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ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη ςφναψησ ςφμβαςησ ανάθεςησ δημόςιασ υπηρεςίασ προσ εξυπηρζτηςη
των δρομολογιακϊν γραμμϊν α.ΑΓΙΑ ΚΤΡΙΑΚΗ - ΝΗΟ ΣΡΙΚΕΡΙ – BOΛΟ και επιςτροφή,
β.ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΙΑΘΟ – ΚΟΠΕΛΟ – ΑΛΟΝΝΗΟ και επιςτροφή, γ.ΡΟΔΟ – ΧΑΛΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟ – ΚΑΟ – ΗΣΕΙΑ και επιςτροφή
Σχετ:

α)Οι διατάξεισ του ν.2932/2001 (Αϋ145), ειδικότερα του άρθρου όγδοου,
β)Οι διατάξεισ του ν.4413/2016 «Ανάθεςη και εκτζλεςη ςυμβάςεων παραχϊρηςησ...» (Αϋ148),
γ)Η υπ’αριθμ. 2252.1.1/29652/22/29-04-2022 Απόφαςη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.ΔΘΣ Βϋ
ου
«Προκήρυξη Ανοικτοφ Δημόςιου Διεθνή 2 Επαναληπτικοφ και Αρχικοφ Θερινοφ Μειοδοτικοφ
Διαγωνιςμοφ για την Εξυπηρζτηςη Δρομολογιακϊν Γραμμϊν με ςφναψη Σφμβαςησ ή Συμβάςεων
Ανάθεςησ Δημόςιασ Υπηρεςίασ διάρκειασ μζχρι 31/10/2022» (ΑΔΑ: ΩΣ9Ψ4653ΠΩ-5Τ0)

1.ασ γνωρίηουμε ότι το Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, δυνάμει των
διατάξεων του άρκρου όγδοου του ν.2932/2001, για λόγουσ κοινωνικισ, οικονομικισ και
εδαφικισ ςυνοχισ και προσ κάλυψθ επειγουςϊν ςυγκοινωνιακϊν αναγκϊν, προτίκεται να
προβεί ςτθ ςφναψθ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ για τθν ακτοπλοϊκι εξυπθρζτθςθ
των δρομολογιακϊν γραμμϊν, ωσ ακολοφκωσ:
α. ΑΓΙΑ ΚΤΡΙΑΚΗ - ΝΗΟ ΣΡΙΚΕΡΙ – BOΛΟ και επιςτροφή, με τθν εκτζλεςθ ζξι (06)
δρομολογίων τθν εβδομάδα, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ δρομολογιακισ περιόδου, ζναντι
μιςκϊματοσ €600,00 για κατηγορία 1, €555,56 για κατηγορία 2 και €444,44 για κατηγορία 3,
ανά πλιρεσ δρομολόγιο, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.,
β. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΙΑΘΟ – ΚΟΠΕΛΟ – ΑΛΟΝΝΗΟ και επιςτροφή, με τθν
εκτζλεςθ τριϊν δρομολογίων τθν εβδομάδα τθ κερινι περίοδο από 06/06/2022 ζωσ
11/09/2022 *ςφνολο δεκατζςςερισ (14) εβδομάδεσ+, κακϊσ και ζνα (01) επιπλζον δρομολόγιο
τθν εβδομάδα τθ κερινι περίοδο από 04/07/2022 ζωσ 28/08/2022 *ςφνολο οκτϊ (8)
εβδομάδεσ+, ζναντι μιςκϊματοσ πενιντα πζντε χιλιάδων ευρϊ (55.000,00€) ανά πλιρεσ
δρομολόγιο, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.,
γ. ΡΟΔΟ – ΧΑΛΚΗ - ΚΑΡΠΑΘΟ – ΚΑΟ – ΗΣΕΙΑ και επιςτροφή, με τθν εκτζλεςθ
δφο (02) δρομολογίων τθν εβδομάδα τθ κερινι περίοδο από 13/06/2022 ζωσ 04/09/2022
*ςφνολο δϊδεκα (12) εβδομάδεσ+, κακϊσ και ζνα (01) επιπλζον δρομολόγιο τθν εβδομάδα τθ
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κερινι περίοδο από 04/07/2022 ζωσ 28/08/2022 *ςφνολο οκτϊ (8) εβδομάδεσ+, ζναντι
μιςκϊματοσ εξιντα δφο χιλιάδων τετρακοςίων ςαράντα οκτϊ ευρϊ και τριάντα οκτϊ λεπτϊν
(62.448,38€) ανά πλιρεσ δρομολόγιο, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.,
για το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ τθσ
(γ) ςχετικισ απόφαςθσ και τθ ςφναψθ τθσ ςχετικισ ςυμβάςεωσ τθσ εν λόγω δρομολογιακισ
γραμμισ.
