θ ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», θ
δρομολογιακι γραμμι για τθν οποία αναφζρεται ο υπόψθ υποφάκελοσ, ο πλιρθσ τίτλοσ
τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, ο αρικμόσ τθσ προκιρυξθσ, θ θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ και κα περιζχει, επί ποινι
απορρίψεωσ, τθν οικονομικι προςφορά εισ διπλοφν (ςε μία εκ των δφο κα αναγράφεται
ςε κάκε ςελίδα τθσ οικονομικισ προςφοράσ θ λζξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ») και αυτό κα είναι
επικρατζςτερο του άλλου αντιτφπου ςε περίπτωςθ διαφοράσ μεταξφ τουσ.
Σε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ από ζνωςθ πλοιοκτθτϊν, αυτι υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ πλοιοκτιτεσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από τυχόν
εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ ςφμφωνα με το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 3 (v)
τθσ παροφςθσ. Κάκε μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ ευκφνεται από τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ
εισ ολόκλθρο και αλλθλεγγφωσ. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ τθσ ςυμβάςεωσ,
θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτελζςεωσ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που,
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εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλουσ τθσ ενϊςεωσ, τα
υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να φζρουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ, ενϊ
ςε περίπτωςθ που θ ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα
υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ εκτζλεςθσ τθσ ςυμβάςεωσ με τουσ ίδιουσ
όρουσ.
13. Οι προςφορζσ δφναται να κατατίκενται κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
από τουσ πλοιοκτιτεσ ι τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ ι από αντιπρόςωπό τουσ
υποβάλλοντασ μαηί με τθν προςφορά και παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ ι να αποςτζλλονται
ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ Διεφκυνςθ Θαλαςςίων Συγκοινωνιϊν
– Τμιμα Βϋ (Ακτι Βαςιλειάδθ (Ρφλεσ Ε1-Ε2) – 185 10 Ρειραιάσ, τθλζφωνο επικοινωνίασ
(0030)2131374264), με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα ζχουν περιζλκει μζχρι
τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα πριν τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ. Θ ευκφνθ
εμπρόκεςμθσ υποβολισ ακόμα και ςε περίπτωςθ ανωτζρα βίασ ανικει ςτον
ενδιαφερόμενο.
Επίςθσ, μπορεί να κατατίκενται κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ απευκείασ
ςτθν Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ςτον τόπο και χρόνο που ορίηεται ςτθν
παροφςα και οπωςδιποτε πριν από τθν ςυνεδρίαςι τθσ.
Η κατάκεςι τθσ προςφοράσ δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα εκτόσ εάν αυτι αποςυρκεί μζχρι
τθν προθγοφμενθ θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, με ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ του
προςφζροντοσ θ οποία απαραιτιτωσ κα φζρει βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. Η
διλωςθ ανάκλθςθσ δεν υπόκειται ςε ανάκλθςθ.
14. Οι προςφορζσ μποροφν να κατατίκενται ι αποςτζλλονται ςτθν αρμόδια Υπθρεςία, με
οποιοδιποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξθ.
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία που διενεργεί τον διαγωνιςμό με
οποιονδιποτε τρόπο, πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, παραδίδονται ωσ ζχουν
ςτθν Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που
κακορίηεται από τθν προκιρυξθ, προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν από αυτιν μαηί με
αυτζσ που κατατίκενται ςτθν ίδια τθν Επιτροπι μζχρι τθν ζναρξθ διεξαγωγισ του
διαγωνιςμοφ.
15. Οι προςφορζσ πρζπει:
α) Να μθν ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ που μποροφν να κζςουν ςε
αμφιβολία όρουσ, τιμζσ ι τθν ταυτότθτα των πλοιοκτθτϊν. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά
οιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και
μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, θ δε αρμόδια Επιτροπι κατά τον ζλεγχο μονογράφει
τθν τυχόν προςκικθ ι διόρκωςθ. Θ προςφορά ΑΡΟΙΡΤΕΤΑΙ όταν υπάρχουν ς’ αυτι
διορκϊςεισ, οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ του Οργάνου αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν.
β) Να αναγράφουν τισ προςφερόμενεσ τιμζσ ΚΑΘΑΑ, ΟΛΟΓΑΦΩΣ και ΑΙΘΜΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑ
ΔΟΜΟΛΟΓΙΟ, και για κάκε γραμμι ξεχωριςτά.
16. Οι οικονομικζσ προςφορζσ γίνονται χωριςτά για κάκε γραμμι και το προςφερόμενο ποςό
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανϊτατο ενδεικτικό ποςό ανά δρομολόγιο που κακορίηεται
από το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ςτθν προκιρυξθ.
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17. Οι προςφορζσ που δεν ςυνοδεφονται από εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ (ωσ
παράγραφοσ ΙΙ.Γ.6.β ανωτζρω) ι είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό
αίρεςθ ΑΡΟΙΡΤΟΝΤΑΙ ωσ απαράδεκτεσ με ςχετικι αιτιολογία ςτο πρακτικό τθσ
Επιτροπισ.

V. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
18. Θ Επιτροπι, μονογράφει όλα τα δικαιολογθτικά και ςυντάςςει πρακτικό, ςτο οποίο
καταχωρεί όλεσ τισ κακ’ οιονδιποτε τρόπο υποβλθκείςεσ ς’ αυτιν προςφορζσ και μετά τον
ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν και των λοιπϊν ςτοιχείων, πλθν των οικονομικϊν προςφορϊν,
γνωμοδοτεί και ςυντάςςει πίνακα κατά δρομολογιακι γραμμι ςυμπεριλαμβανομζνων και
των χαρακτθριςτικϊν των πλοίων, ςτον οποίο με πλιρθ αιτιολογία, περιλαμβάνει όςουσ
από τουσ αιτοφντεσ δικαιοφνται να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό και όςουσ αποκλείονται
για τυπικοφσ λόγουσ.
Θ Επιτροπι ανακοινϊνει τον πίνακα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ με τοιχοκόλλθςθ ζξω από τθν
αίκουςα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ι ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Υπουργείου
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, εντόσ είκοςι (20) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμζρα
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, μθ υπολογιηόμενων των θμερϊν που απαιτοφνται για τθν
εκδίκαςθ των ενςτάςεων που αναφζρονται μόνο ςτον τρόπο διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.
Στον πίνακα περιλαμβάνονται και οι βακμολογίεσ των προςόντων των πλοίων, τα οποία
κακορίηονται με τθν χριςθ του παρακάτω υπολογιςμοφ:

Ρολλαπλαςιάηονται:
α) Ο αρικμόσ επιβατϊν χειμϊνα που αντιςτοιχεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ γραμμι επί ςυντελεςτι
0,02.
β) Ο αρικμόσ επιβατϊν κζρουσ επί ςυντελεςτι 0,02 .
Σε περίπτωςθ που υπάρχουν περιςςότερεσ από μία μεταφορικζσ ικανότθτεσ του πλοίου, κα
λαμβάνεται υπόψθ θ αναφερόμενθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία πλου για τον οποίο
πρόκειται να μιςκωκεί το πλοίο.
γ) Ο αρικμόσ κλινϊν επιβατϊν, ανεξαρτιτωσ κζςεωσ, επί ςυντελεςτι 0,04.
δ) Θ διαφορά των ετϊν τθσ θλικίασ κάκε πλοίου από τθν θλικία του παλαιότερου, επί
ςυντελεςτι 2.
ε) Τα κακίςματα αεροπορικοφ τφπου (δεν υπολογίηονται ωσ κλίνεσ ςε οποιαδιποτε κζςθ)
επί ςυντελεςτι 0,02.
ςτ) Θ επιφάνεια χϊρου οχθμάτων ςε τετραγωνικά μζτρα επί ςυντελεςτι 0,04.
η) Το ολικό μικοσ του πλοίου ςε μζτρα επί ςυντελεςτι 0,04.
Τελικά ακροίηονται τα επί μζρουσ γινόμενα και από το ςφνολο προκφπτει θ βακμολογία
των προςόντων κάκε πλοίου.
Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται κατά:
-ποςοςτό 2% ςε περίπτωςθ που το πλοίο διακζτει και χρθςιμοποιεί ςφςτθμα
ςτακεροτιρων
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-ποςοςτό 2 % ςε περίπτωςθ που διακζτει και χρθςιμοποιεί εγκατάςταςθ κλιματιςμοφ και
-ποςοςτό 2 % ςε περίπτωςθ που το πλοίο διακζτει και χρθςιμοποιεί πρωραία ζλικα ι άλλο
ςφςτθμα ελιγμϊν.
Θ βακμολογία αυτι μειϊνεται κατά ποςοςτό 10 % εφ’ όςον υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ
(ωσ παραπάνω παράγραφο ΙΙ.Γ.6γ) ότι δεν δφναται να αντικαταςτιςει το πλοίο ςε κάκε
περίπτωςθ ακινθςίασ.
Επίςθσ θ βακμολογία αυτι μειϊνεται με βάςθ τθν υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παραγράφου
ΙΙ.Γ.6δ ωσ εξισ :
α) Κατά ποςοςτό 1%, ςτθν περίπτωςθ που το ποςοςτό των ανεκτζλεςτων δρομολογίων επί
του ςυνόλου των προγραμματιςμζνων δρομολογίων κυμαίνεται από 1% ζωσ 5%,
β) Κατά ποςοςτό 2% ςτθν περίπτωςθ που το ποςοςτό αυτό κυμαίνεται από 5,1% ζωσ 10%.
γ) Κατά ποςοςτό 3% ςτθν περίπτωςθ που το ποςοςτό υπερβαίνει το 10,1 %.
Τα παραπάνω ςτοιχεία κακοριςμοφ προςόντων λαμβάνονται από τα ιςχφοντα
πιςτοποιθτικά των πλοίων (για όςα εξ αυτϊν των ςτοιχείων περιζχονται ςτα πιςτοποιθτικά)
τα δε λοιπά ςτοιχεία από υπεφκυνθ διλωςθ, βεβαίωςθ ι άλλο ζγγραφο από το ΥΡΟΥΓΕΙΟ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΡ, είτε από τθν Αρχι ι τον Φορζα
που εκδίδει τα πιςτοποιθτικά αξιοπλοΐασ πλοίου, είτε από τον παρακολουκοφντα το πλοίο
Νθογνϊμονα, είτε από διπλωματοφχο Ναυπθγό, που κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ
ωσ δικαιολογθτικό του διαγωνιςμοφ.
Σθμειϊνεται ότι, βακμολογίεσ προςόντων πλοίων καταρτίηονται μόνον ςτισ περιπτϊςεισ
των δρομολογιακϊν γραμμϊν, του επιςυναπτόμενου πίνακα του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΙV για
τισ οποίεσ κατατζκθκαν για τθν ίδια γραμμι περιςςότερεσ τθσ μιασ προςφορζσ.
19. Οι προςφορζσ που παρουςιάηουν κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από
τισ απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ, ςε ότι αφορά τθν ςυχνότθτα των δρομολογίων, τουσ όρουσ
και το χρονικό διάςτθμα κάλυψθσ τθσ γραμμισ και τα λοιπά δικαιολογθτικά τθσ
προκιρυξθσ, ΑΡΟΙΡΤΟΝΤΑΙ, ωσ απαράδεκτεσ με ςχετικι αιτιολογία ςτο πρακτικό τθσ
Επιτροπισ.
20. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δικαιοφνται όπωσ μζςα ςε πζντε (05) θμζρεσ (μθ
ςυμπεριλαμβανομζνων των αργιϊν) από τθν παραπάνω τοιχοκόλλθςθ να υποβάλλουν,
μόνον για τισ δρομολογιακζσ γραμμζσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν, τυχόν ενςτάςεισ
ςυνοδευόμενεσ με το ςχετικό παράβολο, αναφερόμενεσ ςτθν αποδοχι ι απόρριψθ
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςτα αναγραφόμενα ςτον πίνακα ςτοιχεία.
Επί των ενςτάςεων, εφ’ όςον υπάρξουν, θ Επιτροπι Εκδίκαςθσ Ενςτάςεων αποφαςίηει και
ςυντάςςει πρακτικό που γνωςτοποιείται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ με τοιχοκόλλθςθ το
αργότερο πζντε (05) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν υποβολι των ενςτάςεων ςτθν Επιτροπι. Θ
απόφαςθ τθσ Επιτροπισ επί των ενςτάςεων είναι οριςτικι.
Κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ γίνονται ενςτάςεισ αναφερόμενεσ μόνο
ςτον τρόπο διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι τουσ δεν διακόπτει το διαγωνιςμό. Οι
ενςτάςεισ αυτζσ κα εξετάηονται από τθν Επιτροπι Εκδίκαςθσ Ενςτάςεων και κα
ανακοινϊνονται πριν τθν ςφνταξθ του πρακτικοφ τθσ παραγράφου 18 του παρόντοσ. Οι
αποφάςεισ ςτισ ενςτάςεισ αυτζσ είναι οριςτικζσ.
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21. Θ επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ανακοινϊνει ςτον πίνακα ανακοινϊςεων εντόσ
24 ωρϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ εξζταςθσ των ενςτάςεων από τθν αρμόδια
Επιτροπι τον τόπο και τον χρόνο, που κα λάβει χϊρα το άνοιγμα των οικονομικϊν
προςφορϊν.
22. Οι κατατεκειμζνεσ προςφορζσ, εξετάηονται με τθν εξισ ςειρά προτεραιότθτασ, πρϊτθ θ
κατθγορία 2 και εν ςυνεχεία θ κατθγορία 3. Θ αρμόδια Επιτροπι ςτισ γραμμζσ για τισ
οποίεσ ζχουν προκρικεί πλζον τθσ μίασ αιτιςεωσ ςυμμετοχισ κα ανοίγει τισ οικονομικζσ
προςφορζσ μόνο των εταιρειϊν που προθγοφνται κατά κατθγορία πλοίου, ωσ αναφζρεται
παραπάνω. Σε περίπτωςθ απόρριψισ τουσ κα ανοίγει τισ οικονομικζσ προςφορζσ τθσ
επόμενθσ κατθγορίασ. Οι λοιπζσ οικονομικζσ προςφορζσ των προκρικειςϊν ςυμμετοχϊν
που δεν ανοίχκθκαν κα παραμζνουν ςτθν αρμόδια Υπθρεςία μζχρι τθσ κατακυρϊςεωσ του
διαγωνιςμοφ και τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςυμβάςεωσ, εκτόσ των περιπτϊςεων
παραίτθςθσ των ςυμμετεχόντων.

