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                                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

                                                                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ                                        Αρ. Πρωτ.: 2850/19.03.2020 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η   

 

Στην Αθήνα, σήμερα ημέρα Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020, οι συμβαλλόμενοι: 

α) Το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ. 10563, Αθήνα με ΑΦΜ: 996797093, ΔΟΥ Α’ Αθηνών και νομίμως 

εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Υπουργό Μετανάστευσης & 

Ασύλου Παναγιώτη Μηταράκη, εφεξής αποκαλούμενο στη σύμβαση αυτή ως 

«αναθέτουσα αρχή» ή «Υπουργείο», και 

β) Η «ΚΙΑΡΑ Ν.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πεστών 13, Τ.Κ. 11362 με ΑΦΜ 

997060554, ΔΟΥ: ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, νομίμως  εκπροσωπούμενης για την υπογραφή της 

παρούσας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Αθανασόπουλο, με ΑΔΤ  ΑΚ585243, 

εφεξής αποκαλούμενη στη σύμβαση αυτή για συντομία  «Ανάδοχος», 

Έχοντας υπόψη:   

i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά την αποστολή της Πρόσκλησης, 

ii. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2885/19.03.2020 οικονομική προσφορά της εταιρίας ΚΙΑΡΑ 

Ν.Ε. για το συνολικό ποσό των ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ 

ΕΥΡΩ (396.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ 

320.000,00 €, ΦΠΑ 24% 76.800,00 €) 

iii. Την υπ’ αριθ. 2849/19.03.2020 (ΑΔΑ:ΨΓΩΞ46ΜΔΨΟ-58Ψ) Απόφαση του 

Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου για την έγκριση των πρακτικών και την 

κατακύρωση του Διαγωνισμού της υπ. Αριθ. 2846/19.3.2020 (ΑΔΑ:ΩΒΣΞ46ΜΔΨΟ-

3ΧΜ) Πρόσκλησης του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου για την διενέργεια 

Διαγωνισμού με διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 

4650/19 και σε συνδυασμό με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και του άρθρου 32Α 

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για την “Παροχή υπηρεσιών 

ακτοπλοϊκής μεταφοράς από Νησιά Αιγαίου στην ηπειρωτική Ελλάδα” 

 

 

Α.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ανάθεση παροχής υπηρεσιών ακτοπλοϊκής μεταφοράς 

από Νησιά Αιγαίου στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπως παρουσιάζεται συνοπτικά στον κάτωθι 

πίνακα και σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στο 

Παράρτημα Ι. 

Περιγραφή Παροχής Υπηρεσιών Κόστος 

Παροχής 

Υπηρεσιών 

Δρομολόγιο Ι  

Μέσο: Ε/Γ-Ο/Γ “Aqua Blue” 
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Λαύριο – Σάμος – Χίος – Λέσβος – Καβάλα  

Εκτιμώμενο πλήθος: 590 πτχ.  

Δρομολόγιο ΙΙ  

Μέσο: Καταμαράν Ε/Γ “SuperJet”  

Καστελόριζο – Ρόδος – Σύμη – Κως – Ραφήνα  

Εκτιμώμενο πλήθος: 375 πτχ. 

 

Δρομολόγιο IΙΙ  

Μέσο: Καταμαράν Ε/Γ “SuperJet”  

Ραφήνα – Λέρος – Κάλυμνος – Κως – Ραφήνα  

Εκτιμώμενο πλήθος: 385 πτχ. 

 

Δρομολόγιο IV  

Μέσο: ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ  

Κέα - Καβάλα 

Εκτιμώμενο πλήθος: 210 πτχ. 

 

  

Σύνολο Δαπάνης Παροχής Υπηρεσιών, πλέον ΦΠΑ 320.000,00 

Δαπάνη ΦΠΑ 24%   76.800,00 

Σύνολο Δαπάνης Παροχής Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 396.800,00 

 

Β.   ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η πληρωμή θα γίνει, βάσει τιμολογίου του Αναδόχου, μετά την οριστική παραλαβή, από 

την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής των παραπάνω Υπηρεσιών. Προς πίστωση της 

οριστικής παραλαβής θα συνταχθούν σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Η πληρωμή της 

αξίας του τιμολογίου στην Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί, μετά την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής και εφόσον υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την 

Υπηρεσία. 

 

Η προκαλούμενη δαπάνη τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (320.000,00€) μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων 

οκτακοσίων ευρώ (396.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% θα βαρύνει τις 

πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2420989001 (Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες) του Ειδικού Φορέα 

1055-201 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής & Ασύλου» του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Υπουργείου Μετανάστευσης & 

Ασύλου. 
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Γ.   ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν εντός τριανταπέντε (35) ημέρων από την υπογραφή 

της παρούσας  σύμβασης σε ημερομηνίες που θα συμφωνήσουν τα δύο (2) μέρη. 

 

 

Δ.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016). Κατά την εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης, η Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, 

κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ως σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 

του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010. 

Ο Ανάδοχος ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την 

παροχή των σχετικών υπηρεσιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα 

ακόλουθα: 

α.  Θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής. 

