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ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού  για  την  επιλογή
Αερομεταφορέα για την Εκμετάλλευση
τακτικών αεροπορικών γραμμών στις
οποίες έχουν επιβληθεί Υποχρεώσεις
παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
(CPV 6040000-2)

ΘΕΜΑ:  Απόφαση Τροποποίησης της με αρ. 01/2022 Διακήρυξης με αρ. πρωτ. ΑΠΑ/2332/22/03-
08-2022 και  ΑΔΑΜ:22PROC011050970,  ΑΔΑ:Ρ8ΤΓ46Μ8ΥΙ-Ψ9Θ ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού σε ευρώ, για τη σύναψη σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική   άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  της  τιμής
¨Εκμετάλλευση  τακτικών  αεροπορικών  γραμμών  στις  οποίες  έχουν  επιβληθεί
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

                                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Π.Α.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις: 
α) του ν. 4757/2020 (Α’ 240) «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας,
ρύθμιση  ζητημάτων  Υπηρεσίας  Πολιτικής  Αεροπορίας  και  άλλες  διατάξεις  αρμοδιότητας  του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και ιδιαίτερα των άρθρων 7 παρ. 2 ια και 51 παρ. 2 αυτού.
β)  των άρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1008/2008 της 24 ης Σεπτεμβρίου 2008,
σχετικά με τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην κοινότητα.
γ)  του  ν.4270/2014  (ΦΕΚ  Α/143/2014)  «Αρχές  Δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
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δ)  του  ν.4412/2016  (ΦΕΚ  147/Α/08-08-2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»,  όπως  τροποποιήθηκε  και
ισχύει.
ε) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»(Α΄ 145), όπως ισχύει.
στ) της  με αρ. πρωτ. 64233/ 08-06-2021  απόφασης των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Επικρατείας  με  θέμα  «Ρυθμίσεις  τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων
Συμβάσεων  Προμηθειών και  Υπηρεσιών με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και  διαδικασιών  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (ΦΕΚ 2453/Β΄/09-06-2021).
ζ) του ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις  του  Ν.3414/05  (ΦΕΚ  279/Α/10-11-2005)  «Τροποποίηση  του  Ν.  3310/05  Μέτρα  για  τη
διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή  καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης
δημοσίων συμβάσεων .
η) του ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96) άρθρο 11 και
το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/11-
04-1996)  «Ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  Ελληνικών  Ανώνυμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημοσίου  τομέα»,  όπως  αυτές  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν  με  τις   διατάξεις  του  αρ.109  του
ν.2533/97,  του  αρ.  8  του  Ν.  3310/05  (ΦΕΚ  30  α/14-02-2005)  και  του  αρ.8  του  Ν.3414/05  (
ΦΕΚ279/Α/10-11-2005). 
2. Το από 15.8.2020 π.δ. (Υ.Ο.Δ.Δ. 662) «Διορισμός Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας».
3. Την υπ’ αρ. 208916/30.7.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 659) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Διορισμός μελών Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.)».
4. Την υπ’ αρ. 233749/2.09.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 767) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Συγκρότηση σε σώμα του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.)».
5. Τη με αρ. 11/2022 απόφαση της 8ης Συνεδρίασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας της 19-05-2022.
6.  Τη   με  αρ.  πρωτ.  ΑΠΑ/1005/22/5-2-2022  ΑΔΑ 9ΡΩ546Μ8ΥΙ-ΛΓ6  Απόφαση  έγκρισης  Τεχνικών
Προδιαγραφών και  το  συνημμένο σε  αυτή τεύχος Τεχνικών  Προδιαγραφών,  το οποίο αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της.