ΡΛΟΙΑ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΟΥ ι ΙΣΟΥ ΤΩΝ 75 ΜΕΤΩΝ
ΡΛΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ 2:
Ρλοία θλικίασ μζχρι και είκοςι (20) ετϊν (τα οποία ζχουν κακελκυςτεί μετά τθν
01/01/1995), που ζχουν ταχφτθτα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.κ τουλάχιςτον 17
κόμβουσ κακϊσ και τα λοιπά απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτα
παράρτθμα ΙV τθσ παροφςασ κατά γραμμι.
Το ανϊτατο προςφερόμενο μίςκωμα είναι το αναφερόμενο ςτα ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV
(Κατθγορία 2) τθσ παροφςασ.
ΡΛΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ 3:
Κάκε πλοίο που δεν ανικει (ςφμφωνα με τθν κατατικζμενθ ςτον διαγωνιςμό
προςφορά), ςε καμία από τισ παραπάνω κατθγορίεσ. Απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά,
αυτά που αναφζρονται ςτα παράρτθμα ΙV τθσ παροφςασ κατά γραμμι.
Στθν περίπτωςθ αυτι τα ανϊτατα προςφερόμενα μιςκϊματα είναι τα αναφερόμενα ςτο
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV (Κατθγορία 3) τθσ παροφςασ.
Οι ςυμβάςεισ όλων των Κατθγοριϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 10 του
άρκρου όγδοου του ν.2932/2001 (Αϋ145), όπωσ ιςχφει, δφναται ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ να
παρατείνονται για χρονικό διάςτθμα μζχρι τεςςάρων (04) μθνϊν.
23. Για τα Ε/Γ-Ο/Γ ανοικτοφ τφπου θ κατθγοριοποίθςι τουσ γίνεται χωρίσ το κριτιριο τθσ
ταχφτθτασ.
24. Σε περίπτωςθ που υπάρχει προςφορά πλοίου μεγαλφτερου ολικοφ μικουσ από τα
χαρακτθριςτικά του Ραραρτιματοσ ΙV τθσ προκιρυξθσ, τότε κατθγοριοποιείται ανάλογα με
τα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά του Ρίνακα του Ραραρτιματοσ ΙV.
25. Εάν οι προςφορζσ ςυμπίπτουν μεταξφ τουσ, τότε επιλζγεται εκείνο το πλοίο που
ςυγκεντρϊνει τθ μεγαλφτερθ βακμολογία προςόντων ςφμφωνα με τα ςτοιχεία των
πινάκων που ζχουν ιδθ ανακοινωκεί.
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26. Μετά το άνοιγμα και τθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν ςυντάςςεται από τθν
Επιτροπι πρακτικό, ςτο οποίο αναφζρονται μόνο οι ανοιχκείςεσ οικονομικζσ προςφορζσ
οι τυχόν υποβλθκείςεσ ενςτάςεισ και οι αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ επί αυτϊν. Μετά το
άνοιγμα των οικονομικϊν προςφορϊν δεν επιτρζπεται να γίνουν αντιπροςφορζσ.
27. Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω ςτοιχεία:
Θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον πλοιοκτιτθ με τθν χαμθλότερθ τιμι, εκ των πλοιοκτθτϊν των
οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν αυτι ακριβϊσ τιμι και που είναι ςφμφωνεσ με
τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
28. Στισ περιπτϊςεισ που ο ςυμμετζχων υποβάλλει ψευδι ι ανακριβι υπεφκυνθ διλωςθ όπου
απαιτείται ςτθν παροφςα προκιρυξθ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του καταπίπτει υπζρ του
Δθμοςίου. Εάν θ ψευδισ ι ανακριβισ διλωςθ αποκαλυφκεί μετά τθν κατακφρωςθ του
αποτελζςματοσ τότε θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ δεν καταρτίηεται. Εφ’ όςον ζχει καταρτιςκεί
καταγγζλλεται από το Δθμόςιο με όλεσ τισ προβλεπόμενεσ ςυνζπειεσ, από τουσ νόμουσ και
τθν παροφςα.

VI . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ
29. Στο τζλοσ του διαγωνιςμοφ ςυντάςςεται από τθν Επιτροπι το τελικό πρακτικό ςτο οποίο
προτείνει τθν κατακφρωςθ ι μθ του διαγωνιςμοφ και το οποίο διαβιβάηεται από τον
Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ εντόσ ςαράντα οκτϊ (48) ωρϊν. Ο
Υπουργόσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι το όργανο ςτο οποίο μεταβιβάςτθκε θ
αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ, με βάςθ το τελικό πρακτικό
φςτερα από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Διευκφνςεωσ, εγκρίνει τθ ςφναψθ ςυμβάςεων
ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ με ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ κατακφρωςθσ των
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ι αποφαςίηει τθν εκ νζου επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ
ςε περίπτωςθ μθ υποβολισ προςφορϊν ι όταν οι οικονομικζσ προςφορζσ υπερβαίνουν το
ανϊτατο κακοριςκζν ποςό ανά δρομολόγιο και κατά γραμμι, ι όταν οι προςφορζσ ζχουν
απορριφκεί από τθν Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ι όταν εκ των αποτελεςμάτων
του διαγωνιςμοφ θ κατακφρωςθ αφορά πλοίο τακτικισ δρομολόγθςθσ ι ςφμβαςθσ
δθμόςιασ υπθρεςίασ το οποίο για να εκτελζςει τα επιδοτοφμενα δρομολόγια προκαλεί
ουςιϊδθ ζλλειψθ ςτθν εξυπθρζτθςθ άλλων νθςιϊν.
Στισ περιπτϊςεισ επανάλθψθσ του διαγωνιςμοφ δφναται να κακορίηονται τροποποιθμζνοι
όροι διενζργειασ αυτοφ.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων κοινοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο
διαγωνιςμό κάκε δρομολογιακισ γραμμισ.
Για το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ, ωσ
τοιοφτων νοουμζνων και του επαναλθπτικοφ ι των επαναλθπτικϊν και τθν κατόπιν αυτοφ
ςφναψθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων ο Υπουργόσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι το
όργανο ςτο οποίο μεταβιβάςτθκε θ αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ τοφτο
εξουςιοδότθςθ, δφναται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 9 και επ. του άρκρου
όγδοου του Ν.2932/2001 (Αϋ145), όπωσ ιςχφει, για τθν εξυπθρζτθςθ των ςυγκοινωνιακϊν
αναγκϊν: α) να παρατείνει μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του Σ.Α.Σ. τισ υπάρχουςεσ ςυμβάςεισ
για χρονικό διάςτθμα μζχρι και τζςςερισ μινεσ και μετά τθν παρζλευςθ του ωσ άνω
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χρονικοφ διαςτιματοσ, β) να ανακζτει με ςφμβαςθ τθ διενζργεια δρομολογίων, κατά
προτεραιότθτα ςτουσ μειοδότεσ του διαγωνιςμοφ.
Ο προςωρινόσ μειοδότθσ ζκαςτθσ δρομολογιακισ γραμμισ, πριν τθν ζκδοςθ τθσ
κατακυρωτικισ απόφαςθσ, υποχρεοφται ςτθν επικαιροποίθςθ των δικαιολογθτικϊν πιςτοποιθτικϊν που ζχουν λιξει, κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από τθν αρμόδια προσ
τοφτο Διεφκυνςθ.

