
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 2252.1.3.04/26248/22
ΤΜΗΜΑ  Β΄

Ταχ. Δ/νση :Ακτή Βασιλειάδη (Πύλες Ε1-Ε2)
Ταχ. Κώδικας :185 10 Πειραιάς ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
Τηλέφωνο :213 1374264/ 2131371254
FAX :210 4135673  
e-mail :dths  @  hcg  .  gr

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση   Ε/Γ-Ο/Γ  ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ Ν.Π.  12396  από το   Ε/Γ-Ο/Γ  ΑΡΙΑΔΝΗ
Ν.Π.11542             
              

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:
α)Τον  ν.2932/2001«Ελεύθερη  παροχή  υπηρεσιών  στις  θαλάσσιες  ενδομεταφορές  και  άλλες
διατάξεις (Α΄145), 
β)Τον ν.3709/2008 «Δικαιώματα υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες
μεταφορές και άλλες διατάξεις (Α΄213),
γ)To  π.δ.70/2015  «Ανασύσταση  των  Υπουργείων  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,  Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...» (A΄ 114) και το και το π.δ.83/2019
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄121)  καθώς και την υπ' αριθμ.2903.5/92965/2019 Απόφαση Υπουργού «Υπαγωγή Υπηρεσιών και
Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων…….» (Β’ 5056), 
δ)Την υπ΄αριθμ. 2252.1.3.04 /14485 / 28 - 02 -2022 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την
εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΧΙΟΣ - ΨΑΡΑ και επιστροφή,
ε) Την υπ’ αριθ. 2252.1.3.05/ 14486 / 28 - 02-2022 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την
εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΧΙΟΣ – ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ και επιστροφή,
στ)Την  παράγραφο  35  του  Παραρτήματος  Ι  της  υπ’  αριθμ.  2252.1.1/42121/21/11-06-21   (ΑΔΑ:
90684653ΠΩ-ΩΣ6) Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΘΣ Β΄ προκήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού.
ζ)Το από 23/03/2021 Έγγραφο Εθνικότητας του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΡΙΑΔΝΗ Ν.Π.11542             
η)Την  υπ΄αρίθμ.2251.1-1/50966/21/13-07-2021  ανακοίνωση  δήλωσης  δρομολόγησης  Ε/Γ-Ο/Γ
ΑΡΙΑΔΝΗ Ν.Π.11542  
θ)Τα Ω.Π: 281927/02-22 και 181210/03-22   σήματα ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΘΣ Β΄,
ι)Το Α.Π. VK/ev/S/518/22/01-03-22  αίτημα «ATTICA GROUP» (ΑΡ.ΠΡ.ΕΙΣ. 1886/01-03-22),
ια)Το απο 04/03/2022 (11:38) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά επισυναπτόμενου πίνακα
δρομολογίων(ΑΡ.ΠΡ.ΕΙΣ. 1950/04-03-22),
ιβ)Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση
και επιτυγχάνεται εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Εγκρίνεται η αντικατάσταση του Ε/Γ-Ο/Γ ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ Ν.Π.12396 από το Ε/Γ-
Ο/Γ  ΑΡΙΑΔΝΗ  Ν.Π.11542   για  τo χρονικό  διάστημα  από  04/05/2022  έως  και
16/05/2022(άφιξη Πειραιά 06:55) στα δρομολόγια των υπό στοιχεία (δ) και (ε) συμβάσεων
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του προοιμίου της παρούσας, με τα ίδια μισθώματα ανά
πλήρες δρομολόγιο. 

2.Παραμονή  –  πρόσδεση  –  αγκυροβολία   πλοίου  εκτελούνται  σύμφωνα  με
υποδείξεις οικείων Λιμενικών Αρχών. 

3.Δρομολόγια  Ε/Γ-Ο/Γ ΑΡΙΑΔΝΗ Ν.Π.11542 ,  για το ανωτέρω χρονικό διάστημα,
εκτελεστούν  σύμφωνα  με  επισυναπτόμενο  πίνακα  υπό  την  προϋπόθεση  έγκαιρης  και
ευρείας ενημέρωσης επιβατικού κοινού με μέριμνα και ευθύνη πλοιοκτήτριας εταιρείας
καθώς  και  ανάληψης  υποχρεώσεών  της  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  του  υπό
στοιχείου  (β)  νόμου  της  παρούσας.Προσεγγίσεις  πλοίου  σε  λιμένα  Μυκόνου
πραγματοποιηθούν άνευ καταβολής μισθώματος.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα
στις  εν λόγω συμβάσεις,  καθώς και  τα αναφερόμενα  στο υπο στοιχείο  (θ)  σήματα του
προοιμίου της παρούσας. 

4.Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

 Ο Γενικός Γραμματέας Λ.Λ.Π.Ν.Ε.
                                                                             

 Ευάγγελος ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Συνημμένα:
Πίνακας δρομολογίων (Φ.01)

Πίνακας Διανομής: 
Ι. Αποδέκτες:
1.ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΧΙΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -ΨΑΡΩΝ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ -ΜΥΚΟΝΟΥ
2.Εταιρεία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ Ν.Α.Ε(ventou  @  attica  -  group  .  com  mantzouratos  @  attica  -  group  .  com)
Εσωτερική Διανομή:
1.Γρ. κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.
2.Γρ. κ. Α/ΛΣ
3.Γρ. κ. Α΄ Υ/ΛΣ
4.Γρ. κ. Δ.Κ.Β΄
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