7.  Το  με  αρ.  πρωτ.  ΑΠΑ1251/22/23-5-2022,  ΑΔΑ:9ΦΙ346Μ8ΥΙ-Φ25,  ΑΔΑΜ:  22REQ010606713
Πρωτογενές αίτημα για την έγκριση διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την αποκλειστική
εκμετάλλευση  είκοσι  οκτώ  (28)  τακτικών  αεροπορικών  γραμμών  στις  οποίες  έχουν  επιβληθεί
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας (4) τεσσάρων ετών από 01-02-2023 έως 31-01-
2027 με το επισυναπτόμενο προσάρτημα του.
8.  Τη  με  αρ.  πρωτ.ΑΠΑ/1252/22/23-5-2022,  ΑΔΑ:  9ΣΞΟ46Μ8ΥΙ-ΞΦ2,  ΑΔΑΜ:  22REQ010606891
Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την κάλυψη της δαπάνης εκμετάλλευσης είκοσι οκτώ
(28) τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας
υπηρεσίας.
9. Τη με αρ. πρωτ ΑΠΑ/1254/22/23-5-22, ΑΔΑ: 6ΙΦΕ46Μ8ΥΙ-ΡΣ2 Βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την έγκριση
διαδικασίας  σύναψης  Δημόσιας  Σύμβασης,  για  την  εκμετάλλευση  είκοσι  οκτώ  (28)  τακτικών
αεροπορικών  γραμμών  στις  οποίες  έχουν  επιβληθεί  υποχρεώσεις  παροχής  δημόσιας  υπηρεσίας,
συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.
10. Τη με αρ. πρωτ ΑΠΑ/1006/22/5-5-22, ΑΔΑ: ΡΛ0Σ46Μ8ΥΙ-ΖΓ9 Απόφαση ΥΠΥΜΕ για την παράταση
και τροποποίηση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που έχουν επιβληθεί σε είκοσι οκτώ
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(28) τακτικές αεροπορικές γραμμές στο εσωτερικό της Ελλάδας σύμφωνα με τα Άρθρα 16, 17 και 18
του Κανονισμού (ΕΚ) 1008/2008.
11. Τη με αρ. ΕΕS:2022/S146-418345  ΑΔΑΜ: 22PROC011046539 2022-08-03 προκήρυξη για την
εκμετάλλευση  είκοσι  οκτώ(28)  τακτικών  αεροπορικών  γραμμών  στις  οποίες  έχουν  επιβληθεί
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, συνολικής διάρκειας τεσσάρων(4) ετών.
12.  Το  με  αρ.  ΕΕS:2022/S148-424730  ΑΔΑΜ:22PROC011046981  2022-08-03  διορθωτικό  της
προκήρυξης για την εκμετάλλευση είκοσι οκτώ (28) τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν
επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.
13. Τη με αρ. πρωτ. ΑΠΑ/2332/22/03-08-2022 και ΑΔΑΜ: 22PROC011050970 2022-08-03, ΑΔΑ:Ρ8ΤΓ46Μ8ΥΙ-Ψ9Θ
Διακήρυξη  με  αριθμό  (01/2022)  ανοικτού,  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  εκμετάλλευση  τακτικών αεροπορικών
γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.
14. Τη με αρ. πρωτ. ΑΠΑ/2376/22/09-08-2022 με ΑΔΑ 9ΖΩΞ46Μ8ΥΙ-Ν5Κ, Ανακοίνωση Διοικητή ΑΠΑ  για την εξαίρεση
από τη διαγωνιστική διαδικασία 10 γραμμών χωρίς οικονομικό αντιστάθμισμα.
15. Τις με αρ. 635/2022, 636/2022, 637/2022, 638/2022, 639/2022,640/2022 Αποφάσεις της Αρχής
Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών(Α.Ε.Π.Π.)  του  3ΟΥ Κλιμακίου,  σύμφωνα  με  τις  οποίες
διατάσσεται η παράταση του καταληκτικού χρόνου υποβολής προσφορών σε χρόνο μετά την 29-09-
2022 για τα τμήματα 18, 22, 23,26,27,28 του διαγωνισμού , όπως αυτά αναφέρονται στη Διακήρυξη.
16.  Το  από  09/09/2022  αίτημα  παροχής  διευκρινήσεων  ενδιαφερόμενου  οικονομικού  φορέα  που
κατατέθηκε μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
17.Την με αριθμό ΑΠΑ/2771/22/16-9-2022  Παροχή διευκρινίσεων επί της με αρ. ΑΠΑ/2332/22/03-08-
2022 και  ΑΔΑΜ: 22PROC011050970 και  ΑΔΑ:Ρ8ΤΓ46Μ8ΥΙ-Ψ9Θ Διακήρυξης  με  αριθμό (01/2021)
ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
18.Τη  με  αρ.  ΑΠΑ/2895/22/22-09-2022  Απόφαση  Παράτασης  υποβολής  προσφορών
(ΑΔΑΜ:220ROC011291610 2022-09-22, ΑΔΑ:9ΔΤΜ46Μ8ΥΙ-0ΡΚ) επί της με αρ. ΑΠΑ/2332/22/03-08-
2022 και ΑΔΑΜ: 22PROC011050970, ΑΔΑ :Ρ8ΤΓ46Μ8ΥΙ-Ψ9Θ Διακήρυξης με αρ. (01/2022) ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε ευρώ, για τη σύναψη σύμβασης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  της  τιμής  «Εκμετάλλευση
τακτικών  αεροπορικών  γραμμών  στις  οποίες  έχουν  επιβληθεί  υποχρεώσεις  παροχής  δημόσιας
υπηρεσίας».