VII. ΥΡΟΓΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΕΚΧΩΗΣΗ
30. Σε κάκε πλοίο δεν αποκλείεται να κατακυρωκοφν περιςςότερεσ από μία γραμμζσ κατά τθν
κρίςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι του οργάνου ςτο οποίο
μεταβιβάςτθκε θ αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ, εφ’ όςον το
πλοίο αυτό απρόςκοπτα μπορεί να εξυπθρετιςει κανονικά όλεσ τισ γραμμζσ που του
ανατεκοφν.
31. Οι μειοδότεσ ενόψει τθσ υπογραφισ των ςυμβάςεων προςκομίηουν δια των νόμιμων
εκπροςϊπων τουσ, ςτθν αρμόδια κατά περίπτωςθ Υπθρεςία, πριν τθν υπογραφι τθσ,
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν.1599/86 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ
γνθςίου υπογραφισ, 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.
Θ ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ μπορεί να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο ι από
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο ειδικά για το ςκοπό αυτό από το Διοικθτικό Συμβοφλιο
τθσ εταιρείασ, προςκομίηοντασ και επικυρωμζνο αντίγραφο του ςχετικοφ πρακτικοφ.
32. Ο μειοδότθσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ είναι
υποχρεωμζνοσ να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζςα ςτο χρόνο που
προβλζπεται ςτθν κατακυρωτικι απόφαςθ, προςκομίηοντασ τθν ςχετικι εγγυθτικι
επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ.
Θ ςφμβαςθ κατιςχφει από κάκε άλλο κείμενο ςτο οποίο ςτθρίηεται (Διακιρυξθ, όροι
ςυμφωνιϊν, προςφορζσ κατακφρωςθ, κ.λπ.) εκτόσ από προφανι ςφάλματα ι παραδρομζσ.
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο μειοδότθσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
εντόσ τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ ι αρνθκεί τθν ανάλθψθ εξυπθρζτθςθσ τθσ γραμμισ
κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ςτο όνομά του και από κάκε
δικαίωμα που απορρζει από αυτι, θ κατατεκείςα εγγυθτικι επιςτολι καταπίπτει υπζρ του
Δθμοςίου ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ενϊ ο μειοδότθσ αποκλείεται είτε
προςωρινά είτε διαρκϊσ από τουσ μειοδοτικοφσ διαγωνιςμοφσ για τθν εξυπθρζτθςθ
δρομολογιακϊν γραμμϊν με ςφναψθ Σφμβαςθσ ι Συμβάςεων Δθμόςιασ Υπθρεςίασ.
33. Τα δρομολόγια των γραμμϊν που εξυπθρετοφνται με ςφμβαςθ ανάκεςθσ δθμόςιασ
υπθρεςίασ εγκρίνονται και τροποποιοφνται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι του οργάνου ςτο οποίο μεταβιβάςτθκε θ αρμοδιότθτα ι
παραςχζκθκε θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ, για όλο το χρόνο τθσ ςφμβαςθσ, ανάλογα με τισ
ςυγκοινωνιακζσ ανάγκεσ, είναι δε υποχρεωτικά για τον ανάδοχο πλοιοκτιτθ. Άρνθςθ τθσ
αποδοχισ ι εκτζλεςθσ των δρομολογίων από τον πλοιοκτιτθ, ςτον οποίο ζγινε θ
κατακφρωςθ επιφζρει ζκπτωςθ από τα δικαιϊματα τθσ ςφμβαςθσ.
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34. Πταν για λόγουσ δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν δεν είναι δυνατι θ προςζγγιςθ ςε ζνα
λιμάνι τθσ εξυπθρετοφμενθσ γραμμισ, το πλοίο πρζπει να προςεγγίςει ςτο πλθςιζςτερο
αςφαλζςτερο λιμάνι ι όρμο για τθν αποεπιβίβαςθ των επιβατϊν.
35. Οι πλοίαρχοι των πλοίων υποχρεοφνται να εκτελοφν ζκτακτεσ προςεγγίςεισ για επείγοντεσ
κοινωνικοφσ λόγουσ μετά από ςχετικι εντολι του αρμόδιου κατά περίπτωςθ οργάνου.
36. 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.
37. Ο πλοιοκτιτθσ ο οποίοσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ προβλζπεται να εξυπθρετεί τθ
δρομολογιακι γραμμι με ςφμβαςθ ι ςυμβάςεισ ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ, μπορεί να
αντικαταςτιςει το πλοίο του με άλλο τθσ ιδίασ ι άλλθσ εταιρείασ ανάλογθσ μεταφορικισ
ικανότθτασ και αναλόγων προςόντων με εκείνα τθσ προκιρυξθσ μετά από ζγκριςθ του
Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι του οργάνου ςτο οποίο μεταβιβάςτθκε θ
αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ. Αν κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ δεν είναι δυνατι θ αντικατάςταςθ με πλοίο αναλόγων προςόντων και
μεταφορικισ ικανότθτασ, με απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι
του οργάνου ςτο οποίο μεταβιβάςτθκε θ αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ τοφτο
εξουςιοδότθςθ, δφναται να αντικαταςτακεί από πλοίο κατωτζρων προςόντων και
μεταφορικισ ικανότθτασ για χρονικό διάςτθμα ζωσ και ενενιντα θμζρεσ εντόσ του οποίου
διενεργείται, εφ’ όςον απαιτείται, και θ ετιςια επικεϊρθςθ του πλοίου, με ανάλογθ
προςαρμογι μιςκϊματοσ, εφαρμόηοντασ τθν απλι μζκοδο των τριϊν, ανά χαρακτθριςτικό
τουσ Ραραρτιματοσ ΙV τθσ παροφςασ.
Για τισ προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ και εφϋ όςον απαιτείται, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται
να προςκομίςει ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ, επιςτολι του αναγνωριςμζνου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι άλλου νομικοφ
προςϊπου που εξζδωςε τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ με τθν οποία κα
βεβαιϊνεται ότι αυτι εξακολουκεί να ιςχφει και για το χρονικό διάςτθμα τθσ
αντικατάςταςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ.
38. Κατά τθ διάρκεια τθσ μιςκωτικισ περιόδου και με τθν ςυναίνεςθ των αναδόχων, 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 ι τθν περικοπι
δρομολογίων, εφ’ όςον από αυτό δεν προκφπτει επιπρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ.
39. Ο μειοδότθσ που υπογράφει ςφμβαςθ εξυπθρζτθςθσ γραμμισ δθμόςιασ υπθρεςίασ οφείλει
α) ζωσ 1θ Απριλίου εκάςτθσ δρομολογιακισ περιόδου να ζχει ανοικτό το Θ.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. (ο
ζλεγχοσ τιρθςθσ τθσ υποχρεϊςεωσ αυτισ γίνεται από τισ Λιμενικζσ Αρχζσ ςτο πλαίςιο τθσ
κατά νόμο αρμοδιότθτάσ τουσ, οι οποίεσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ επιβάλλουν τισ
προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία κυρϊςεισ), και β) να τθρεί τισ εκάςτοτε
ιςχφουςεσ αποφάςεισ κακοριςμοφ ναφλων, κακϊσ και να παρζχει τισ προβλεπόμενεσ από
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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.
40. Οι ανάδοχοι που εξυπθρετοφν γραμμζσ με ςφμβαςθ ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ και
ανεξαρτιτου χρόνου διάρκειασ κατόπιν μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ υποχρεοφνται να
υποβάλλουν, το πρϊτο δεκαιμερο ζκαςτου μινα, ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο τθσ
αρμόδιασ Διεφκυνςθσ (dths@hcg.gr), τθν κίνθςθ επιβατϊν και οχθμάτων τθσ
δρομολογιακισ γραμμισ του αμζςωσ προθγοφμενου μινα, υπό μορφι πίνακα, ο οποίοσ κα
είναι ςφμφωνοσ με το Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ.
41. Οι ανάδοχοι υποχρεοφνται: α) να εξαςφαλίηουν ότι τα πλοία τουσ κακϋ όλθ τθ διάρκεια
εκτζλεςθσ των δρομολογίων διακζτουν 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, β) θ ςφνκεςθ και οι όροι εργαςίασ πλθρϊματοσ να είναι
ςφμφωνοι με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία (άρκρο δεφτερο παράγραφοσ 7 του
Ν.2932/2001), και γ) ςτθ δωρεάν μεταφορά των οχθμάτων αιμοδοςίασ κακϊσ και των
φορθτϊν ψυγείων μεταφοράσ αίματοσ.
42. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, εφ’ όςον δεν υπάρχει άλλοσ εναλλακτικόσ τρόποσ, να παρζχει με
το πλοίο του ςτισ γραμμζσ όπου ζχει ςυναφκεί ςφμβαςθ και υπθρεςίεσ μεταφορϊν
επικινδφνων ι οχλθρϊν φορτίων κακϊσ και ηϊντων ηϊων, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε
ιςχφουςεσ περί μεταφοράσ αυτϊν διατάξεισ.
43. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν εφαρμογι τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ «περί
μεταφοράσ ταχυδρομικϊν αποςτολϊν – αντικειμζνων».
44. Ο ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να προβεί ςε οποιαςδιποτε μορφισ εκχϊρθςθσ ςε
οποιονδιποτε τρίτο 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.
45. Σε περίπτωςθ που ο πλοιοκτιτθσ κατά τθ διάρκεια τθσ μιςκωτικισ περιόδου προβεί ςε
πϊλθςθ του πλοίου που εκτελεί το επιδοτοφμενο δρομολόγιο και δεν υπάρχει δυνατότθτα
αντικατάςταςθσ από άλλο πλοίο του ίδιου πλοιοκτιτθ, αναλόγων προςόντων και
μεταφορικισ ικανότθτασ, ο νζοσ πλοιοκτιτθσ δφναται να ςυνεχίςει τθν εκτζλεςθ των
δρομολογίων με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ, εφ’ όςον υποβλθκεί ςχετικι
υπεφκυνθ διλωςθ αποδοχισ και των δφο, ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του νζου πλοιοκτιτθ
οι προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ και κατατεκεί
ανάλογθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ από τον νζο πλοιοκτιτθ, μετά από ζγκριςθ
του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι του οργάνου ςτο οποίο
μεταβιβάςτθκε θ αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ. Θ εγγυθτικι
επιςτολι που ζχει κατατεκεί από τον πωλθτι επιςτρζφεται ςε αυτόν. Σε περίπτωςθ που ο
νζοσ πλοιοκτιτθσ δεν αναλάβει τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τθσ Σφμβαςθσ, θ
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εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται ςτον πωλθτι και καταπίπτει υπζρ
του δθμοςίου.
Στθν περίπτωςθ εφοπλιςμοφ, όπου ο πλοιοκτιτθσ κατά τθ διάρκεια τθσ μιςκωτικισ
περιόδου προβεί ςε πϊλθςθ του πλοίου που εκτελεί το επιδοτοφμενο δρομολόγιο και δεν
υπάρχει δυνατότθτα αντικατάςταςθσ από άλλο πλοίο του εφοπλιςτι, αναλόγων
προςόντων και μεταφορικισ ικανότθτασ, ο νζοσ πλοιοκτιτθσ δφναται να ςυνεχίςει τθν
εκτζλεςθ των δρομολογίων με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ, εφ’ όςον υποβλθκεί
ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ αποδοχισ μεταξφ του νζου πλοιοκτιτθ και του εφοπλιςτι,
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του νζου πλοιοκτιτθ οι προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ και κατατεκεί ανάλογθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ
από τον νζο πλοιοκτιτθ, μετά από ζγκριςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ ι του οργάνου ςτο οποίο μεταβιβάςτθκε θ αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ
τοφτο εξουςιοδότθςθ. Θ εγγυθτικι επιςτολι που ζχει κατατεκεί από τον ανάδοχοεφοπλιςτι επιςτρζφεται ςε αυτόν. Σε περίπτωςθ που ο νζοσ πλοιοκτιτθσ δεν αναλάβει τα
δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τθσ Σφμβαςθσ, θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν
επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο-εφοπλιςτι και καταπίπτει υπζρ του δθμοςίου.
Επιςθμαίνεται ότι και για τισ δφο προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, θ ιςχφσ τθσ νζασ
ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί με τον αγοραςτι του πλοίου, τελεί υπό τθν προχπόκεςθ
ολοκλιρωςθσ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικοφ
Συνεδρίου. Στθν περίπτωςθ που ο ζλεγχοσ αποβεί αρνθτικόσ και ο νζοσ πλοιοκτιτθσ δεν
δφναται να αναλάβει τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τθσ Σφμβαςθσ επίςθσ θ εγγυθτικι
επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο και καταπίπτει υπζρ του
δθμοςίου.
46. Ρροκειμζνου εξυπθρετθκοφν τα μικρά νθςιά που ζχουν κάτω από 1.000 μόνιμουσ
κατοίκουσ κακϊσ και τα απομονωμζνα νθςιά, ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ δωρεάν
μεταφορά των μόνιμων κατοίκων και των εγγεγραμμζνων ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ
των νθςιϊν και των προςτατευόμενων μελϊν τουσ, όπου προβλζπεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV
τθσ παροφςασ και για τουσ ςυγκεκριμζνουσ και μόνον προοριςμοφσ.
Η πιςτοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ του μόνιμου κατοίκου των νθςιϊν αυτϊν, που κα ζχουν
δικαίωμα δωρεάν μεταφοράσ κα αποδεικνφεται με τθν επίδειξθ τθσ αςτυνομικισ
ταυτότθτασ ι του εκκακαριςτικοφ τθσ οικείασ Δ.Ο.Υ., ι βεβαίωςθ του οικείου Διμου ωσ
προσ τθ πιςτοποίθςθ τθσ μόνιμθσ κατοικίασ του δικαιοφχου.
Η πιςτοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ των εγγεγραμμζνων ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ, που κα
ζχουν δικαίωμα δωρεάν μεταφοράσ, κα αποδεικνφεται με επίδειξθ βεβαίωςθσ του οικείου
Διμου, ι του Κ.Ε.Ρ. ι οποιαςδιποτε άλλθσ δθμόςιασ αρχισ.
Η πιςτοποίθςθ των προςτατευόμενων μελϊν κα αποδεικνφεται με το πιςτοποιθτικό
οικογενειακισ μερίδασ.
Θ επίδειξθ των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν κα γίνεται μόνο ςτον τοπικό εκπρόςωπο του
αναδόχου (Ναυτικό-Λιμενικό Ρράκτορα). Το ανωτζρω δικαίωμα του δικαιοφχου είναι
προςωπικό και κα πιςτοποιείται υποχρεωτικά θ ταυτοπροςωπία κατά τθν επιβίβαςθ με τθν
επίδειξθ τθσ ταυτότθτάσ του ι του διαβατθρίου του.

