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ΘΕΜΑ:  Κήρυξη  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΑΓΙΟΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  ΝΑΥΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
έκπτωτης της υπ’ αριθμ.3328.1.8.17/01/11/09.08.2011  σύμβασης  όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’αριθμ.3328.1.8.17/01/13/29-11-2013 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και
επιστροφή και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπ’ όψιν:

1.Τις διατάξεις,
α)του  ν.2932/2001  «Ελεύθερη  παροχή  υπηρεσιών  στις  θαλάσσιες  ενδομεταφορές  –

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε
Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄145), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

β)του Ν.4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014
σχετικά  με  την  ανάθεση  συμβάσεων  παραχώρησης  (EE  L94/1/28.3.2014)  και  άλλες  διατάξεις»
(Α΄148), όπως ισχύουν, και ειδικότερα του άρθρου 69 αυτού

γ)του  π.δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών
Μεταφορών  και  Δικτύων,  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων...»  (A΄  114)  και  του  π.δ.83/2019
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄121)
2.Την  υπ’  αριθμ.3327.1/51/09/10-07-2009  Απόφαση  ΥΕΝΑΝΠ/ΚΝΠ/ΔΘΣ  Β΄  «Προκήρυξη  και
Επανάληψη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη
Σύμβασης ή  Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας  Υπηρεσίας Διάρκειας μέχρι  δώδεκα (12)  ετών»  και
ειδικότερα τις παραγράφους 51  και 54 του Παραρτήματος Ι αυτής
3.Την  υπ’  αριθμ.3328.1.8.17/01/11/09-08-2011 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για  την
εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή  (ΑΔΑ:
4ΑΜΒΦ-ΦΩΛ), με την ανάδοχο εταιρεία ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-
Ο/Γ πλοίου ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π.9465, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.3328.1.8.17/01/13/29-11-2013
σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (ΑΔΑ: ΒΛ12ΟΠ-ΚΧ7)
4.Την υπ’ αριθμ.2917545291/27-11-2013  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α.Ε., καθώς και τις τροποποιήσεις - παρατάσεις αυτής ποσού ενενήντα τριών  χιλιάδων πεντακοσίων
(93.500,00  €)  ευρώ,  με  την  οποία  αντικαταστάθηκε  η  υπ’  αριθμ.314/Δ000000027285/
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MD1119400017/14-07-2011  εγγυητική  επιστολή  Τραπέζης  MARFIN EGNATIA BANK,  της  οποίας  η
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. είναι οιονεί καθολική διάδοχος
5. Την ΩΠ:301413/10-18 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΘΣ Β΄, περί  έγκρισης δρομολογίων στη
δρομολογιακή γραμμή  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ  και επιστροφή, για το χρονικό διάστημα
από  01/11/2018  μέχρι  31/10/2019,  με  το  Ε/Γ-Ο/Γ  πλοίο  ΣΑΟΣ  ΙΙ  Ν.Π. 10599,  καθώς  και  την
ΩΠ:271416/06-19  Απόφαση  Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΘΣ Β΄, περί  τροποποίησης  δρομολογίων  του
Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο ΣΑΟΣ ΙΙ  Ν.Π. 10599
6. Τις ΩΠ:261730/02-19, ΩΠ:151558/03-19, ΩΠ:221510/03-19, ΩΠ:030831/04-19, ΩΠ:181138/04-19,
ΩΠ:031630/05-19. ΩΠ:171551/05-19 και  ΩΠ:061250/06-19 Αποφάσεις Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΘΣ
Β΄ περί διακοπής εκτέλεσης δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π.10599 λόγω βλάβης, για το χρονικό
διάστημα από 04.01.2019 μέχρι και 11.06.2019  και συναφώς τις υπ’αριθμ.2252.1.3/553/19/04-01-
2019,  2252.1.3/4506/19/21-01-2019,2252.1.3/6293/19/25-01-2019,2252.1.3/8390/19/01-02-2019,
2252.1.3/10013/19/08-02-2019,  2252.1.3/12367/19/15-02-2019,  2252.1.3/15902/19/28-02-2019,
2252.1.3/19921/19/15-03-2019,  2252.1.3/21741/19/22-03-2019,  2252.1.3/24137/19/02-04-2019,
2252.1.3/27364/19/12-04-2019,  2252.1.3/31877/19/03-05-2019,  2252.1.3/36316/19/17-05-2019,
2252.1.3/40614/19/ 02-06-2019 και 2252.1.3/42828/19/07-06-2019 Αποφάσεις αντικατάστασης του
Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π.10559 από το Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΝΗΣΟΣ Ν.Π.12489
7. Την ΩΠ:060105/08-19 σηματική αναφορά Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, περί απαγόρευσης απόπλου
του Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π.10599 λόγω βλάβης
8.Τα υπ'αριθμ.2252.3.6/59442/19/08-08-2019, 2252.3.6/60048/19/12-08-2019,  2252.3.6/60599/19/
