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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΛ: 24210 25281 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €35.000,00 
 

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) έχοντας υπόψη: 

 Το Ν. 2932/01  «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες 
Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145 Α΄/27-06-2001). 

 Το ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150 Α’/10-07-2007). 

 Το ΠΔ 59/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 
μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών»  

 Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

 To N. 4250/2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις. 

 Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 
άρθρα 79 έως και 85 (ΦΕΚ 247 Α’/27-11-1995) 

προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της ασφάλισης αστικής ευθύνης από 
την λειτουργία του Οργανισμού Λιμένος Βόλου. Η ασφάλιση θα είναι διάρκειας ενός έτους και θα αφορά 
κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους ασφαλιστικούς κινδύνους: 

1. Αστική ευθύνη για απώλεια/ζημιά στον πελάτη που θα προκύψει σε: 

 φορτίο 

 περιουσία του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων πλοίων και τυχόν αποθετικής ζημίας. 

2. Λάθη και παραλείψεις. Κάλυψη για οικονομική ζημιά που θα προκληθεί από την αθέτηση κάλυψης 
των συμβατικών υποχρεώσεων σε παραδόσεις φορτίου, είτε αυτή οφείλεται σε τρίτο συμβαλλόμενο 
με τον ΟΛΒ (στο βαθμό που ευθύνεται ο ΟΛΒ), είτε σε υποδομές-εξοπλισμό-προσωπικό του ΟΛΒ. 

3. Αστική ευθύνη για απώλεια/ζημιά σε περιουσία τρίτων, ακόμη και για περιπτώσεις που η ζημιά 
προκαλείται από τρίτο (στο βαθμό που ευθύνεται ο ΟΛΒ). Να καλύπτεται και τυχόν αποθετική ζημία. 

4. Θάνατο ή τραυματισμό προσωπικού του ΟΛΒ καθώς και τρίτου ακόμη και για περιπτώσεις που το 
ατύχημα προκαλείται από τρίτο στο βαθμό που ευθύνεται ο ΟΛΒ. Να καλύπτεται τυχόν αποθετική 
ζημία. 

5. Πρόστιμα και φόροι. Κάλυψη ευθύνης για καταβολή προστίμων, φόρων, δασμών και άλλων 
κυρώσεων που θα προκύπτουν από παραβίαση των ακόλουθων κανονισμών του ΟΛΒ: 

 Εισαγωγή/εξαγωγή και μεταφορά φορτίου ή εξοπλισμού του πελάτη 

 Ασφάλεια στην εργασία 

 Ασφάλεια/καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

 Ρύπανση 
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6. Έξοδα που θα προκύψουν από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Κόστος που θα βαρύνει τον ΟΛΒ για ελαχιστοποίηση του ύψους μιας απαίτησης για αποζημίωση 

 Δαπάνη για την διερεύνηση ενός ατυχήματος που μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλιστική απαίτηση 

 Έξοδα για την απόρριψη φορτίου 

 Καραντίνα και απολύμανση (συμπεριλαμβανομένου του υποκαπνισμού) που δεν συμβαίνουν σε 
συνήθη πορεία των εργασιών 

 Ανάσυρση ναυαγίων σε περιπτώσεις ατυχήματος 

 Κόστος απορρύπανσης 

7. Αστική ευθύνη για απώλεια/ζημιά που θα προκληθεί από την λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού της 
ΟΛΒ ΑΕ. 

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον: 

 €2.000.000 για τους κινδύνους 1, 3, 4, 6 & 7 

 €500.000 για τον κίνδυνο 2 

 €250.000 για τον κίνδυνο 5 
Η απαλλαγή για κάθε κίνδυνο να μην ξεπερνάει τις €5.000. Ειδικά για τον κίνδυνο 6 να μην υπάρχει 
απαλλαγή. 
Πέραν του εμπορικού Λιμένα (πληροφορίες για τις διακινούμενες ποσότητες και τον εξοπλισμό που 
διαθέτει ο ΟΛΒ διατίθενται στον ιστότοπο του ΟΛΒ http://www.port-volos.gr), ο ΟΛΒ διαθέτει υπαίθριο 
χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, ενοικιαζόμενους χώρους καταστημάτων, στεγασμένους χώρους 
αποθηκών, χώρο περιπάτου. Οικονομικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες για τον ΟΛΒ διατίθενται 
επίσης στον ιστότοπο του ΟΛΒ.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΟΛΒ εργάσιμες ημέρες 
και ώρες 08:00’ – 14:00’ στο τηλέφωνο 24210-32545. 