VIII . ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ - ΦΟΟΙ - ΤΕΛΗ
47. Για τθν καταβολι των μιςκωμάτων ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει ςχετικι αίτθςθ προσ τθν
αρμόδια κατά περίπτωςθ Οικονομικι Υπθρεςία του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ

Σελίδα 23 από 43

ΑΔΑ: ΩΛΡΔ4653ΠΩ-ΔΑΔ

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 ζκαςτων ςελίδων του θμερολογίου γζφυρασ πλοίου ςτισ οποίεσ
εμφαίνεται το πλιρεσ δρομολόγιο που εκτελζςκθκε, ςε δφο (02) αντίγραφα για τθν
εκτζλεςθ των ταξιδιϊν τθσ γραμμισ,
δ) κεωρθμζνο αντίγραφο τθσ προςωρινισ ι εκκακαριςτικισ διλωςθσ του Φ.Ρ.Α. που
κατατίκεται ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ., και
ε) αναλυτικι κατάςταςθ ειςιτθρίων ανά κατθγορία ναφλου (επιβάτεσ - οχιματα).
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.
48. Μετά τον ζλεγχο, των κατατικζμενων ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, από τθν αρμόδια
Οικονομικι Υπθρεςία του Υπουργείου και τθν προςυπογραφι από το προβλεπόμενο
κλιμάκιο ανάλογα του φψουσ τθσ προκαλοφμενθσ δαπάνθσ, αυτά διαβιβάηονται ςτο
αρμόδια Υπθρεςία ελζγχου δαπανϊν του Υπουργείου για τισ περαιτζρω ενζργειεσ
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
49. Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται ςτθν καταβολι των φόρων, τελϊν και άλλων επιβαρφνςεων
υπζρ του Δθμοςίου και υπζρ τρίτων όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.
50. Σε περίπτωςθ που το πλοίο δεν καταπλεφςει ςε λιμάνι του μιςκοφμενου τμιματοσ τθσ
γραμμισ για τθν αποεπιβίβαςθ επιβατϊν και οχθμάτων, για οποιονδιποτε λόγο, γίνεται
περικοπι μιςκϊματοσ με βάςθ τα μίλια που δεν διανφκθκαν και τθν αναλογοφςα κατά μίλι
τιμι. Θ ελάχιςτθ διενεργοφμενθ περικοπι από τθν μθ προςζγγιςθ ςε λιμάνι τθσ γραμμισ
είναι θ αναλογοφςα ςτα δζκα (10) ναυτικά μίλια αποηθμίωςθ, εφ’ όςον θ διαφορά τθσ
διανυκείςασ από τθν υποχρεοφμενθ διαδρομι είναι μικρότερθ ι ίςθ με δζκα (10) ναυτικά
μίλια.
Θ εξαίρεςθ τθσ παραγράφου αυτισ δεν εφαρμόηεται ςτα πλοία που εξυπθρετοφν τισ
γραμμζσ του Αγίου Προυσ, για τισ οποίεσ θ περικοπι μιςκϊματοσ γίνεται με βάςθ τα μίλια
που δεν διανφκθκαν και τθν αναλογοφςα κατά μίλι τιμι.

