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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ( Δ11)  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ε) 
 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΑΘΗΝΑ,  
Α.Π: Δ11/E/  

 
Ταχ. Δ/νση    : Τ.Θ. 70360  ΤΚ 166 10 ΓΛΥΦΑΔΑ                    ΠΡΟΣ :  
Πληροφορίες: Μ. Μιχάλη                      Κεντρική Ένωση 
Τηλέφωνο       : 2108916307            Επιμελητηρίων Ελλάδος 
FAX                  : 2108916384                    Ακαδημίας 6. τκ 10671 Αθήνα 
e-mail             : d11e@hcaa.gr                     (Μέσω e-mail: keeuhcci@uhc.gr)          
                
 
ΘΕMA: Διαβίβαση Περίληψης Διακήρυξης. 
 
Σας διαβιβάζουμε περίληψη της διακήρυξής μας, για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για 
την ανάδειξη αναδόχου ως προς την «Εκμετάλλευση Τακτικών Αεροπορικών Γραμμών στις οποίες έχουν 
επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας», για χρονικό διάστημα από 01-10-2020 έως 30-09-
2024 και παρακαλούμε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                             
-Μία (1) περίληψη Διακήρυξης                            
              
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:    
Δ11/Ε (2)                                                    

 
 
 
 
 

  

Με εντολή Διοικητού 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Οικονομικού-Εφοδιασμού 
 

Χ. Χορταριά 
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Αρ.Πρωτ.:Κ.Γ./Δ11/Ε 4114
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τ.Θ. 703 60 
 166 10, Γλυφάδα 
Τηλέφωνο : 210 - 8916307 
Fax : 210 - 8916384  
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου ως προς την «Εκμετάλλευση Τακτικών Αεροπορικών 
Γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας», για χρονικό διάστημα από 01-10-
2020 έως 30-09-2024. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
Συστημικοί Αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06/02/2020 και ώρα 00:00 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 30/03/2020 και ώρα 17:00 
Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών : τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 
Προϋπολογισμός : € 24.608.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 
Γλώσσα : Ελληνική 
Εγγυήσεις : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσο με το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ανά 
γραμμή. 

Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσοστού 5% επί του 
συνολικού αιτηθέντος αντισταθμίσματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό της εγγυητικής 
επιστολής δεν, μπορεί να είναι μικρότερο των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40.000,00) 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης μηδενικού αντισταθμίσματος, ανά γραμμή.  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι αερομεταφορείς που διαθέτουν άδεια εκμετάλλευσης σε ισχύ, η 
οποία έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος είτε βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2407/92 του Συμβουλίου, σχετικά με την 
έκδοση αδειών των αερομεταφορέων, είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1008/2008 και συγκεκριμένα του  
Κεφαλαίου ΙΙ αυτού περί «Άδειας Εκμετάλλευσης». 
Τρόπος Πληρωμής : Η πληρωμή του εκάστοτε αναλογούντος οικονομικού αντισταθμίσματος που θα καταβληθεί στον 
αερομεταφορέα για τη γραμμή, θα γίνεται μετά την παρέλευση κάθε τριμήνου, που ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου 
2020 (και σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης της Σύμβασης αναλογικά για το πρώτο τρίμηνο)  και σε διάστημα 30 
ημερών  από την ημερομηνία έκδοσης του/ων σχετικού/ών τιμολογίου/ων, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις βάσει: 

 των πράγματι εκτελεσθεισών πτήσεων στη διάρκεια του τριμήνου,  
 έκθεσης-βεβαίωσης των αρμοδίων οργάνων της ΥΠΑ περί ομαλής ή μη εκπλήρωσης των όρων της 

σύμβασης,  

 Γραμμή Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 

1 Αθήνα - Σκιάθος 85569 

2 Αθήνα - Ικαρία 85570 

3 Αθήνα - Σύρος 85571 

4 Αθήνα - Λέρος 85572 

5 Αθήνα - Αστυπάλαια 85573 

6 Αθήνα - Κάλυμνος 85574 

7 Αθήνα - Σκύρος 85575 

8 Θεσσαλονίκη - Σάμος 85576 

9 Θεσσαλονίκη - Χίος 85577 

10 Θεσσαλονίκη - Καλαμάτα 85578 

11 Ρόδος - Κάρπαθος - Κάσος 85579 

12 Ρόδος - Καστελόριζο 85582 
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 του αναλογούντος – για τις πράγματι παρασχεθείσες υπηρεσίες – ποσού του αιτηθέντος οικονομικού 
αντισταθμίσματος για το συγκεκριμένο διάστημα. 

 Ο αερομεταφορέας προκειμένου να του καταβληθεί το οικονομικό αντιστάθμισμα οφείλει να 
γνωστοποιήσει στη Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού της ΥΠΑ τον λογαριασμό του, που τηρείται 
σε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα τράπεζα.  

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ) στις διευθύνσεις 
www.ypa.gr ή www.hcaa.gr , στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» όπου δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή 
τροποποιήσεις  που αφορούν τη Διακήρυξη μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί»,  ενώ δημοσιεύεται και στην 
ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr.                            
Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 
09.00-14.00, τηλ. 210 8916307 (Μ. Μιχάλη). 
Ημερομηνία δημοσίευσης στην εφημερίδα της Ε.Ε: 30/01/2020. 

 
 
                                                                                                                                          

 
                                                                                                                                                  Η Προϊσταμένη  Διεύθυνσης 
                                                                                                                                                             Οικονομικού & Εφοδιασμού 
 
                    Χ. Χορταριά 

 

http://www.ypa.gr/
http://www.hcaa.gr/
http://diavgeia.gov.gr/
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