 
ΆΡΘΡΟ 1: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στην Ο.Λ.Β. Α.Ε. τις 
προσφορές τους το αργότερο μέχρι στις 10:00’ π.μ. την 1/9/2015 (έναρξη αποσφράγισης των 
προσφορών). 
α) Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μεταξύ 9:45΄ και 10:00’ της ημερομηνίας 

του διαγωνισμού που αναφέρεται προηγουμένως, απευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού στα 
γραφεία της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

 αυτοπροσώπως (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης) 

 με εκπρόσωπό τους με κατάλληλο παραστατικό εκπροσώπησης (ανάλογα με τη μορφή 
του νομικού προσώπου/ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας) 

 ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.  
Κεντρική Προβλήτα Λιμένος 
382 21,  ΒΟΛΟΣ 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα αναγράφονται 
τα στοιχεία : 
- οι λέξεις "Προσφορά προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε." 
- η περιγραφή του τίτλου του διαγωνισμού και η ημερομηνία του 
- τα στοιχεία του αποστολέα. 
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, όπως 
αναγράφονται στη συνέχεια στο άρθρο 2. 

β) Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών – ανακήρυξη μειοδότη. 
Κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού αποσφραγίζεται ο κυρίως 
φάκελος της προσφοράς που περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 
Τα δικαιολογητικά αυτά καταγράφονται και ελέγχονται για όλους τους συμμετέχοντες και αφού γίνει και η 
αξιολόγηση τους από την Επιτροπή του Διαγωνισμού στη συνέχεια ανακοινώνεται σε αυτούς το αν 
γίνονται αποδεκτοί ή όχι με βάση τους όρους της διακήρυξης. 
Στη συνέχεια της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού γίνεται αποσφράγιση  των φακέλων της 
οικονομικής προσφοράς.  

http://www.port-volos.gr/
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Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών που δεν έγιναν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται και 
επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους. 
Το ΔΣ της ΟΛΒ ΑΕ, μετά από γνώμη της Επιτροπής του διαγωνισμού αποφασίζει την κατακύρωση του 
διαγωνισμού ή την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση 
ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών ή την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή 
την οριστική ματαίωση του διαγωνισμού. 
 
ΆΡΘΡΟ 2: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή ενώσεις ή 
κοινοπραξίες αυτών που ασκούν το επάγγελμα του ασφαλιστή ή μεσίτη ασφαλειών και είναι 
εγγεγραμμένοι στα αρμόδια επιμελητήρια. 

2.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αξίας 2% του προϋπολογισμού (€700,00) σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 157, παράγραφος 1α του Ν. 4281/2014. 

 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986  στην οποία να αναγράφονται τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014. 

 Σε περίπτωση που την προσφορά προσκομίσει ασφαλιστής-μεσίτης ασφάλισης, απαιτείται 
βεβαίωση για τη συνεργασία του με την/τις ασφαλιστική/εταιρείες. 

2.3. Δικαιολογητικά κατακύρωσης: Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού οφείλει, εντός 20 ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση, να υποβάλλει στον Ο.Λ.Β. ΑΕ τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου για τα φυσικά πρόσωπα, από το 
οποίο να φαίνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση κ.λπ. 

 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές από τα οποία να προκύπτει ότι 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(εργοδότη και εργαζομένων) και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης. 

 Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου του τόπου άσκησης του επαγγέλματός τους. 
 
ΆΡΘΡΟ 3: ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο προσφέρων με τη συμμετοχή του, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της διακήρυξης. 
 
ΆΡΘΡΟ 4: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία 
αποσφράγισης των προσφορών. 
Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό διάστημα δεν λαμβάνονται υπόψη και θα 
απορρίπτονται από την επιτροπή του διαγωνισμού. 
 
ΆΡΘΡΟ 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
α) Γενικά  
Η οικονομική προσφορά που θα είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα πρέπει:  
- Να αναγράφει την τιμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους. 
- Να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
β) Αντιπροσφορές 
Αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών ή οποιεσδήποτε προτάσεις δεν γίνονται αποδεκτές. 
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ΆΡΘΡΟ 6: ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
α) Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από το Δ.Σ. του Ο.Λ.Β. καλείται ο 

ανάδοχος με έγγραφο του Ο.Λ.Β. να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
157 παράγραφος 1β του Ν. 4281/2014, η οποία θα καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας της 
προσφοράς.  

β) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή καθυστερήσει στην υπογραφή της 
σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Β. ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
του διαγωνισμού και υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες. 
 

ΆΡΘΡΟ 7: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η πληρωμή θα γίνει προκαταβολικά αμέσως πριν την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την 
προσκόμιση έγγραφης ειδοποίησης πληρωμής ασφαλίστρων. 
Για πληρωμές άνω των €1.500 απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
 
ΆΡΘΡΟ 8:Τρόπος επιλογής αναδόχου 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης προσφοράς. 
 

                       Βόλος 31/07/2015 

           ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

                       Ιωάννης Πρίγκος 
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