Χ . ΕΚΡΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΩΣΕΙΣ - ΕΥΧΕΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
51. Εκτόσ των περιπτϊςεων που προβλζπονται ρθτά ςτθν παροφςα, ο Υπουργόσ Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι το όργανο ςτο οποίο μεταβιβάςτθκε θ αρμοδιότθτα ι
παραςχζκθκε θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ, μπορεί με απόφαςι που εκδίδεται φςτερα από
ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ Υπθρεςίασ να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο ςτισ
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) τθσ ψευδοφσ υπεφκυνθσ διλωςθσ που ορίηεται ςτθν παράγραφο ΙΙ.Γ.6α του παρόντοσ
παραρτιματοσ.
β) τθσ μθ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεϊν του, εκτόσ εάν αυτό δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτά
του.
52. Σε κάκε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του αναδόχου, διενεργείται νζοσ διαγωνιςμόσ μίςκωςθσ τθσ
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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.
Θ 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.
53. Ακόμα και πριν τθ κιρυξθ ζκπτωτου του αναδόχου τθσ εξυπθρετοφμενθσ με ςφμβαςθ
ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ γραμμισ, ο Υπουργόσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ
ι το όργανο ςτο οποίο μεταβιβάςτθκε θ αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ τοφτου
εξουςιοδότθςθ, μπορεί να μιςκϊςει με απευκείασ ανάκεςθ (ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
παραγράφου 11 του Ν.4072/2012) άλλο πλοίο για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ γραμμισ για
λόγουσ κοινωνικισ, οικονομικισ και εδαφικισ ςυνοχισ ι κάλυψθσ επειγουςϊν
ςυγκοινωνιακϊν αναγκϊν.
54. Σε κάκε περίπτωςθ ακζτθςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ, αποκλείεται είτε προςωρινά είτε διαρκϊσ από τουσ μειοδοτικοφσ
διαγωνιςμοφσ για τθν εξυπθρζτθςθ δρομολογιακϊν γραμμϊν με ςφναψθ Σφμβαςθσ ι
Συμβάςεων Δθμόςιασ Υπθρεςίασ, καταπίπτει ολικά ι μερικά υπζρ του Δθμοςίου θ
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ εφαρμογισ και των διατάξεων
του άρκρου ενδζκατου του ν.2932/2001 (Αϋ145).
55. Επίςθσ, ο Υπουργόσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι το όργανο ςτο οποίο
μεταβιβάςτθκε θ αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ, ςε περίπτωςθ
διακοπισ των δρομολογίων και εφ’ όςον υπάρχουν επιτακτικζσ ςυγκοινωνιακζσ ανάγκεσ
δφναται να προβαίνει ςε απευκείασ μίςκωςθ γραμμισ με άλλο πλοίο με το ίδιο μίςκωμα
που ζχει κατακυρωκεί ςτον ανάδοχο μζχρι επανζναρξθσ των δρομολογίων του πλοίου που
διζκοψε, εφ’ όςον θ διακοπι δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτά του.
56. Πλοι οι όροι του παρόντοσ και των λοιπϊν παραρτθμάτων κακϊσ και οποιοςδιποτε άλλοσ
όροσ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ αποτελοφν όρουσ και τθσ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ
δθμόςιασ υπθρεςίασ, θ οποία ςυνάπτεται μεταξφ του μειοδότθ και του Υπουργοφ
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι του οργάνου ςτο οποίο μεταβιβάςτθκε θ
αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ, και πρζπει να αναφζρονται ς’
αυτιν ι περιλαμβανόμενοι ωσ ζχουν ι με παραπομπζσ ςτθν προκιρυξθ και τα
παραρτιματα.
57. Κάκε άλλο κζμα που δεν ορίηεται ςτα παραρτιματα τθσ προκιρυξθσ, ρυκμίηεται από τισ
διατάξεισ του Ν.2932/2001 (Αϋ 145), όπωσ τροποποιείται και εκάςτοτε ιςχφει. Οι δε
διατάξεισ του ΡΔ.118/2007 εφαρμόηονται ςυμπλθρωματικά και αναλογικά για τα κζματα,
τα οποία δεν ρυκμίηονται με τθν προκιρυξθ, και μόνο εφ’ όςον ςυμβιβάηονται με τθ φφςθ
τθσ ςυναφκθςομζνθσ ςυμβάςεωσ.
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ
Ρρόςκετα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων ςυμμετεχόντων όπου θ αξία του ςυνολικοφ
μιςκϊματοσ (κατά γραμμι) υπερβαίνει το ποςό των 1.000.000 ΕΥΩ ι θ ςυνολικι αξία
μιςκϊματοσ (κατά γραμμι) είναι κατϊτερθ των 1.000.000 ΕΥΩ αλλά ζχει ωσ αντικείμενο
εξυπθρζτθςθσ τμιμα τθσ ανατικζμενθσ υπθρεςίασ που υπερβαίνει όμωσ (κατά γραμμι) ςε
ςυνολικι αξία το ποςό αυτό
Α.Ε.
1.Κωδικοποιθμζνο καταςτατικό ι Φ.Ε.Κ. δθμοςίευςθσ του καταςτατικοφ
2.Φ.Ε.Κ. ανακοίνωςθσ τελευταίου Δ.Σ. ι πιςτοποιθτικό εκπροςϊπθςθσ του Γ.Ε.Μ.Θ.
3.Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ υποψιφιασ εταιρείασ και τον αρικμό
των μετοχϊν κάκε μετόχου, μζχρι φυςικοφ προςϊπου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το αργότερο τριάντα (30)
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τθσ υποψθφιότθτασ.
4.Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο προκφπτει ότι οι μετοχζσ, με βάςθ το ιςχφον
καταςτατικό είναι ονομαςτικζσ.
5.Ριςτοποιθτικό οικείου Χρθματιςτθρίου, με θμερομθνία το αργότερο τριάντα (30) εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, με το οποίο να βεβαιϊνεται ότι
θ επιχείρθςθ είναι ειςθγμζνθ ςτο χρθματιςτιριο.
Ν.Ε.
1.Βεβαίωςθ από τθν ΥΡΘΕΣΙΑ ΜΘΤΩΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ (Υ.Μ.Ν.Ε.).
2.Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ υποψιφιασ εταιρείασ και τον αρικμό
των μετοχϊν κάκε μετόχου, μζχρι φυςικοφ προςϊπου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το αργότερο τριάντα (30)
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τθσ υποψθφιότθτασ.
3.Απόφαςθ ειςαγωγισ ςτο Xρθματιςτιριο (εάν υπάρχει).

Ε.Ε. & Ο.Ε.
1.Καταςτατικό εταιρείασ (επικυρωμζνο).
2.Βεβαίωςθ Ρρωτοδικείου για τθ ςφςταςθ και λειτουργία τθσ εταιρείασ κακϊσ και τυχόν
τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ με επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα των τροποποιιςεων.
Ε.Ρ.Ε.
1.Κωδικοποιθμζνο καταςτατικό(επικυρωμζνο) ι Φ.Ε.Κ. δθμοςίευςθσ του καταςτατικοφ.
2.Βεβαίωςθ Ρρωτοδικείου για τθ ςφςταςθ και λειτουργία τθσ εταιρείασ κακϊσ και τυχόν
τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ με επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα των τροποποιιςεων.
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ
Α. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σε μειοδοτικό διαγωνιςμό για τθν εξυπθρζτθςθ δρομολογιακϊν γραμμϊν με ςφναψθ
ςφμβαςθσ ι ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ
ΤΑΡΕΗΑ …… (1)………………….
ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ
ΚΕΝΤΙΚΟ (ΥΡΟ) ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ
ΥΡΘΕΣΙΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ
Δ/ΝΣΘ ………………………..………
……….……………(2)……………
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ/ Επιτροπι μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΑΙΘΜΟΣ …………(3)………………
Κφριοι,
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε με τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόμαςτε
ανεπιφφλακτα και ανζκκλθτα, παραιτοφμενοι τθσ ζνςταςθσ τθσ διηιςεωσ υπζρ
…………………………. (4) μζχρι το ποςό των …………..……………… ( ………. ) EURO (5), ςτο οποίο και
μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ για τθ ςυμμετοχι του παραπάνω ςτο διαγωνιςμό του
ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ
ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ/ΔΘΣ
τθσ
υπ’
αρικμ.
……………………………..……… (6), που κα διεξαχκεί τθν …………………….……… (7), για τθν εξυπθρζτθςθ
τθσ δρομολογιακισ γραμμισ …………………………………………………….(8) μζχρι………..…(9). Από αυτιν
τθν εγγφθςθ κα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτθ μασ μετά τθν επιςτροφι τθσ
παροφςασ ι με βάςθ ζγγραφθ εντολι ςασ.
Διευκρινίηεται ότι θ παροφςα είναι αορίςτου χρόνου, ιςχφει μόνο για τθ ςυμμετοχι,
αυτοφ για τον οποίο εγγυόμαςτε, ςτον παραπάνω διαγωνιςμό, ενϊ ςε καμιά περίπτωςθ δεν
ιςχφει ωσ εγγφθςθ καλισ εκτελζςεωσ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλουμε χωρίσ
αντίρρθςθ, ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί αν πράγματι υπάρχει ι αν είναι νόμιμθ θ απαίτθςθ
(κφρια οφειλι) ολικά ι μερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι μερικοφ καταλογιςμοφ τθσ εγγφθςθσ ςε
βάροσ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, μζςα ςε τρεισ θμζρεσ από τθν ζγγραφθ
ειδοποίθςι ςασ προσ εμάσ.
Επίςθσ αναλαμβάνουμε τθν υποχρζωςθ να καταβάλλουμε οριςμζνο ποςό με μόνθ τθ
διλωςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται θ παροφςα. Σθμειϊςτε, παρακαλοφμε, ότι θ
παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ τθσ Τράπεηάσ μασ δεν ζχει υπαχκεί ςε κανζνα
περιοριςμό ποςοτικοφ ορίου με τισ ςχετικζσ Υπουργικζσ διατάξεισ (ι δθλϊνουμε ομοίωσ με τθν
παροφςα ότι δεν υφίςταται παράβαςθ των διατάξεων για όριο τθσ Τράπεηάσ μασ ςε ςχζςθ με
τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ).
Διατελοφμε με τιμι,
….(10)….
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Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ των κενϊν διαςτθμάτων
1. Επωνυμία εκδότθ εγγφθςθσ.
2. Τόποσ – χρονολογία.
3. Στοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ.
4. Ονοματεπϊνυμο αυτοφ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ.
5. Το ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικμθτικά και ολογράφωσ.
6. Αρικμόσ προκιρυξθσ.
7. Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ.
8. Δρομολογιακι γραμμι για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ οποίασ διενεργείται ο διαγωνιςμόσ
9. Χρονικό διάςτθμα για το οποίο κα εξυπθρετθκεί θ γραμμι
10. Υπογραφι εκπροςϊπου τθσ Τράπεηασ. Ολογράφωσ.
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Β. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Σε μειοδοτικό διαγωνιςμό για τθν εξυπθρζτθςθ δρομολογιακϊν γραμμϊν με ςφναψθ
ςφμβαςθσ ι ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ.
ΤΑΡΕΗΑ …… (1)………………….
ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ
ΚΕΝΤΙΚΟ (ΥΡΟ)ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ
ΥΡΘΕΣΙΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ
Δ/ΝΣΘ ………………………..………
……….……………(2)……………
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/
Διεφκυνςθ Θαλαςςίων Συγκοινωνιϊν/ Τμιμα Βϋ

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΑΙΘΜΟΣ …………(3)………………
Κφριοι
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε με τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόμαςτε
ανεπιφφλακτα και ανζκκλθτα, παραιτοφμενοι τθσ ζνςταςθσ τθσ διηιςεωσ υπζρ
…………………………. (4) μζχρι το ποςό των …………..……………… ( ………. ) EURO (5), ςτο οποίο και
μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ
δρομολογιακισ γραμμισ …………………………….……………….(6), μζχρι 30/11/2016, τθσ υπ’ αρικμ.
………………………. (7) προκιρυξθσ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ του ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ.
Διευκρινίηεται ότι θ παροφςα ιςχφει μόνο για τθν καλι εκτζλεςθ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ςτθν πιο πάνω δρομολογιακι γραμμι επϋ αυτισ για τθν οποία εγγυόμαςτε.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλουμε χωρίσ
αντίρρθςθ, ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί αν πράγματι υπάρχει ι αν είναι νόμιμθ θ απαίτθςθ
(κφρια οφειλι) ολικά ι μερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι μερικοφ καταλογιςμοφ τθσ εγγφθςθσ ςε
βάροσ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, μζςα ςε τρεισ θμζρεσ από τθν ζγγραφθ
ειδοποίθςι ςασ προσ εμάσ.
Επίςθσ αναλαμβάνουμε τθν υποχρζωςθ να καταβάλλουμε οριςμζνο ποςό με μόνθ τθ
διλωςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται θ παροφςα.
Υποχρεοφμεκα να προβοφμε ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ εγγφθςθσ
φςτερα από ζγγραφο τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ, που κα υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ εγγφθςθσ.
Δθλϊνουμε με τθν παροφςα ότι δεν υφίςταται παράβαςθ των διατάξεων για όριο τθσ
Τράπεηάσ μασ ςε ςχζςθ με τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ.
Διατελοφμε με τιμι,
……….(8)……….
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Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ των κενϊν διαςτθμάτων
1. Επωνυμία εκδότθ εγγφθςθσ.
2. Τόποσ – χρονολογία.
3. Στοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ.
4. Ονοματεπϊνυμο αυτοφ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ.
5. Το ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικμθτικά και ολογράφωσ.
6. Δρομολογιακι γραμμι για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ οποίασ διενεργικθκε ο διαγωνιςμόσ
7. Αρικμόσ προκιρυξθσ.
8. Υπογραφι εκπροςϊπου τθσ Τράπεηασ. Ολογράφωσ.
ΡΑΑΤΗΗΣΗ: Σε περίπτωςθ που θ εγγυθτικι επιςτολι δεν αναφζρει ιςχφ οριςμζνου χρόνου, κεωρείται
ότι είναι αορίςτου ιςχφοσ.
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Γ. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σε μειοδοτικό διαγωνιςμό για τθν εξυπθρζτθςθ δρομολογιακϊν γραμμϊν με ςφναψθ ςφμβαςθσ ι
ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ.
Ρροσ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ
για τον διαγωνιςμό τθσ _____________ με αρ. Ρρωτ ______________