2.Σα ελάχιςτα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά των προςφερόμενων πλοίων, όπωσ αυτά
κακορίςτθκαν με τθ (γ) ςχετικι, αναφζρονται ανά δρομολογιακι γραμμι, ωσ εξισ:
α. ΑΓΙΑ ΚΤΡΙΑΚΗ - ΝΗΟ ΣΡΙΚΕΡΙ – BOΛΟ και επιςτροφή,
i) Ζνα (01) Ε/Γ πλοίο, Κατθγορίασ 1, το οποίο ζχει κακελκυςτεί μετά τθν 01/01/2010,
Κατθγορίασ 2, το οποίο ζχει κακελκυςτεί μετά τθν 01/01/2002 ι πλοίο Κατθγορίασ 3, ιτοι
πλοίο που δεν ανικει ςε καμία από τισ παραπάνω κατθγορίεσ
ii) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα ςε επιβάτεσ 50 (χειμϊνα) – 100 (κζροσ)
iii) Να ζχει ολικό μικοσ 20μ.
β. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΙΑΘΟ – ΚΟΠΕΛΟ – ΑΛΟΝΝΗΟ και επιςτροφή,
i) Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ – Σ/Χ (Σαχφπλοο) πλοίο
ii) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 700 (κζρουσ) επιβατϊν
iii) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ Ι.Χ.Ε. οχθμάτων 1.500 τ.μ.
iv) Να ζχει ολικό μικοσ 100μ.
γ. ΡΟΔΟ – ΧΑΛΚΗ - ΚΑΡΠΑΘΟ – ΚΑΟ – ΗΣΕΙΑ και επιςτροφή,
i) Ζνα (01) Ε/Γ - Ο/Γ – Σ/Χ (Σαχφπλοο) πλοίο
ii) Να ζχει μεταφορικι ικανότθτα 700 (κζρουσ) επιβατϊν
iii) Να ζχει επιφάνεια για φόρτωςθ Ι.Χ.Ε. οχθμάτων 1.500 τ.μ.
iv) Να ζχει ολικό μικοσ 100μ.
3.Παρακαλοφμε λόγω του επείγοντοσ του κζματοσ, ενθμερϊςατε άμεςα
ενδιαφερόμενα μζλθ ςασ, ϊςτε να κατακζςουν:
α)ςχετικι αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ μζχρι τθν 13/05/2022 και ϊρα 14:00,
κακϊσ και
β)τα κατωτζρω δικαιολογθτικά, προκειμζνου να ςυναφκεί θ ςχετικι ςφμβαςθ, μζχρι
τθν 18/05/2022 και ϊρα 14:00 ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ (γ) ςχετικισ:
ι)απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, ι ιςοδφναμο
ζγγραφο, που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ, από το
οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχει καταδικαςτεί αμετάκλθτα ςε κάκειρξθ ι ςε φυλάκιςθ
τουλάχιςτον ενόσ (01) ζτουσ για πρόκλθςθ ναυαγίου με πρόκεςθ, διατάραξθ τθσ αςφάλειασ
πλοίων, ζκκεςθ πλοίου ςε κίνδυνο, πειρατεία, εμπορία ι μεταφορά ναρκωτικϊν, εκβίαςθ,
πλαςτογραφία, απιςτία, παραχάραξθ, κιβδθλεία, δόλια χρεοκοπία, για τα αδικιματα που
αναφζρονται ςτθν παρ. αϋ του άρκρου 1 του ν. 2331/1995, κακϊσ και για παροχι υπθρεςιϊν
καλάςςιων ενδομεταφορϊν κατά παράβαςθ του ν.2932/2001, και δεν υπάρχει τελεςίδικθ
καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ του για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
(α)ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ
απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/ 841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300),
(β)δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των
κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195) και ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ απόφαςθσ-
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πλαίςιο 2003/568/ ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ
τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό
δίκαιο τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του οικονομικοφ φορζα,
(γ)απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316), θ οποία κυρϊκθκε
με το Ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
(δ)τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ
τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
(ε)νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με
τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309), θ οποία ενςωματϊνεται με το Ν. 3691/2008 (Αϋ166) και
αντικακίςτανται οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 2331/1995 (Αϋ173),
(ςτ)παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο
2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και
για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101), θ οποία ενςωματϊνεται με το Ν.
4198/2013 (Αϋ 215).
ιι)Ενιαίο Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ Φυςικοφ Προςϊπου, τελευταίου
εξαμινου, που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ
χϊρασ καταγωγισ ι εγκατάςταςισ του,
ιιι)πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, του κράτουσμζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι εγκατάςταςισ του, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι
ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
(κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.