14-08-2019 έγγραφα ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΘΣ Β΄  για  τη  μη  εκτέλεση  των εγκεκριμένων  από  την
ανάδοχο  εταιρεία  ΑΓΙΟΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  δρομολογίων  στη  δρομολογιακή  γραμμή
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ  και επιστροφή και συναφώς την αθέτηση των συμβατικών της
υποχρεώσεων, καθώς και την από 14-08-2019 απαντητική επιστολή της εταιρείας.
9.Την υπ’ αριθμ.2252.1.8/60854/19/18-08-2019 κλήση σε ακρόαση προς την ανάδοχο εταιρεία με
την επωνυμία ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναφορικά με τη μη εκτέλεση των εγκεκριμένων
δρομολογίων  στη  δρομολογιακή  γραμμή  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  -  ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ  και  επιστροφή και
συναφώς την αθέτηση των συμβατικών της υποχρεώσεων
10.Το  από  26.08.2019  υπόμνημα  θέσεων  σύμφωνα  με  το  οποίο  η  ανάδοχος  εταιρεία  ΑΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  νομίμως  εκπροσωπημένη:  α)θεωρεί  ότι  η  αιτία   της  αδυναμίας
εκτέλεσης δρομολογίων από το Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π. 10599 βρίσκεται εκτός της σφαίρας υπαιτιότητάς
της  και  οφείλεται  σε  ανωτέρα  βία,  δηλαδή  στην  απρόβλεπτη  μηχανική  βλάβη,  η  οποία  ήταν
αναπόφευκτη, β) αναφέρει ότι ο έλεγχος της μηχανής από το πλήρωμα απέτρεψε την εκδήλωση της
βλάβης  σε  ανύποπτο  χρόνο  με  ανυπολόγιστες  συνέπειες,  γ)προέβη,  με  μοναδικό  κριτήριο  την
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, αφ΄ ενός στην άμεση ενημέρωση του Κ.Λ. Αλεξανδρούπολης για
την δυσλειτουργία στη μηχανή του Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ  Ν.Π.  10599, παραγνωρίζοντας την οικονομική
ζημία που συνεπάγεται για την εταιρεία η μη εκτέλεση δρομολογίων το μήνα Αύγουστο, αφ΄ ετέρου
στην ναύλωση του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΑΞ N.Π. 12457  και στην κατ΄ εξαίρεση διαδικασία χαρακτηρισμού του
πλοίου σε Φ/Γ-Ο/Γ προκειμένου να λειτουργήσει με τη μια μόνο μηχανή προς μεταφορά οχημάτων,
και δ) δηλώνει ότι βάσει εκτιμήσεων των αρμόδιων τεχνικών το Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π. 10599 θα είναι
σε θέση να επανέλθει στα εγκεκριμένα του δρομολόγια την 01.09.2019.
11.Το γεγονός ότι οι εν γένει ισχυρισμοί της εταιρείας με την επωνυμία ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  όπως  αυτοί  διατυπώθηκαν  με  το  από  26.08.2019  υπόμνημα  θέσεων,  είναι  αόριστοι,
ανεπαρκείς, αβάσιμοι, αναπόδεικτοι, αλυσιτελείς και ασαφείς, καθόσον, παρόλη τη πίστωση χρόνου
που  δόθηκε  στην  ανάδοχο  εταιρεία,  είτε  για  να  ολοκληρώσει  τις  εργασίες  αποκατάστασης  της
βλάβης του Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π. 10599, είτε να  αντικαταστήσει αυτό με άλλο πλοίο, όπως προκύπτει
από  αυτό,  α)η  βλάβη  του  Ε/Γ-Ο/Γ  ΣΑΟΣ  ΙΙ  Ν.Π.10599  δεν  οφείλεται  σε  ανωτέρα  βία,  αλλά  σε
υπαιτιότητα  της  εταιρείας,  διότι  το  υπόψη  πλοίο  βρίσκονταν  για  το  χρονικό  διάστημα  από
28.12.2018 μέχρι και 11.06.2019, ήτοι πεντέμισι περίπου μήνες,  ήδη σε ακινησία, προκειμένου να
αποκαταστήσει προηγούμενη βλάβη του,  β)σε κάθε περίπτωση  ο έλεγχος και η διαπίστωση της
βλάβης  εκ μέρους  των μελών πληρώματος του  πλοίου  και  η  γνωστοποίηση  αυτής  στο  Κεντρικό
Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης προβάλλεται αλυσιτελώς δεδομένου ότι δεν αποτελεί νόμιμη αιτία
μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες, γ) η
ναύλωση από την ανάδοχο εταιρεία του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΑΞ N.Π. 12457  πραγματοποιήθηκε για χρονικό
διάστημα δύο μόνον ημερών, ενώ το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ναύλωσης του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΑΞ
N.Π. 12457προκειμένου να εξυπηρετηθεί το νησί της Σαμοθράκης πραγματοποιήθηκε από την οικεία
Περιφέρεια,  και  δ)δηλώσεις  του  εκπροσώπου  της  αναδόχου  εταιρείας  για  μελλοντική  έναρξη
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δρομολογίων προβάλλονται επίσης αλυσιτελώς αναφορικά με τις ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενες
ημερομηνίες
12.Το  από  30.08.2019  εισηγητικό  σημείωμα  Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΘΣ  Β΄, δυνάμει  της
παραγράφου 51 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχείο (2)  Προκήρυξης της παρούσας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