19. Τις υπ΄ αρ. 1388-1389, 1390-1391 και 1392-1393/26-09-2022 Αποφάσεις του 3ου Κλιμακίου της ΕΑΑΔΗΣΥ.
20.Τη  με  αρ.  πρωτ.  ΑΠΑ/2989/22/03-10-2022  ΑΔΑΜ  22PROC011353210-2022-10-03,ΑΔΑ
92ΟΜ46Μ8ΥΙ-34Μ  Δεύτερη  Απόφαση  Παράτασης  υποβολής  προσφορών  επί  της  με  αρ.
ΑΠΑ/2332/22/03-08-2022 ΚΑΙ ΑΔΑΜ 22PROC011050970,ΑΔΑ Ρ8ΤΓ46Μ8ΥΙ-Ψ9Θ Διακήρυξης με αρ.
(01/2022)  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  σε  ευρώ,  για  τη  σύναψη  σύμβασης,  με  κριτήριο
κατακύρωσης  την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει  της
τιμής  «Εκμετάλλευση  τακτικών  αεροπορικών  γραμμών  στις  οποίες  έχουν  επιβληθεί  υποχρεώσεις
παροχής δημόσιας υπηρεσίας».
21. Τη με αρ. πρωτ. ΑΠΑ/3143/22/13-10- 2022, ΑΔΑ 9ΕΜ446Μ8ΥΙ-Σ63 Τροποποίηση Απόφασης περί
«Παράτασης και τροποποίησης υποχρεώσεων παροχής δημόσιας  υπηρεσίας που έχουν επιβληθεί
σε είκοσι οκτώ(28) τακτικές αεροπορικές γραμμές στο εσωτερικό της Ελλάδας σύμφωνα με τα  Άρθρα
16,17 και 18 του Κανονισμού(ΕΚ)1008/2008.
22.Τη με αρ. πρωτ. ΑΠΑ/3142/22/13-10-2022 ,ΑΔΑ 6ΚΓΕ46Μ8ΥΙ-ΚΙΘ τροποποίηση Απόφασης περί «
Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας
σε τακτικές αεροπορικές γραμμές στο εσωτερικό της Ελλάδας».
23. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας με τις υπ΄ αρ. 1388-1389,1390-1391
και  1392-1393/26-09-2022  Αποφάσεις  του  3ου Κλιμακίου  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
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Προσφυγών, την ανάγκη ακύρωσης της διακήρυξης ως προς τα  αυτοτελή επιμέρους τμήματα για τα
οποία γίνεται δεκτή η προσφυγή και όχι τα λοιπά και μη προσβληθέντα τμήματα με στόχο πάντα  τη
διασφάλιση επαρκούς εξυπηρέτησης τακτικών αεροπορικών γραμμών σε συγκεκριμένα δρομολόγια
που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των περιφερειών, τις οποίες αφορούν, λαμβάνοντας
υπόψη τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη μέχρι σήμερα λειτουργία τους.