β.  Έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν 

από την κείμενη νομοθεσία και ότι τυχόν παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με 

κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από 

την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν 

προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης 

προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

γ.  Θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας στις ακτοπλοϊκές 

μεταφορές, κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και 

αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών 

διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, κατά την 

επιβίβαση/αποβίβαση και εκτέλεση των δρομολογίων 

δ.  Βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την Πρόσκληση και που 

κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και ότι 

πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το 

σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο 

χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης. 
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Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει τις ακτοπλοϊκές μεταφορές με τα Μέσα Μεταφοράς που 

δήλωσε στην προσφορά του, για τα οποία δηλώνει ότι διαθέτει τις κατά νόμο απαιτούμενες 

άδειες.  

Ο Ανάδοχος θα επιβιβάζει στα Ακτοπλοϊκά Μέσα Μεταφοράς αποκλειστικά και μόνο την 

μεταφορά αιτούντων άσυλο ή / και πρόσωπα τα οποία ο Εργοδότης θα υποδεικνύει ανάλογα 

με τις ανάγκες της. 

Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από οποιασδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις ή ματαιώσεις 

δρομολογίων εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία (ενδεικτικά: απεργία 

εργαζομένων, αδυναμία κινήσεως λογω απαγόρευσης απόπλου, κ.λ.π.), υποχρεούται όμως 

στην περίπτωση αυτή να ειδοποιεί το ταχύτερο τον Εργοδότη. 

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε: 

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής 

των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως 

αναφερόμενο εγγυητή: 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ 

(σε Ευρώ) 

1 GRH149809 19.03.2020 ALPHA BANK AE 16.000,00 

 

Η ως άνω εγγύηση, ποσού ύψους δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00€) καλύπτει την 

προβλεπόμενη στη σχετική Πρόσκληση, η οποία ορίζει ποσό ύψους 5% επί της αξίας της 

σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, και επιστρέφονται όπως ο νόμος ορίζει. 

Ο Ανάδοχος δηλώνει υπευθύνως ότι τα Ακτοπλοϊκά Μέσα Μεταφοράς με τα οποία θα 

πραγματοποιούνται οι μεταφορές των αιτούντων άσυλο του εργοδότη είναι απολύτως 

ασφαλή και άρτια συντηρημένα, έχουν ελεγχθεί από τα αρμόδια κρατικά όργανα και 

διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για τη μεταφορά προσώπων, είναι δε 

ασφαλισμένα σε αναγνωρισμένες στην Ελλάδα ασφαλιστικές εταιρείες. 

Τα Ακτοπλοϊκά Μέσα Μεταφοράς θα είναι απαραίτητα ασφαλισμένα, με ευθύνη του 

Αναδόχου, για όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, με ασφάλεια που να καλύπτει 

σωματικές βλάβες προσώπων, που επιβαίνουν σε αυτά, υλικές ζημίες τρίτων και εν γένει 

ζημίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, περί υποχρεωτικής ασφάλισης για 

ακτοπλοϊκές μεταφορές. 

Η ολική προθεσμία έχει καθοριστεί σε τριάντα πέντε (35) ημέρες  από την ημέρα υπογραφής 

της παρούσας Σύμβασης (μέχρι 23/4/2020),  

Η παρούσα Σύμβαση: 

Α. καταγγέλλεται μόνο για σπουδαίο λόγο αζημίως από το ανυπαίτιο μέρος σε περίπτωση 

αθέτησης από το αντισυμβαλλόμενο μέρος των υποχρεώσεων του που τίθενται στην 

παρούσα.   

β. δεν δύναται να ανανεωθεί παρά μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών. 
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Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα 

επιβληθούν ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 

H Αναθέτουσα Αρχή είναι υπεύθυνη για την αποζημίωση της Αναδόχου για κάθε ζημιά στο 

πλοίο και στον εξοπλισμό αυτού, απόρροια βανδαλισμού, συμπλοκής ή άλλης βίαιης 

ενέργειας που σχετίζεται με την παραμονή στο πλοίο ή/και την μεταφορά των αιτούντων 

άσυλο του εργοδότη στους οποίους αφορά το παρόν, πέραν της συνήθους φθοράς που θα 

μπορούσε να επέλθει στο πλοίο κατά την διάρκεια του δρομολογίου. Όλα τα θέματα που 

ανάγονται στην τήρηση της δημόσιας τάξεως κατά την παραμονή του πλοίου στους λιμένες 

που αφορά η παρούσα αποτελούν αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα της αναθέτουσας 

αρχής και των κατά περίπτωση Δημόσιων αρχών, οι οποίες καθίστανται αποκλειστικά 

υπεύθυνες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τα κάτωθι: 

α. Για την ρύθμιση της εισόδου επί του πλοίου των δημοσίων υπαλλήλων, τοπικών 

φορέων, φορέων ανθρωπιστικών οργανώσεων, ιατρών ή οποιοδήποτε άλλου 

εξουσιοδοτημένου προσώπου που έχει κληθεί από την ελληνική πολιτεία να συμβάλλει στην 

φροντίδα και συμπαράσταση των αιτούντων άσυλο του εργοδότη. Εάν κάποιος εκ των ως άνω 

ήθελε επιβιβασθεί του πλοίου προκειμένου συνοδέψει τους αιτούντες  άσυλο του εργοδότη, 

αυτός πρέπει να δηλωθεί από την αναθέτουσα αρχή εγκαίρως και πριν τον απόπλου του 

πλοίου. 