1.α)  Την  κήρυξη  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΑΓΙΟΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  Καμαριώτισσα  Σαμοθράκης, Τ.Κ.68002 Σαμοθράκη - Α.Φ.Μ 998135959, Δ.Ο.Υ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,  έκπτωτης  της  υπ’  αριθμ.3328.1.8.17/01/11/09-08-2011  σύμβασης
ανάθεσης  δημόσιας  υπηρεσίας  για  την  εξυπηρέτηση  της  δρομολογιακής  γραμμής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
3328.1.8.17/01/13/29-11-2013  σύμβαση,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της υπό στοιχείο  (2)
προκήρυξης και της υπό στοιχείο (3) σύμβασης της παρούσας, και

β) την μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
ποσού  εικοσι  δύο  χιλιάδων  διακοσίων  ογδοντα  επτά  ευρώ  και  πενηντα  δύο  λεπτών
(22.287,52€), υπέρ  του  Ελληνικού  Δημοσίου,  σύμφωνα  με  του  όρους  της  ανωτέρω
συμβάσεως και της σχετικής προκήρυξης.

2.Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται, καθόσον, η εταιρεία με την επωνυμία ΑΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, από την 06η Αυγούστου 2019 και εντεύθεν δεν εκτελεί τα
εγκεκριμένα  δρομολόγια  της  υπό  στοιχείο  (5)  απόφασης  της  παρούσας,  παρόλη  τη
πίστωση  χρόνου  που  της  χορηγήθηκε,  είτε  για  να  ολοκληρώσει  τις  εργασίες
αποκατάστασης της βλάβης του υπό πλοιοκτησίας της Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π. 10599, είτε να
αντικαταστήσει αυτό με άλλο πλοίο  κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων
για  την  εξυπηρέτηση  της  ακτοπλοϊκής  δρομολογιακής  γραμμής  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  -
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή. 

3. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών
Ι. Αποδέκτες: 
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Καμαριώτισσα Σαμοθράκης, Τ.Κ. 680 02 (FAX: 25510-33028 και
μέσω Λιμενικής Αρχής Αλεξανδρούπολης)
ΙΙ. Κοινοποίηση:
1.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., Κατάστημα Αλεξανδρούπολης (1183)
Ελ. Βενιζέλου 38, 68 100, Αλεξανδρούπολη                       
2. Υ.Ν.Α.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ
ΙΙΙ. Εσωτερική Διανομή:
1.Γρ. κ. Υπουργού 
2.Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής
3.Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
4.Γρ. κ. Αρχηγού
5.Γρ. κ. Β΄ Υπαρχηγού
6.Γρ. κ. Δ.Κ.Β΄   
8.Γρ. κ. Νομικού Συμβούλου στο Υ.Ν.Α.Ν.Π.
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