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ΘΕΜΑ:  «Απάντηση  της υπ'  αριθ.  πρωτ.  4072/10-02-2021  Ερώτησης  του  Βουλευτή  κ.  Κ.
Βελόπουλου».

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 02/30-06-
2020 γνωμοδότησης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.
2252.1.1/53239/20/17-08-2020  Προκήρυξη  Αρχικού  Μειοδοτικού  Διαγωνισμού  για  την
Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας
Υπηρεσίας, διάρκειας από 01/11/2020 μέχρι 31/10/2021, για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι
31/10/2023  για  τις  συμβάσεις  τριετούς  διάρκειας  (ΑΔΑ:  ΨΝΝΘ4653ΠΩ-ΞΙΗ), με  την  οποία
προκηρύχθηκε, μεταξύ άλλων, η δρομολογιακή γραμμή «ΣΥΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ - ΑΝΔΡΟΣ – ΚΑΡΥΣΤΟΣ»
και  επιστροφή,  με  την  εκτέλεση  δύο  δρομολογίων  την  εβδομάδα,  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της
δρομολογιακής περιόδου.

Η διαδικασία του εν λόγω διαγωνισμού, ο οποίος διεξήχθη την 06/10/2020, δεν έχει ακόμη
ολοκληρωθεί δεδομένου ότι αναμένεται η έκδοση απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας επί
αίτησης  αναστολής,  την  οποία  έχει  υποβάλει  συμμετέχουσα  στον  διαγωνισμό  πλοιοκτήτρια
εταιρεία.  Σημειώνεται  ότι  η  ισχύουσα  σύμβαση  ανάθεσης  δημόσιας  υπηρεσίας  για  την
εξυπηρέτηση της εν λόγω δρομολογιακής γραμμής έληξε την 28/02/2021. Την 24-02-2021, στο
πλαίσιο  υπογραφής  νέας  Σύμβασης  ισχύος  έως  και  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  του
διαγωνισμού,  η  αρμόδια  Διεύθυνση  του  Υπουργείου  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής  Πολιτικής
απέστειλε Πρόσκληση Σύναψης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας σε μία εκ των δύο εταιρειών που
συμμετείχαν στον διαγωνισμό και της οποίας τα δικαιολογητικά κρίθηκαν πλήρη και αναμένει την
προσκόμιση  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης,  έτσι  ώστε  στη  συνέχεια  να  υπογραφεί  η
Σύμβαση για την εξυπηρέτηση της ως άνω γραμμής. 

Περαιτέρω,  αναφορικά  με  την  αποκατάσταση  της  πορθμειακής  γραμμής  ΡΑΦΗΝΑ  –
ΜΑΡΜΑΡΙ, η οποία είχε διακοπεί στο πλαίσιο των γενικότερων περικοπών δρομολογίων για την
προστασία των πολιτών από την πανδημία Covid-19, γίνεται γνωστό ότι από 08/02/2021 στην εν
λόγω γραμμή εκτελούνται δύο δρομολόγια ημερησίως. 

Τέλος, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 837/16-02-2021 έγγραφο του Οργανισμού Λιμένων
Ν. Ευβοίας Α.Ε., αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται, με ενέργειές του το έργο της εκβάθυνσης
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του λιμένα Καρύστου εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και
στο άμεσο μέλλον θα προχωρήσει η εκτέλεσή του.

                                                                                                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού
2. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ
3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΒ΄
6. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κας ΓΔΛΛΠΝΕ
7. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΣ
8.  ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 5 Μαρτίου 2021
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/16555/2021/38


		2021-03-05T09:46:15+0200
	ΠΕΙΡΑΙΑΣ
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