τθν περίπτωςθ ςυμπλοιοκτθςίασ, τα δικαιολογθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου
προςκομίηονται για ζκαςτο ςυμπλοιοκτιτθ.
τθν περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου: Σα παραπάνω δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων
ι., και ιιι του εδαφίου i) του παρόντοσ, κακϊσ και:
Ενιαίο Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ Νομικοφ Προςϊπου, τελευταίου εξαμινου,
που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι του κράτουσ- μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι εγκατάςταςισ του. Σα ανωτζρω νομικά πρόςωπα οφείλουν να προςκομίηουν
απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο, για:
(α)το διαχειριςτι για τισ περιπτϊςεισ των Εταιρειϊν Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.)
και Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν (I.K.E.)
(β)ζκαςτο εταίρο ςτισ περιπτϊςεισ των Ομόρρυκμων Εταιρειϊν (Ο.Ε.) και
Ετερόρρυκμων Εταιρειϊν (Ε.Ε.)
(γ)τον πρόεδρο, τον διευκφνοντα ςφμβουλο και τα λοιπά μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου, για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.), και
(δ)τον πρόεδρο και τα λοιπά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τισ ναυτικζσ
εταιρείεσ.
Οι λοιπζσ μορφζσ νομικϊν προςϊπων οφείλουν να προςκομίηουν απόςπαςμα ποινικοφ
μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο για ζκαςτο μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου και για τον ζχοντα τθν εξουςία εκπροςϊπθςθσ ι λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό.

ελίδα 3 από 5

ΑΔΑ: 69ΞΟ4653ΠΩ-Ι0Υ

iv)ζγγραφο Εκνικότθτασ (ςε απλό ευανάγνωςτο φωτοαντίγραφο). Σο 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 «Περί κυρϊςεωσ
Κϊδικοσ Ιδιωτικοφ Ναυτικοφ Δικαίου» (Αϋ32),
ν)πιςτοποιθτικό Αςφαλείασ ι Πρωτόκολλο Γενικισ Επικεϊρθςθσ (ςε απλό
ευανάγνωςτο φωτοαντίγραφο) ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ από
το οποίο να προκφπτει θ μεταφορικι ικανότθτα ςε επιβάτεσ (χειμϊνα - κζρουσ) του
προςφερόμενου/ων πλοίου/ων,
νi)πιςτοποιθτικό Καταμζτρθςθσ (ςε απλό ευανάγνωςτο φωτοαντίγραφο),
θμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που θ επιφάνεια για φόρτωςθ Ι.Χ.Ε. και Φ/Γ
οχθμάτων, του/των προςφερόμενου/νων πλοίου/ων δεν προκφπτει από τα πιςτοποιθτικά του,
τότε από τον προςφζροντα υποβάλλεται «Εγχειρίδιο Ζχμαςθσ και τοιβαςίασ» ι «Εγχειρίδιο
Αςφάλιςθσ Φορτίου» (cargo securing manual), που εγκρίνονται βάςει του π.δ. 177/2000 (Α164)
και MSC.1/Circ.1353 αντίςτοιχα και εμπεριζχουν ςχεδιαγράμματα των καταςτρωμάτων
οχθμάτων. Σα εν λόγω ςχεδιαγράμματα κα πρζπει να αποτυπϊνουν τρεισ (03) τουλάχιςτον
χαρακτθριςτικζσ περιπτϊςεισ ςτοιβαςίασ και ζχμαςθσ οχθμάτων (Ι.Χ.Ε. και Φ/Γ) ςτισ οποίεσ
εμφαίνονται οι διάδρομοι προςπζλαςθσ μεταξφ οχθμάτων και μεταξφ οχθμάτων και πλευρϊν
του πλοίου.