Τόποσ: ________________
Ημερομθνία: ___________

Στοιχεία εταιρείασ/ Ρλοιοκτιτθ
Επωνυμία εταιρείασ/ Ρλοιοκτιτθσ
Διεφκυνςθ
Τθλζφωνα
επικοινωνίασ

Στακ:
Κιν:

ΦΑΞ
e-mail
Στοιχεία νομίμων εκπροςϊπων
Ονοματεπϊνυμο
Θζςθ

Α.Δ.Τ

Ραρακαλώ όπωσ κάνετε δεκτή τη ςυμμετοχή μασ ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό για την παρακάτω δρομολογιακή
γραμμή:

Α/Α Γραμμισ
(ςφμφωνα με τθν
προκιρυξθ)

Δρομολογιακι γραμμι
(να αναφζρονται όλα τα ςκζλθ τθσ γραμμισ)

με το/α παρακάτω πλοίο/α:

Πνομα πλοίου

Εταιρεία/ πλοιοκτιτθσ

Κατθγορία

Σε περίπτωςθ βλάβθσ/ ακινθςίασ υπάρχει πλοίο αντικατάςταςθσ: ________ (ΝΑΙ/ ΟΧΙ)
Ρλοίο αντικατάςταςθσ
Πνομα πλοίου

Εταιρεία/ πλοιοκτιτθσ

Διαςτιματα ακινθςίασ πλοίων
Πνομα πλοίου

Κατθγορία

Ακινθςία
Από

Ζωσ

Ζγγραφα που πρζπει να επιςυνάπτονται τθσ αίτθςθσ
 Εβδομαδιαίοσ πίνακασ δρομολογίων
 Ζγγραφθ διλωςθ ςυναίνεςθσ (ςτθ περίπτωςθ που δθλϊνεται πλοίο αντικατάςταςθσ άλλθσ εταιρείασ/
πλοιοκτιτθ)

Υπογραφζσ
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Δ. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΡΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Σε μειοδοτικό διαγωνιςμό για τθν εξυπθρζτθςθ δρομολογιακϊν γραμμϊν με ςφναψθ ςφμβαςθσ ι
ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ.

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)
Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΡΟΣ :
Ο – Θ Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:
Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:
Θμερομθνία γζννθςθσ:

Τόποσ Γζννθςθσ:

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:
Τόποσ Κατοικίασ:

Οδόσ:

Αρικ:

ΤΚ:

Τθλζφωνο:
ΦΑΞ:

Εmail:
(1)
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ , που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6
του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, ωσ(2) ......
δθλϊνω ότι:
Αποδζχομαι ανεπιφφλαχτα τουσ όρουσ τθσ με αρ.πρωτ:
______________________________________
Α
προκιρυξθσ του ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ οι οποίοι κα αποτελοφν και
ςτοιχεία ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ
Το ποςοςτό των ανεκτζλεςτων δρομολογίων που δεν οφείλονται ςε δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ
επί του ςυνόλου των προγραμματιςμζνων δρομολογίων του/ων προςφερόμενου/ων πλοίου/ων
είναι:
Β
(3)
Ρλοίο ________________________ από ___________ ζωσ ___________ ποςοςτό ______ %
Ρλοίο ________________________ από _____________ ζωσ ___________ ποςοςτό ______ %
Ραρατθριςεισ
θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν επόμενθ ςελίδα®
Ο – Θ Δθλ....

(Υπογραφι)
(1)«Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του
άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον
εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(2)Να αναγραφεί θ ιδιότθτα του υπογράφοντα (π.χ πρόεδροσ, νόμιμοσ εκπρόςωποσ κ.λ.π) κακϊσ και το όνομα του πλοιοκτιτθ ι
τθσ εταιρείασ που εκπροςωπεί.
(3)Να αναγραφεί θ περίοδοσ ωσ αυτι κακορίηεται ςτο εδάφιο δ τθσ παργ. 6 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ.

Σελίδα 32 από 43

ΑΔΑ: ΩΛΡΔ4653ΠΩ-ΔΑΔ

Γ

Δ

Ε

Στα διαςτιματα ακινθςίασ ι βλαβϊν και γενικά αδυναμίασ εκτζλεςθσ δρομολογίων (αν υπάρχουν)
το πλοίο αντικατάςταςθσ κα είναι το πλοίο ________________________________ ιδιοκτθςίασ
_______________________________________
(ςτθ περίπτωςθ που δεν δθλωκεί πλοίο αντικατάςταςθσ κεωρείται ότι δεν υπάρχει δυνατότθτα
αντικατάςταςθσ του κφριου πλοίου)
Ραρατθριςεισ
Στα παρακάτω προςφερόμενα πλοία εφαρμόηονται οι απαιτιςεισ του Ρ.Δ.152/2003 (Αϋ/124) και
των όρων Συλλογικισ Σφμβαςθσ κακϊσ και των όρων περί μεγίςτου χρόνου απαςχόλθςθσ των
πλθρωμάτων των ταχυπλόων ι Δυναμικϊσ Υποςτθριηόμενων Σκαφϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.
Ρλοίο _________________________________________
Ρλοίο _________________________________________
Τα παρακάτω προςφερόμενα πλοία ανταποκρίνονται ςτισ δυνατότθτεσ τθσ λιμενικισ υποδομισ
των λιμζνων προςζγγιςθσ που αιτοφνται.
Ρλοίο _________________________________________
Ρλοίο _________________________________________
Θεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ
Θμερομθνία: ……….20……
Ο – Θ Δθλ.
(4)
(Υπογραφι )

(4) ΡΟΣΟΧΗ - Υπογράφονται και οι δφο ςελίδεσ. Στθ δεφτερθ ςελίδα γίνεται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV
ΔΟΜΟΛΟΓΙΑΚΘ ΓΑΜΜΘ –

Α. ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

A. ΑΙΘΜΟΣ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΡΛΟΙΩΝ

Β. ΑΝΩΤΑΤΟ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ
ΑΡΟ Υ.Ο.Υ.Ν.Τ. ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΝΑ
ΔΟΜΟΛΟΓΙΟ

B. ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ
***
Ρζρα των παραπάνω, αξιολογοφνται
και βακμολογοφνται και όλα τα λοιπά
χαρακτθριςτικά ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 18 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ
I.

ΔΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ

Γ. ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ
ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

1.ΛΑΥΙΟ – ΛΗΜΝΟΣ – ΣΑΜΟΘΑΚΗ
και επιςτροφι
Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα κακϋ
όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ
περιόδου για το χρονικό διάςτθμα από
13/06/2016 ζωσ 04/09/2016 *ςφνολο
δϊδεκα (12) εβδομάδεσ+
Υποχρζωςθ ελεφκερθσ προςζγγιςθσ του
δρομολογίου προσ Αλεξανδροφπολθ
άνευ καταβολισ μιςκϊματοσ
Θμζρεσ εξυπθρζτθςθσ μετά από
ςφμφωνθ γνϊμθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.ΛΣΕΛ.ΑΚΤ/ ΔΘΣ

Α. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

Β. Το πλοίο να πλθροί κατ ’ ελάχιςτον
τα παρακάτω ςτοιχεία:
Β.
Κατθγορία 3: 41.758,00 €
Γ.
Κατθγορία 3: 25.054,80 €

(Η παροφςα γραμμή
προκηρφςςεται μόνον
ωσ Κατηγορία 3)

Α. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

2.α.ΣΥΟΣ- ΤΗΝΟΣ- ΑΝΔΟΣ και
επιςτροφι

Β. 1.α.
Κατθγορία 2: 9.535,90 €

Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα
κάκε Ρζμπτθ και Ραραςκευι βραδινι
ϊρα από Σφρο, διανυκτζρευςθ ςτθν
Άνδρο και επιςτροφι πρωϊνι ϊρα από
Άνδρο.

Κατθγορία 3: 7.628,72 €
Γ.
Κατθγορία 2: 33.375,65 €
Κατθγορία 3: 26.700,52 €

2.β.ΣΥΟΣ- ΚΥΘΝΟΣ- ΚΕΑ- ΛΑΥΙΟ και
επιςτροφι
Το τμιμα ΚΕΑ –ΛΑΥΙΟ δεν επιδοτείται.

Β.1.β.
Κατθγορία 2: 15.548,65 €
Κατθγορία 3: 12.438,92 €

Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα με
αναχϊρθςθ από Σφρο Τετάρτθ
απόγευμα και επιςτροφι Ρζμπτθ από
Λαφριο.

Α. Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο.

Γ.
Κατθγορία 2: 27.210,14 €
Κατθγορία 3: 21.768,11 €
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i) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα
τουλάχιςτον 300 (χειμϊνα) - 450
(κζρουσ) επιβατϊν.
ii) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ
Ι.Χ.Ε. οχθμάτων μεγαλφτερθ από ι ίςθ
με 450 τ.μ. Στθν επιφάνεια αυτι να
είναι δυνατι θ φόρτωςθ Φ/Γ
οχθμάτων τουλάχιςτον 250 τ.μ.
iii) Να ζχει ολικό μικοσ άνω των 75 μ.
iv) Να διακζτει άνω των (20) κλινϊν.

Α. Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο

Β. Το πλοίο να πλθροί κατ ’ ελάχιςτον
τα παρακάτω ςτοιχεία:
i) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα
τουλάχιςτον 200 (χειμϊνα) - 350
(κζρουσ) επιβατϊν.
ii) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ
παντόσ τφπου οχθμάτων τουλάχιςτον
400 τ.μ. εκ των οποίων 200 τ.μ. για
φόρτωςθ Φ/Γ οχθμάτων
iii) Να ζχει ολικό μικοσ τουλάχιςτον
75 μ.

