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ΘΕΜΑ:  «Απάντηση  της  υπ'  αριθ.  πρωτ.  1088/04-10-2019  Ερώτησης  του  Βουλευτή  κ.  Κ.
Βελόπουλου».

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην εν θέματι Ερώτηση και όσον αφορά τα θέματα
αρμοδιότητος  του  Υπουργείου  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής  Πολιτικής,  σας  γνωρίζουμε  τα
ακόλουθα: 

Σχετικά με την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της γραμμής Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη και
επιστροφή, σημειώνεται ότι λόγω της αντισυμβατικής συμπεριφοράς της αναδόχου εταιρείας
ΑΓΙΟΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  Ν.Ε.,  πλοιοκτήτριας  του  επιβατηγού  –  οχηματαγωγού  (Ε/Γ-Ο/Γ)  ΣΑΟΣ  ΙΙ,
μεσούσης  της  θερινής  περιόδου,  από  το  Υπουργείο  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής  Πολιτικής
κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεων.
Ειδικότερα, η ανάδοχος εταιρεία αρχικώς κλήθηκε σε ακρόαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και εν συνεχεία με την υπ’ αριθμ. 2252.1.8/65057/19/06-09-
2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και  Νησιωτικής Πολιτικής  (ΑΔΑ: 9Ν4Υ4653ΠΩ-ΜΒ2)
κηρύχθηκε  έκπτωτη  της  υπ’  αριθμ.  3328.1.8.17/01/11/09-08-2011  σύμβασης  ανάθεσης
δημόσιας υπηρεσίας και της επεβλήθη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
κατά το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών
(22.287,52 €). 

Για την άμεση κάλυψη της επίμαχης δρομολογιακής γραμμής την 09-09-2019, δυνάμει των
διατάξεων της παραγράφου 11  του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001,  εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ.
2252.1.1/65434/19/09-09-2019 πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
(ΑΔΑ: 6ΦΔΦ4653ΠΩ-ΗΕ7). Η διάρκεια της σύμβασης στην περίπτωση αυτή ορίζεται το αργότερο
μέχρι  την  έναρξη  της  εκτέλεσης  δρομολογίων  με  τακτική  (εμπρόθεσμη  ή  εκπρόθεσμη)
δρομολόγηση,  διαφορετικά  μέχρι  τη  σύναψη  σύμβασης  αποκλειστικής  εξυπηρέτησης  της
δρομολογιακής  γραμμής  και  σε  περίπτωση  που  δε  συναφθεί  τέτοια  σύμβαση  μέχρι  την
προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού. 

Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. : 213 137 1464
Fax  : 213 137 4336
Ε-mail : ke@yna.gov.gr

ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων 
             Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
             Τμήμα Ερωτήσεων 

Κοιν.: 1. Υπουργείο Οικονομικών
 (Γρ. κ. Υπουργού)

           2.  Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (Γρ. κ. Υπουργού)

3. Υπουργείο Τουρισμού 
(Γρ. κ. Υπουργού)

4. Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο

Αριθ. σελίδων: Απάντηση (02)
                            Σύνολο (02)

mailto:ke@hcg.gr


Την  13-09-2019  υπεγράφη  με  την  ανάδοχο  εταιρεία  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ  Α.Ε.  η  υπ’  αριθμ.  2252.1.3.53/66644/19/13-09-2019
σύμβαση  ανάθεσης  δημόσιας  υπηρεσίας  και  εγκρίθηκε  πρόγραμμα  δρομολογίων  για  την
εξυπηρέτηση της γραμμής Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη και επιστροφή. 

Κατόπιν των ανωτέρω και δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου όγδοου
του ν.2932/2001,  εκδόθηκε αρχικώς η υπ’  αριθμ.  2251.1-1/68222/19/20-09-2019 πρόσκληση
εκτέλεσης  δρομολογίων  με  τακτική  δρομολόγηση  (ΑΔΑ:ΨΩΦ84653ΠΩ-ΘΧ3),  η  οποία  απέβη
άκαρπη και εν συνεχεία η υπ’ αριθμ. 2253.2-8/70589/19/30-09-2019 πρόσκληση αποκλειστικής
εξυπηρέτησης της δρομολογιακής γραμμής (ΑΔΑ: ΩΖ4Ο4653ΠΩ-ΠΙ8), με προθεσμία υποβολής
αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ναυτιλιακές εταιρείες την 14-10-2019, η οποία απέβη
άκαρπη.  Κατόπιν τούτου,  το θέμα της προκήρυξης της γραμμής θα εισαχθεί προς γνωμοδότηση
στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:                                                                                                                  
1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού
2.  ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. / Γρ. κ. Β’  Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Γρ. κ. ΔΚΒ'
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΣ
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