νii)Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν.1599/1986 (Αϋ75), με κεϊρθςθ
γνθςίου υπογραφισ, ι με εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, περί εφαρμογισ των
απαιτιςεων του Π.Δ.152/2003 (Αϋ 124), των όρων υλλογικισ φμβαςθσ κακϊσ και των όρων
περί μεγίςτου χρόνου απαςχόλθςθσ των πλθρωμάτων των ταχυπλόων ι Δυναμικϊσ
Τποςτθριηόμενων καφϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ,
νiii) Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν.1599/1986 (Αϋ75), με κεϊρθςθ
γνθςίου υπογραφισ ι με εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, ότι το πλοίο/α
ανταποκρίνεται/ονται ςτισ δυνατότθτεσ τθσ λιμενικισ υποδομισ των λιμζνων προςζγγιςθσ που
αιτοφνται,
ix)βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ νθολόγθςθσ ότι το πλοίο ςυγκεντρϊνει
όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ να παρζχει υπθρεςίεσ καλάςςιων ενδομεταφορϊν ςτο κράτοσ μζλοσ που είναι νθολογθμζνο (ςε απλό ευανάγνωςτο φωτοαντίγραφο),
x)υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν.1599/1986 (Αϋ75), με κεϊρθςθ
γνθςίου υπογραφισ, για το ότι ο αιτϊν αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ,
xi)εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ανά δρομολογιακι
γραμμι, ωσ εξισ:
α. ςτθν δρομολογιακι γραμμι ΑΓΙΑ ΚΤΡΙΑΚΗ - ΝΗΟ ΣΡΙΚΕΡΙ – BOΛΟ και επιςτροφι,
εγγυθτικι επιςτολι το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε 3.599,96 € ςτθν Κατθγορία 1, 3.333,30 €
ςτθν Κατθγορία 2 και 2.666,64 € ςτθν κατθγορία 3
β. ςτθν δρομολογιακι γραμμι ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΙΑΘΟ – ΚΟΠΕΛΟ – ΑΛΟΝΝΗΟ
και επιςτροφι, εγγυθτικι επιςτολι το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε 110.000,00 €
γ. ςτθν δρομολογιακι γραμμι ΡΟΔΟ – ΧΑΛΚΗ - ΚΑΡΠΑΘΟ – ΚΑΟ – ΗΣΕΙΑ και
επιςτροφι, εγγυθτικι επιςτολι το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε 79.933,93 €
xii)υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), 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 01/11/2020 ζωσ 31/10/2021. ε περίπτωςθ που
το προςφερόμενο πλοίο δεν εκτζλεςε προγραμματιςμζνα δρομολόγια τθν ςυγκεκριμζνθ
περίοδο, το γεγονόσ αυτό αναφζρεται ωσ παρατιρθςθ ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ,
xiii)υπεφκυνθ διλωςθ με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ότι δεν ζχει εκδοκεί
καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του ν.3310/2005, όπωσ
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του ν.3414/2005,
xiv)υπεφκυνθ διλωςθ με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ότι ςε κάκε περίπτωςθ
αδυναμίασ εκτζλεςθσ των δρομολογίων για οποιοδιποτε λόγο από το προςφζρον πλοίο αυτό
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κα αντικακίςταται με άλλο ςυγκεκριμζνο πλοίο αναλόγων προςόντων. ε περίπτωςθ που δεν
μπορεί να εξαςφαλιςτεί πλοίο για τθν αντικατάςταςθ, το γεγονόσ αυτό αναφζρεται ςτθν
υπεφκυνθ διλωςθ ωσ παρατιρθςθ,
xv)ζνορκθ βεβαίωςθ, από τθν οποία να προκφπτει θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων που
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ
νομοκεςίασ που ζχουν κεςπιςκεί μζςω διατάξεων τθσ νομοκεςίασ τθσ Ζνωςθσ, τθσ εκνικισ
νομοκεςίασ, ςυλλογικϊν ςυμβάςεων ι των διεκνϊν διατάξεων περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ
δικαίου *παράγραφοσ 3 του άρκρου 29 & Παράρτθμα Χ του ν.4413/2016 (Αϋ148)+.
xvi)Βεβαίωςθ τθσ Αρχισ ι του Φορζα που εκδίδει τα πιςτοποιθτικά αξιοπλοΐασ του
πλοίου για το ζτοσ κακζλκυςισ του, εφόςον αυτό δεν προκφπτει από τα υποβαλλόμενα
ζγγραφα τθσ Αρχισ ι του Φορζα.
4.Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αναφορικά με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, οι
ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ/ ΚΛΑΔΟ
ΝΑΤΣΙΛΙΑ/ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΑΛΑΙΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ ΣΜΗΜΑ Βϋ *Ακτι Βαςιλειάδθ (Πφλεσ Ε1Ε2) 4οσ όροφοσ, Γραφείο 411 – τθλ: (0030)2131374260 και (0030)2131374252+,κατά τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ.
5.Να κοινοποιθκεί για ενθμζρωςθ.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από XENI KAPETANELLI
Ημερομηνία: 2022.05.10 16:54:04 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ

Κοινοποίηςη:
1) Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ. (Τ.Ε.Ο.Θ.)
2) Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Δ.Η.Δ.Ε.Π. Βϋ (Με την παράκληςη ανάρτηςησ ςτο διαδικτυακό τόπο του
Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ, www.hcg.gr: ςτο
ςφνδεςμο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ»)
Εςωτερική Διανομή:
1.Γρ. κ. Υπουργοφ
2.Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Λιμζνων και Λιμενικήσ Πολιτικήσ
3.Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Αιγαίου και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ
4.Γρ. κ. Αρχηγοφ
5.Γρ. κ. Bϋ Υπαρχηγοφ
6.Γρ. κ. Δ.Κ.Βϋ
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