                                                          Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε  τη  με  αρ.  01/2022  Διακήρυξη  με αρ. πρωτ. ΑΠΑ/2332/22/03-08-2022 και ΑΔΑΜ:
22PROC011050970 2022-08-03, ΑΔΑ:Ρ8ΤΓ46Μ8ΥΙ-Ψ9Θ του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού σε ευρώ για
την  εκμετάλλευση  τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας
υπηρεσίας(CPV 60400000-2) ως ακολούθως:

Α. 1.Ακυρώνεται η Διακήρυξη στα παρακάτω τμήματα και τους κάτωθι συστημικούς διαγωνισμούς, καθώς ακυρώνεται  η
επιβολή υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας στις ακόλουθες γραμμές :

Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Α/Α/ ΕΣΗΔΗΣ
18 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ 169560
26 ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΚΤΙΟ-ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ 169570,1
22 ΡΟΔΟΣ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ-ΣΗΤΕΙΑ 169565,1
23 ΡΟΔΟΣ-ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 169567
28 ΡΟΔΟΣ-ΚΩΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
169572,1

27 ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΣΑΜΟΣ-ΡΟΔΟΣ 169571,2

2. Τροποποιείται το Παράρτημα Ε της Διακήρυξης στο κεφ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ σύμφωνα με
την με αρ. πρωτ. ΑΠΑ/3142/22/13-10-2022 , ΑΔΑ 6ΚΓΕ46Μ8ΥΙ-ΚΙΘ περί Τροποποίησης Απόφασης
περί  «Έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για  την  παροχή  δημόσιας
υπηρεσίας σε τακτικές αεροπορικές γραμμές στο εσωτερικό της Ελλάδας». Ειδικότερα η τροποποίηση
αφορά στη διαγραφή των ανωτέρω αναφερόμενων έξι (6) γραμμών καθώς και σε κάθε σχετικό όρο
που αναφερόταν σε αυτές.

3.  Η  παρούσα  απόφαση  Διακήρυξης  αφορά  τους  κάτωθι  συστημικούς  διαγωνισμούς  για  την
παράταση  και  τροποποίηση  των  υποχρεώσεων  παροχής  δημόσιας  υπηρεσίας  στις  ακόλουθες
γραμμές:

Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ
1 ΑΘΗΝΑ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 169536
8 ΑΘΗΝΑ-ΣΥΡΟΣ 169548
9 ΑΘΗΝΑ ΛΕΡΟΣ 169549
10. ΑΘΗΝΑ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 169550
11. ΑΘΗΝΑ-ΣΚΥΡΟΣ 169552
14. ΑΘΗΝΑ-ΣΗΤΕΙΑ 169556
15. ΑΘΗΝΑ-ΚΟΖΑΝΗ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ 169557
19. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ-

ΚΥΘΗΡΑ
169562

20. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΣΚΥΡΟΣ 169563
21. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΙΚΑΡΙΑ 169564
24. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΣΗΤΕΙΑ 169568
25. ΑΚΤΙΟ-ΣΗΤΕΙΑ 169569
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Β.  Αποφασίζουμε  την  τέταρτη  παράταση  της  υποβολής  προσφορών  της   με  αριθμό   πρωτ.
ΑΠΑ/2332/22/03-08-2022  (01/2022)   και  ΑΔΑΜ:  22PROC011050970  2022-08-03  και
ΑΔΑ:Ρ8ΤΓ46Μ8ΥΙ-Ψ9Θ  Διακήρυξης  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  και  την  μετάθεση  της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την Παρασκευή 04-11-2022  και ώρα 17.00 και
της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για την Τρίτη 8-11-2022 και ώρα 12.00  στο πλαίσιο
συμμόρφωσης με τις από 26-9-2022 αποφάσεις ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. 1/2022 Διακήρυξη ως έχει.

                                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Π.Α.

                                                                                                           Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

 Εσωτερική Διανομή
-Γραφείο Διοικητή Α.Π.Α.
-Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης
-Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης
- Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και Νομικών Υποθέσεων
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