β.  Για την καταγραφή των επιβαινόντων και την ενημέρωση κάθε εν γένει αρχής. 

γ. Να συνδράμουν για την τήρηση της τάξεως και της ηρεμίας επί του πλοίου 

δ. Για την περιφρούρησης από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές του πλοίου στο λιμάνι 

παραμονής. 

ε. Για την θαλάσσια μεταφορά των αιτούντων άσυλο του εργοδότη η αναθέτουσα Αρχή 

σε συνεργασία με το Λιμενικό σώμα υποχρεούται να συνδράμει τον ανάδοχο για την τήρηση 

των κανόνων ασφαλείας επί του πλοίου και την ασφάλεια των μελών του πληρώματος του 

πλοίου. 

 

Ε.   ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δικαιούνται να καταγγείλουν, αζημίως για το καταγγέλλον μέρος, 

την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής 

από τον αντισυμβαλλόμενο, με σχετική έγγραφη δήλωσή του προς αυτόν. Σε κάθε 

περίπτωση, η λύση της παρούσας δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων μερών, που προϋπήρχαν της λύσης, ούτε απαλλάσσει τα μέρη από 

ευθύνες και υποχρεώσεις, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ρητά δε 

συμφωνείται ότι στην περίπτωση καταγγελίας το υπαίτιο μέρος ευθύνεται σε πλήρη 

αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη το άλλο μέρος από την παράβαση ή την πλημμελή 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. 

 

 

ΣΤ.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, αν συμφωνήσουν γι' αυτό τα συμβαλλόμενα 

μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει 
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μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά 

οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.  

 

Ζ.  ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά η διαφωνία 

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή και την ερμηνεία 

της παρούσας, λύνεται από τα δικαστήρια που εδρεύουν στην περιοχή της Αθήνας και που 

καθίστανται αποκλειστικά αρμόδια. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 καθώς και 

όπως ορίζεται στους όρους της απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του προμηθευτή. 

Αφού συμφώνησαν τα παραπάνω οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε  το παρόν σε τέσσερα (4) 

πρωτότυπα, από τα οποία, αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους,  

τρία (3) κατατέθηκαν στην Υπηρεσία και ένα (1)  έλαβε η ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

           ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ                                                                ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ                                                                ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

 

              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Οι λεπτομέρειες των δρομολογίων κάτωθι: 

 

Δρομολόγιο Ι 

Πέμπτη 19/03/2020 

Μέσο: Ε/Γ-Ο/Γ “Aqua Blue”, χωρητικότητα 900 

Αναχώρηση από Λαύριο: 21:00 

 

Παρασκευή 20/03/2020 

Άφιξη & Διαμονή στη Σάμο: 08:00 – 09:00 (130 πτχ) 

Άφιξη & Διαμονή στη Χίο: 11:45 – 12:45 (284 πτχ.) 

Άφιξη & Διαμονή στη Λέσβο: 16:30 – 18:30 (174 πτχ.) 

 

Σάββατο 21/03/2020 

Άφιξη & Διαμονή στον Άγιο Ευστράτιο: 00:15 – 00:30 

Άφιξη & Διαμονή στη Λήμνο: 02:00 – 03:30 

Άφιξη στην Καβάλα: 08:00 

 

Δρομολόγιο ΙΙ 

Παρασκευή 20/03/2020 

Μέσο: Καταμαράν Ε/Γ “SuperJet”, χωρητικότητα 394 

Αναχώρηση από το Καστελόριζο: 12:00 (105 πτχ.) 

Άφιξη & Διαμονή στη Ρόδο: 14:00 – 15:00 (40 πτχ.) 

Άφιξη & Διαμονή στη Σύμη: 16:00 – 17:00 (29 πτχ.) 

Άφιξη & Διαμονή στην Κω: 23:30 – 11:30 (200 πτχ.) 

 

Σάββατο 21/03/2020 

Άφιξη στη Ραφήνα: 05:00 

 

Δρομολόγιο III 
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Σάββατο 21/03/2020 

Μέσο: Καταμαράν Ε/Γ “SuperJet”, χωρητικότητα 394 

Αναχώρηση από Ραφήνα: 14:00 

Άφιξη & Διαμονή στη Λέρο: 20:00 – 22:00 (252 πτχ.) 

Άφιξη & Διαμονή στην Κάλυμνο: 23:00 – 00:00 (57 πτχ.) 

 

Κυριακή 22/03/2020 

Άφιξη & Διαμονή στην Κω: 01:00 – 02:00 (72 πτχ.) 

Άφιξη στη Ραφήνα: 07:00 

 

Δρομολόγιο IV 

Η ημερομηνία θα καθοριστεί 

Το μέσο θα καθοριστεί 

Αναχώρηση από Κέα για Καβάλα (210 πτχ.) 
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