ΑΔΑ: ΩΛΡΔ4653ΠΩ-ΔΑΔ

2.γ. ΣΥΟΣ- ΡΑΟΣ-ΝΑΞΟΣΔΟΝΟΥΣΑ- ΑΙΓΙΑΛΗ- ΚΑΤΑΡΟΛΑΚΟΥΦΟΝΗΣΙ- ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ- ΗΑΚΛΕΙΑΝΑΞΟΣ- ΡΑΟΣ- ΣΥΟΣ

Β.1.γ.
Κατθγορία 2: 26.328,78 €

Ζνα (01) δρομολόγιο τθν εβδομάδα κάκε
Δευτζρα.
Το δρομολόγιο ανά 15νκιμερο κα
εκτελείται ωσ εξισ: ΣΥΟΣ-ΡΑΟΣΝΑΞΟΣ-ΘΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΚΟΥΦΟΝΘΣΙ-ΚΑΤΑΡΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΘΔΟΝΟΥΣΑ-ΝΑΞΟΣ-ΡΑΟΣ-ΣΥΟΣ

Γ.
Κατθγορία 2: 46.075,36 €

Κατθγορία 3: 21.063,02 €

Κατθγορία 3: 36.860,29 €

Δωρεάν μετακίνθςθ των κατοίκων τθσ
Δονοφςασ, Κουφονθςίου, Σχοινοφςασ
και Θράκλειασ από και προσ Νάξο
ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ τθσ
παραγράφου 46 του Ραραρτιματοσ Ι.

2.δ.ΣΥΟΣ-ΡΑΟΣ-ΝΑΞΟΣΦΟΛΕΓΑΝΔΟΣ- ΣΙΚΙΝΟΣ- ΙΟΣΘΗΑΣΙΑ-ΘΗΑ-ΑΝΑΦΗ και επιςτροφι

Β.1.δ.
Κατθγορία 2: 31.305,62 €
Κατθγορία 3: 25.044,50 €

Δφο (02) δρομολόγια τθν εβδομάδα
κάκε Τρίτθ και Σάββατο από Σφρο,
διανυκτζρευςθ ςτθν Ανάφθ και
επιςτροφι τθν επομζνθ.

Γ.
Κατθγορία 2: 109.569,69 €
Κατθγορία 3: 87.655,75 €

Δωρεάν μετακίνθςθ των κατοίκων τθσ
Φολεγάνδρου και Σικίνου από και προσ
Ιο και τθσ Ανάφθσ και Θθραςιάσ από και
προσ Θιρα ςφμφωνα με τισ
προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 46 του
Ραραρτιματοσ Ι.

Σθμείωςθ: Για τισ γραμμζσ2α-12δ
απαιτείται ενιαία προςφορά με
χωριςτό μίςκωμα για κάκε γραμμι.

*** ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΡΛΟΙΩΝ:
α)Τα πλοία να πλθροφν τισ απαιτιςεισ όπωσ περιγράφονται ςτον ΡΙΝΑΚΑ.
β)Τα πλοία να είναι κατάλλθλα για τθν αςφαλι προςζγγιςθ ςε όλα τα λιμάνια τθσ γραμμισ ι γραμμϊν για τισ οποίεσ
εκδθλϊνεται ενδιαφζρον.
γ)Στθν περίπτωςθ που θ επιφάνεια για φόρτωςθ Ι.Χ.Ε. και Φ/Γ οχθμάτων, όπου απαιτείται, του/των
προςφερόμενου/νων πλοίου/ων δεν προκφπτει από τα πιςτοποιθτικά του, τότε από τον προςφζροντα υποβάλλεται
ςχετικι βεβαίωςθ ναυπθγοφ.
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ΡΑΑΤΗΜΑ V
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΡΙΝΑΚΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ
ΓΑΜΜΗ :

ΣΥΟΣ– ΚΥΘΝΟΣ – ΚΕΑ – ΛΑΥΙΟ

ΡΛΟΙΟ:
ΜΗΝΑΣ:
ΛΙΜΕΝΕΣ:

ΕΡΙΒΑΤΕΣ
ΕΡΙΒΙΒΑΣΘ

ΑΡΟΒΙΒΑΣΘ

ΣΥΟΣ
ΚΥΘΝΟΣ
ΚΕΑ
ΛΑΥΙΟ
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Ι.Χ.Ε.
ΕΡΙΒΙΒΑΣΘ

ΑΡΟΒΙΒΑΣΘ

Φ/Γ
ΕΡΙΒΙΒΑΣΘ

ΑΡΟΒΙΒΑΣΘ
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ΡΑΑΤΗΜΑ VΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Βϋ

Αρικ. Σφμβαςθσ

/2015

Ταχ. Δ/νςθ : Ακτι Βαςιλειάδθ (Ρφλεσ Ε1-Ε2)
Ταχ. Κϊδ. : 185 10 Ρειραιάσ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΡΗΕΤΗΣΗ ΤHΣ ΔΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΓΑΜΜΗΣ
« …………………………….»
Σιμερα θμζρα ……………… τθν ……. του μινα ……………………… του ζτουσ 2015, ςτο
Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, οι υπογεγραμμζνοι: (1) ……………………………….,
Υπουργόσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι το όργανο ςτο οποίο μεταβιβάςτθκε θ
αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ, που εκπροςωπεί με τθν ιδιότθτά
του αυτι, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, το Ελλθνικό Δθμόςιο, και (2) ………………………………
του ……………… (Α.Δ.Τ. ……………), νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ ………………., ςφμφωνα με
τθν υπ’ αρικμ. …………………………. βεβαίωςθ Υπθρεςίασ Μθτρϊου Ναυτικϊν Εταιρειϊν,
ενεργοφντεσ ςε υλοποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. ……………………… απόφαςθσ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι του οργάνου ςτο οποίο μεταβιβάςτθκε θ αρμοδιότθτα ι
παραςχζκθκε θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε ςτο δεφτερο από τουσ
ςυμβαλλόμενουσ το αποτζλεςμα του δθμόςιου μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ, που διενεργικθκε
ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. …………………….............…προκιρυξθ τθν ………………. για τθν
εξυπθρζτθςθ τθσ δρομολογιακισ γραμμισ «….......................…….......….» και επιςτροφι,
ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα παρακάτω:
Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων ………………………, υπό τθν ιδιότθτα του Υπουργοφ
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι του οργάνου ςτο οποίο μεταβιβάςτθκε θ αρμοδιότθτα ι
παραςχζκθκε θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ, ζχοντασ υπόψθ, τθν υπ’ αρικμ. ......................
απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομίασ, τθν υπ’ αρικμ.................................. απόφαςθ ζγκριςθσ
δζςμευςθσ πίςτωςθσ, θ οποία καταχωρικθκε ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων με α/α......... και με
α/α.......... ςτο βιβλίο εγκρίςεων και εντολϊν πλθρωμισ τθσ Υπθρεςίασ Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου ςτο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ., κακϊσ και τθν υπ’ αρικμ....../2016 Ρράξθ του Ηϋ Κλιμακίου του
Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, ανακζτει ςτον δεφτερο των ςυμβαλλομζνων, ονομαηόμενο ςτο εξισ
«ανάδοχο», τθν εξυπθρζτθςθ τθσ δρομολογιακισ γραμμισ «………………..............…….» και
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επιςτροφι, με τθν εκτζλεςθ ……….. δρομολογίων τθν εβδομάδα κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
δρομολογιακισ περιόδου, αντί μιςκϊματοσ …………………............. €, ανά δρομολόγιο, με το Ε/ΓΟ/Γ ………………….. Ν.Ρ.…., ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. και των λοιπϊν νομίμων
κρατιςεων, για το χρονικό διάςτθμα μζχρι ............, με τουσ παρακάτω όρουσ και
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο ανάδοχοσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα.
Θ ςφμβαςθ αυτι διζπεται από τισ διατάξεισ:
α)του ν.2932/2001 (Αϋ 145) «Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ
ενδομεταφορζσ – Σφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Ρολιτικισ – Μετατροπι
Λιμενικϊν Ταμείων ςε Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει,
β)τουσ όρουσ όπωσ λεπτομερϊσ αναγράφονται ςτθν υπ’ αρικμ. ...........………………….
απόφαςθ Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ «Ρροκιρυξθ και Επανάλθψθ
Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν Εξυπθρζτθςθ Δρομολογιακϊν Γραμμϊν με ςφναψθ
Σφμβαςθσ ι Συμβάςεων Ανάκεςθσ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ διάρκειασ μζχρι 31/10/2016» και των
ςυνθμμζνων ςϋ αυτιν Ραραρτθμάτων, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτα μζρθ τθσ ωσ άνω
Ρροκιρυξθσ και τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, και
γ)τουσ όρουσ τθσ υπ’ αρικμ. ....................………………………….. απόφαςθσ Υπουργοφ
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι του οργάνου ςτο οποίο μεταβιβάςτθκε θ αρμοδιότθτα ι
παραςχζκθκε θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ «Κατακφρωςθ Αποτελεςμάτων Ανοικτοφ Δθμόςιου
Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν Εξυπθρζτθςθ τθσ Δρομολογιακισ Γραμμισ «………………».
Πλοι οι ανωτζρω όροι αποτελοφν και όρουσ τθσ παροφςασ ςυμβάςεωσ κεωρουμζνων
των αποφάςεων αυτϊν ωσ αναπόςπαςτο ςϊμα τθσ για τθν εκτζλεςθ αυτισ.

