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                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                              ΕΛΛΗΝΙΚΟ,  31/08/2018 

           ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Δ11/Ε/19928/9646 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ  

                    ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΑΧ. ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ : Τ.Θ.70360 ΠΡΟΣ :  Π. Δ.                                            

 166 10 Γλυφάδα   

Πληροφορίες: Μ. Μιχάλη   

Τηλέφωνο: 210-8916307   

FAX 210-8916384   

E-mail d11e@hcaa.gr 
 
 
 

  

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και 

ανάθεση στην εταιρεία ASTRA AIRLINES, την εκμετάλλευση της τακτικής αεροπορικής γραμμής Αθήνας – 

Κοζάνης – Καστοριάς  στην οποία έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας βάσει των 

Άρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1008/2008, για την χρονική περίοδο από 01-09-2018 έως 31-11-

2018. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Έχοντας  υπόψη:   

1. Το  Ν.Δ. 714/70 (ΦΕΚ 238/Α/1970) «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών στο Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και Οργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

2. Το Π.Δ 84/2018 (ΦΕΚ Α/156/27-8-2018) «περί Οργάνωσης της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» και ειδικότερα 

το άρθρο 43 παρ. 20. 

3. Το Π.Δ 85/2018 (ΦΕΚ 157/27-8-2018) «περί Οργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας»   

4. To N. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/13) άρθ. 67 «Οργανωτικές αλλαγές στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. Το 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. 

7. Το Ν. 4427/16 (ΦΕΚ 188/Α/2016) «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 76 αυτού. 
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8. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης….. και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».   

9. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών».  

10. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα 

Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

11. Την υπ’ αριθ. 2105/01-08-2014 απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γεν. 

Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ» (ΦΕΚ Β/2230/14-08-2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ11/Ε/10573/5291/17-05-2018 απόφαση συγκρότησης επιτροπής, διενέργειας του 

διαγωνισμού για την εκμετάλλευση τακτικής αεροπορικής γραμμής Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά, στην οποία 

έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας. 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ11/Ε/19455/9482/24-08-2018 απόφαση  έγκρισης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για 

την ανάδειξη αναδόχου για την εκμετάλλευση της τακτικής αεροπορικής γραμμής Αθήνας – Κοζάνης – 

Καστοριάς  στην οποία έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας βάσει των Άρθρων 16, 

17 και 18 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1008/2008, για την χρονική περίοδο από 01-09-2018 έως 31-11-2018, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση της τιμής, με την 

οποία κλήθηκαν οι εταιρείες ASTRA AIRLINES και SKY EXPRESS να υποβάλλουν προσφορά.   

14. Το από 28-08-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, το οποίο 

υποβλήθηκε στις  29-08-2018 (αριθμ. πρωτ. Δ11/9603/29-8-2018), όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια 

επιτροπή, σύμφωνα με το οποίο: 

 Η εταιρεία SKY EXPRESS δεν υπέβαλλε προσφορά 

 Η εταιρεία ASTRA AIRLINES  υπέβαλλε προσφορά, η οποία κρίθηκε πλήρης και ορθή   

και ως εκ τούτου, εισηγείται την κατακύρωση της εκμετάλλευσης της γραμμής Αθήνα- Κοζάνη-Καστοριά 

στην εταιρεία ASTRA AIRLINES. 

Απ ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

1. Εγκρίνουμε το από 28-08-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, το 

οποίο υποβλήθηκε στις  29-08-2018 (αριθμ. πρωτ. Δ11/9603/29-8-2018), όπως αυτό συντάχθηκε από την 

αρμόδια επιτροπή. 

2. Αποδεχόμαστε την οικονομική προσφορά της εταιρείας ASTRA AIRLINES, ποσού €168.640,00 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

3. Αναθέτουμε στην εταιρεία ASTRA AIRLINES την εκμετάλλευση της τακτικής αεροπορικής γραμμής Αθήνα- 

Κοζάνη- Καστοριά ως κατωτέρω: 
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 Ανά μήνα Σύνολο 
1ος μήνας 2ος μήνας 3ος μήνας 

 
 Οικονομικό 

 Αντιστάθμισμα 

 

 
42.742,00€ 

 

 
47.936,00€ 

 

 
45.322,00€ 

 

 
136.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   ΤΟΥ  ΦΠΑ 24% :   

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΧΤΩ ΧΙΛΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (168.640,00€). 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η πληρωμή του εκάστοτε αναλογούντος οικονομικού αντισταθμίσματος που θα καταβληθεί στον 

αερομεταφορέα για τη γραμμή, θα γίνει μετά την παρέλευση του τριμήνου, που ξεκινά από την 1η 

Σεπτεμβρίου 2018 (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,  

 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.  

Σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας δεν μπορέσει να εκμεταλλευτεί την αεροπορική γραμμή για λόγους 

ανωτέρας βίας (π.χ. ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες, κλπ) που βεβαιώνονται από τις αρμόδιες 

κρατικές αρχές, θα καταβάλλεται το ήμισυ του αντισταθμίσματος που θα αναλογούσε, εάν οι πτήσεις 

εκτελούνταν κανονικά. 

Για τυχόν εκτέλεση πρόσθετων πτήσεων, πέραν των επιβαλλομένων βάσει της παρούσας υποχρεώσεων και 

προκειμένου να θεμελιωθεί αξίωση καταβολής πρόσθετου αντισταθμίσματος, απαιτείται προηγούμενη 

συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Στην περίπτωση αυτή θεμελιώνεται δικαίωμα καταβολής 

αντισταθμίσματος για τις πρόσθετες αυτές πτήσεις, όχι μεγαλύτερου του αναλογικού, ανά πτήση, 

οικονομικού  αντισταθμίσματος, που θα περιληφθεί στη Σύμβαση. 

 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 3 

της υπ’ αριθμ.  Δ11/Β/24702/9337/27-6-2002 (ΦΕΚ/Β/836/4-7-2002), ΚΥΑ περί καθορισμού 

διαδικασίας – προϋποθέσεων επιδότησης παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα των 

αεροπορικών μεταφορών. 

Η παρεχόμενη υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, τις προδιαγραφές και τις 

ειδικότερες οδηγίες που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Δ11/Ε/4513/2034/06-03-2018 Απόφαση Διακήρυξης 

του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκμετάλλευση της τακτικής αεροπορικής γραμμής Αθήνας 
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– Κοζάνης – Καστοριάς  στην οποία έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας βάσει των 

Άρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1008/2008. 

4. Η μειοδότρια εταιρεία, ASTRA AIRLINES,  στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται εντός δύο (2) 

ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, προσκομίζοντας: 

1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού έξι χιλιάδων οκτακοσίων (6.800,000) ευρώ και ισχύος 

δύο (2) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου. Η εν λόγω εγγυητική η οποία πρέπει να είναι 

σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα,  επιστρέφεται εφόσον διαπιστωθεί η εκπλήρωση όλων των 

συμβατικών υποχρεώσεων άλλως με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΥΠΑ επιβάλλεται η 

κατάπτωση της ως ποινική ρήτρα.  

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας 

3. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.  

Θα ακολουθήσει σύμβαση που θα ορίζει λεπτομερώς τα ανωτέρω. 

Η υπογραφή της σύμβασης  θα πραγματοποιηθεί στην αρμόδια Υπηρεσία (ΥΠΑ, Γενική Δ/νση Διοικητικής 

Υποστήριξης, Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, Παλαιός Πύργος πρώην Ανατολικός 

Αερολιμένας, τκ 16777 Ελληνικό, αρμόδια υπάλληλος Μ. Μιχάλη).                                                                                                      

Συνημμένα                                                                                                                             Με ΕΥ   
-1 Πρακτικό   

-Εγγυητική επιστολής  καλής εκτέλεσης                                                                                               Ο Διοικητής ΥΠΑ 

Αποδέκτες για ενέργεια  
-Δ11/Ε (5)      
-ASTRA AIRLINES 

Κρατικός Αερολιμένα Θες/κης          Κ. Λιντζεράκος 

-SKY EXPRESS 
ΚΑΗΚ, τκ 71601, Ηράκλειο Κρήτης   

Κοινοποίηση  
-Πρόεδρο Επιτροπής                                                 

   Εσωτερική διανομή  
    -Δ11/Ε (6) 
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ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Ονομασία Τράπεζας…………….. 
Κατάστημα…………………………. 
(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)                                 Ημερομηνία Έκδοσης………… 
                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 
 
Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…………………… ΕΥΡΩ………………… 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
………………………………………στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας 
………………….… Δ/νση ……………….., με Α.Φ.Μ. ……………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της 
………………….. (αριθμός και τίτλος) Σύμβασης που θα υπογράψει μαζί σας για την ……………………………… (αρ. 
απόφασης κατακύρωσης ……………) και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής προ ΦΠΑ 
αξίας………………… ΕΥΡΩ αυτής. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά 

χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 
  Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
   Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος δύο (2) μήνες πλέον του συμβατικού χρόνου, όπως σχετικά 

αναφέρεται στην Διακήρυξη.  
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