Ι. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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)ςτθν εφαρμογι τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί μεταφοράσ ταχυδρομικϊν
αποςτολϊν – αντικειμζνων,
δ)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,
ε)ςτθν καταβολι των φόρων, τελϊν και άλλων επιβαρφνςεων υπζρ του Δθμοςίου και
υπζρ τρίτων όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν,
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ςτ)να εκτελεί όλα τα δρομολόγια, ανελλιπϊσ, πλιρθ και ολοκλθρωμζνα, ςφμφωνα με
τισ ςχετικζσ αποφάςεισ κακοριςμοφ δρομολογίων τθσ Διεφκυνςθσ Θαλαςςίων Συγκοινωνιϊν ,
η)ζωσ 1θ Απριλίου ζκαςτθσ δρομολογιακισ γραμμισ περιόδου να ζχει ανοικτό το
Θ.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.,
θ) 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 VII τθσ
υπ’ αρικμ. ........................... Ρροκιρυξθσ, και
κ)(εφ’ όςον απαιτείται) ςτθν δωρεάν μεταφορά των μόνιμων κατοίκων και των
εγγεγραμμζνων ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ τθσ/των νιςου/νιςων ................... και των
προςτατευόμενων μελϊν τουσ, όπωσ προβλζπεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV τθσ υπ’ αρικμ.
........................... Ρροκιρυξθσ, από/προσ τθν νιςο ....................
Η πιςτοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ των μονίμων κατοίκων τθσ/των νιςου/νιςων
..........................................., που κα ζχουν δικαίωμα δωρεάν μεταφοράσ κα αποδεικνφεται με
τθν επίδειξθ τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι του εκκακαριςτικοφ τθσ οικείασ Δ.Ο.Υ., ι βεβαίωςθ
του οικείου Διμου ωσ προσ τθ πιςτοποίθςθ τθσ μόνιμθσ κατοικίασ του δικαιοφχου.
Η πιςτοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ των εγγεγραμμζνων ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ, που
κα ζχουν δικαίωμα δωρεάν μεταφοράσ, κα αποδεικνφεται με επίδειξθ βεβαίωςθσ του οικείου
Διμου, ι του Κ.Ε.Ρ. ι οποιαςδιποτε άλλθσ δθμόςιασ αρχισ.
Η πιςτοποίθςθ των προςτατευόμενων μελϊν κα αποδεικνφεται με το πιςτοποιθτικό
οικογενειακισ μερίδασ.
Θ επίδειξθ των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν κα γίνεται μόνο ςτον τοπικό εκπρόςωπο του
αναδόχου (Ναυτικό-Λιμενικό Ρράκτορα). Το ανωτζρω δικαίωμα του δικαιοφχου είναι
προςωπικό και κα πιςτοποιείται υποχρεωτικά θ ταυτοπροςωπία κατά τθν επιβίβαςθ με τθν
επίδειξθ τθσ ταυτότθτάσ του ι του διαβατθρίου του.

ΙΙ. ΔΟΜΟΛΟΓΙΑ ΡΛΟΙΩΝ- ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ- ΑΚΙΝΗΣΙΑ
1.Τα δρομολόγια για τθν εξυπθρζτθςθ των ωσ άνω δρομολογιακϊν γραμμϊν κα
εκτελοφνται από το Ε/Γ-Ο/Γ…..........………… Ν.Ρ. ....... ςφμφωνα με τον επιςυναπτόμενο ςτθν
παροφςα πίνακα δρομολογίων, ο οποίοσ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ.
2.Θ εκτζλεςθ των δρομολογίων του επιςυναπτόμενου πίνακα είναι υποχρεωτικι για
τον ανάδοχο. Μεταβολι επιτρζπεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν υπ’ αρικμ.
.......................... προκιρυξθ. 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.
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ΙΙΙ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ
1.Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν
υπ’ αρικμ. ……………………….. εγγυθτικι επιςτολι ευρϊ…………………………. (………. €), ςφμφωνα με
τα αναφερόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. ………………………. προκιρυξθ.
2.Θ ωσ άνω εγγυθτικι επιςτολι κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο ζνα (01) μινα μετά τθν
λιξθ των δρομολογιακϊν υποχρεϊςεων.
3.Θ 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.2932/2001, τθσ υπ’ αρικμ. ……………………
προκιρυξθσ και τθσ υπ’ αρικμ. ………………………… απόφαςθσ κατακφρωςθσ, κακϊσ και ςε
περίπτωςθ κιρυξθσ εκπτϊτου του αναδόχου.

ΙV. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
1.Για τθν καταβολι των μιςκωμάτων, ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει ςχετικι αίτθςθ
προσ τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ Οικονομικι Υπθρεςία 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 ζκαςτων ςελίδων του θμερολογίου γζφυρασ πλοίου ςτισ οποίεσ
εμφαίνεται το πλιρεσ δρομολόγιο που εκτελζςκθκε, ςε δφο (02) αντίγραφα για τθν εκτζλεςθ
των ταξιδιϊν τθσ γραμμισ,
δ)κεωρθμζνο αντίγραφο τθσ προςωρινισ ι εκκακαριςτικισ διλωςθσ του Φ.Ρ.Α. που
κατατίκεται ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.,και
ε)αναλυτικι κατάςταςθ ειςιτθρίων ανά κατθγορία ναφλου (επιβάτεσ - οχιματα).
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.
2.Μετά τον ζλεγχο, των κατατικζμενων ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, από τθν αρμόδια
Οικονομικι Υπθρεςία και τθν προςυπογραφι από το προβλεπόμενο κλιμάκιο ανάλογα του
φψουσ τθσ προκαλοφμενθσ δαπάνθσ, αυτά διαβιβάηονται ςτο αρμόδιο Τμιμα ελζγχου
δαπανϊν του Υπουργείου για τισ περαιτζρω ενζργειεσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.

V. ΡΕΙΚΟΡΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
1.Εάν το πλοίο για λόγουσ δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν δεν προςεγγίςει ςε λιμάνι τθσ
δρομολογιακισ γραμμισ ςε, ότι αφορά το μιςκοφμενο τμιμα, αλλά προςεγγίςει 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 προςιγγιςε δεν
περιλαμβάνεται ςτθ δρομολογιακι γραμμι.
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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.
Θ ελάχιςτθ διενεργοφμενθ περικοπι από τθ μθ προςζγγιςθ ςε λιμάνι τθσ γραμμισ,
είναι θ αναλογοφςα ςε δζκα (10) ναυτικά μίλια αποηθμίωςθ, εφ’ όςον θ διαφορά τθσ
διανυκείςασ από τθν υποχρεοφμενθ διαδρομι είναι μικρότερθ ι ίςθ με δζκα (10) ναυτικά
μίλια.
ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΙΛΙ :

ΓΑΜΜΗ

…………….

ΕΤΗΣΙΑ
ΕΡΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
ΔΟΜΟΛΟΓΙΑ

……….

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΡΟΣΤΑΣΗ
ΔΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ςε ν.μ.)

…………….

ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΝΑ
ΔΟΜΟΛΟΓΙΟ

………..

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΙΛΙ

………

VΙ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΛΟΙΟΥ ΑΡΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
1.Το Ε/Γ-Ο/Γ …..........………… Ν.Ρ. ......., το οποίο κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ
προβλζπεται να εξυπθρετεί τθν ωσ άνω δρομολογιακι γραμμι, κα αντικακίςταται από το Ε/ΓΟ/Γ .........................................., 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-Ο/Γ …..........………… Ν.Ρ. ......., με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ.
2.Στθν περίπτωςθ που ο πλοιοκτιτθσ κατά τθ διάρκεια τθσ μιςκωτικισ περιόδου
προβεί ςε πϊλθςθ του Ε/Γ-Ο/Γ …..........………… Ν.Ρ. ....... και δεν υπάρχει δυνατότθτα
αντικατάςταςθσ από άλλο πλοίο του ίδιου πλοιοκτιτθ, αναλόγων προςόντων και μεταφορικισ
ικανότθτασ, ο νζοσ πλοιοκτιτθσ του Ε/Γ-Ο/Γ …..........………… Ν.Ρ. ....... δφναται να ςυνεχίςει τθν
εκτζλεςθ των δρομολογίων με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ, εφ’ όςον υποβλθκεί
ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ αποδοχισ και των δφο πλοιοκτθτϊν, ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του
νζου πλοιοκτιτθ οι προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ υπ’ αρικμ.
........................ 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.
Θ 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.
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(εφ’ όςον απαιτείται) Στθν περίπτωςθ εφοπλιςμοφ, όπου ο πλοιοκτιτθσ κατά τθ διάρκεια τθσ
μιςκωτικισ περιόδου προβεί ςε πϊλθςθ του Ε/Γ-Ο/Γ …..........………… Ν.Ρ. ....... και δεν υπάρχει
δυνατότθτα αντικατάςταςθσ από άλλο πλοίο του εφοπλιςτι, αναλόγων προςόντων και
μεταφορικισ ικανότθτασ, ο νζοσ πλοιοκτιτθσ του Ε/Γ-Ο/Γ …..........………… Ν.Ρ. ....... , δφναται να
ςυνεχίςει τθν εκτζλεςθ των δρομολογίων με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ, εφ’ όςον
υποβλθκεί ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ αποδοχισ μεταξφ του νζου πλοιοκτιτθ και του
εφοπλιςτι, ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του νζου πλοιοκτιτθ οι προχποκζςεισ που αναφζρονται
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ υπ’ αρικμ. ........................ 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-εφοπλιςτι επιςτρζφεται ςε αυτόν.
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο-εφοπλιςτι και
καταπίπτει υπζρ του Δθμοςίου, ςε περίπτωςθ που ο νζοσ πλοιοκτιτθσ δεν αναλάβει τα
δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τθσ Σφμβαςθσ.
3.Σε κάκε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ του Ε/Γ-Ο/Γ …..........………… Ν.Ρ. ....... τα ςχετικά
μιςκϊματα κα αποδίδονται ςτθν ανάδοχο εταιρεία.

VΙΙ. ΕΚΡΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΩΣΕΙΣ
1.Σε κάκε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του αναδόχου 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.
Θ παροφςα παράγραφοσ δφναται να εφαρμόηεται εφ’ όςον κρίνεται από τον Υπουργοφ
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, ο ανάδοχοσ,
υπόκειται και ςε τυχόν κυρϊςεισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.2932/2001 (Αϋ 145), όπωσ
ιςχφει.
VIIΙ. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Θ παροφςα ςφμβαςθ ιςχφει για το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν 31/10/2016 και δφναται
να παρατείνεται για χρονικό διάςτθμα μζχρι τζςςερισ (04) μινεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
παραγράφου 10 του άρκρου όγδοου του ν.2932/2001 (Αϋ145), όπωσ ιςχφει.
ΙΧ. ΕΚΧΩΗΣΗ
Ο ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να προβεί ςε οποιαςδιποτε μορφισ εκχϊρθςθ ςε
οποιονδιποτε τρίτο 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.
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Χ. ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ
1.Κατά τθ διάρκεια τθσ μιςκωτικισ περιόδου και με τθν ςυναίνεςθ των αναδόχων, 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, εφ’ όςον από αυτό δεν προκφπτει
επιπρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ για το Δθμόςιο και επιτυγχάνεται καλφτερθ εξυπθρζτθςθ
των ςυγκοινωνιακϊν αναγκϊν.
2.Κάκε διαφορά που απορρζει από τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ, ςυμφωνείται ότι κα
υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα των Δικαςτθρίων του Ρειραιά.
Ο δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων «ανάδοχοσ» ςυμφωνεί και αποδζχεται πλιρωσ τα ωσ
άνω διαλαμβανόμενα.
Θ 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 ο «ανάδοχοσ».
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
O ΥΡΟΥΓΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Στοιχεία νομίμου Εκπροςϊπου :
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