
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση προμήθειας ασφαλιστικών υπηρεσιών ευθύνης Διευθυντών & Στελεχών (D & 

O) της Ο.Λ.Β. Α.Ε. & έγκριση όρων σχετικής πρόσκλησης 

 

 

Με την 5256/2021 (Πρακτικό 475/03-02-202) Απόφαση το ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ ομόφωνα αποφάσισε: 
1. Την έγκριση προμήθειας ασφαλιστικών υπηρεσιών, για την κάλυψη κινδύνων που 

άπτονται της αστικής ευθύνης των στελεχών διοίκησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε., κατά την περίοδο 
31/03/2021-31/03/2022, με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον ένα (1) έτος. 

2. Η συνολική σχετική δαπάνη (ασφάλιστρα και συναφείς επιβαρύνσεις) να προσδιοριστεί 
στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000 €)/έτος κατ’ ανώτερον.  

3. Η προαναφερόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 62 του προϋπολογισμού της Ο.Λ.Β. 
Α.Ε., για το οικ. έτος/χρήση 2021. 

4. Την έγκριση των όρων της σχετικής πρόσκλησης, κατά τα αναφερόμενα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας και δημοσίευσής της, στον ιστότοπο της εταιρείας (www.port-
volos.gr ). 

5. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, για την εκτέλεση των αναφερομένων 
στην παρούσα. 

 

Για την ΟΛΒ ΑΕ 
Ο Δ/νων Σύμβουλος 

 
 

Αναγνώστου Σωκράτης 

 
Ο ΡΓ ΑΝ Ι ΣΜΟ Σ ΛΙΜΕ ΝΟ Σ ΒΟΛ ΟΥ  Α .Ε .  

ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
   

   

Βόλος           04  Φεβρουαρίου  2021 

Αριθμός Απόφασης : 5256/03-02-2021 

http://www.port-volos.gr/
http://www.port-volos.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

                    
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €7.000 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π/Υ Ο.Λ.Β. Α.Ε. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 (ΚΩΔ, ΛΟΓ. 62) 

 

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

Την υπ’ αριθμ. 5256/2021 (Πρακτικό 475/03-02-202) Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

Προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την 

ανάθεση αναδόχου παροχής υπηρεσιών ασφάλισης στελεχών διοίκησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. με τους παρακάτω 

ειδικότερους όρους: 

1. Περίοδος Ασφάλισης 

Ένα (01) έτος, με έναρξη ισχύος την 31η Μαρτίου 2021 και ώρα 12:01 μ.μ. και με δικαίωμα παράτασης για 

επιπλέον ένα (1) έτος εφόσον αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν πριν από τη λήξη της προαναφερόμενης 

περιόδου. 

2. Αντικείμενο Ασφάλισης  

Ευθύνη υπηρεσιακών στελεχών και μελών των οργάνων διοίκησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

 

3. Χαρακτηριστικά ασφάλισης 

o Όριο ευθύνης: 3.000.000€ για το σύνολο των ζημιών, για όλους τους ασφαλισμένους & για όλες τις 

ασφαλιστικές καλύψεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επεκτάσεων, σωρευτικά. 

o Δεν υπάρχει απαλλαγή. 

o Ενημέρωση για ιστορικό απαιτήσεων: Υπήρξε μόνο μία προκαταρκτική εξέταση για ευθύνες πρώην 

μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΒ ΑΕ. Η εν λόγω διαδικασία αφορά την περίοδο 2016-2019 και δεν 

προχώρησε σε ασφαλιστική αποζημίωση από την πλευρά της ΟΛΒ ΑΕ. 

o Ημερομηνία αναδρομικής ισχύος της κάλυψης: 31/03/2018, όπως είναι στο λήγον συμβόλαιο. 

o Οι ασφαλιστικές καλύψεις που θα πρέπει/είναι επιθυμητό να προσφέρονται, υπό μία γενική περιγραφή, 

εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:  
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΙΣΧΥΣ 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ/ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 

1. Ευθύνη στελεχών διοίκησης Αναγκαία 

2. Έξοδα έρευνας Αναγκαία 

3. Προστασία μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. Αναγκαία 

4. Έκδοση σε άλλη Χώρα Αναγκαία 

5. Ευθύνη διευθυντών ανεξάρτητων Οργανισμών Αναγκαία 

6. Έξοδα υπεράσπισης σχετικά με σωματικές βλάβες και 
υλικές ζημίες 

Αναγκαία 

7. Προστασία περιουσίας και ελευθερίας Αναγκαία 

8. Έξοδα προστασίας και αποκατάστασης φήμης Αναγκαία 

9. Νέες θυγατρικές Αναγκαία 

10. Πρόσθετη περίοδος γνωστοποίησης Αναγκαία 

11. Ισόβια προστασία απερχόμενων στελεχών Αναγκαία 
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12. Κληρονόμοι Αναγκαία 

13. Ευθύνη από κοινή περιουσία Αναγκαία 

14. Επείγοντα έξοδα υπεράσπισης Αναγκαία 

 

4. Δικαίωμα συμμετοχής.  

Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να λάβουν μέρος ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν έδρα την 

Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., οι οποίες διαθέτουν τη σχετική άδεια λειτουργίας και δεν βρίσκονται σε 

πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ενώ αποκλείεται η συμμετοχή στη διαδικασία πρακτόρων, 

ασφαλειομεσιτών και μεσαζόντων εν γένει. 

 

5. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία υποβάλλεται κλειστός φάκελος που περιέχει τα παρακάτω: 

(i)Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

- Σημείωμα συνοπτικής παρουσίασης της συμμετέχουσας επιχείρησης. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει εγκαταστάσεις στην Ελλάδα με 

εξουσιοδότηση για τη διαχείριση ζημιών ασφαλιστήριων συμβολαίων Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης. 

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και την 

ημέρα της υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73, 74, του Ν. 

4412/2016, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία 

του νόμιμου χαρακτήρα της εκπροσώπησης. 

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται η αποδοχή των 

όρων της παρούσας πρόσκλησης, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται η αποδοχής της 

συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από εντεταλμένα όργανα της Ο.Λ.Β. 

Α.Ε. για τις ανάγκες διεκπεραίωσης της παρούσας πρόσκλησης. 

- Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο. 

 

(ii)Οικονομική Προσφορά 

Η οικονομική προσφορά-πρόταση ασφάλισης, για την περίοδο ασφάλισης, θα πρέπει να είναι 

υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της συμμετέχουσα επιχείρησης/υποψηφίας αναδόχου και θα πρέπει 

να περιέχει:  

- Να αναγράφει τα συνολικά ασφάλιστρα, που ενέχει η κατατιθέμενη προσφορά για το σύνολο του 

χρόνου ισχύος της ασφάλισης (1 έτος), με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με την παρ. 1. 

- Να αναγράφει αναλυτικά το ασφαλισμένο κεφάλαιο, τα όρια ευθύνης, τις ασφαλιστικές καλύψεις για 

κάθε παρεχόμενη κάλυψη και τις τυχόν εξαιρέσεις. 

- Να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για 

σαράντα πέντε (45) ημέρες, από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

 

6. Προθεσμία/τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι οικονομικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. ΑΕ σε κλειστό 

φάκελο μέχρι την 14η ώρα (μ.μ.), της 26ης Φεβρουαρίου 2021. Εκπροθέσμως υποβληθείσες προσφορές δεν θα 

γίνονται αποδεκτές και ο σχετικός φάκελος θα επιστρέφεται. 

Όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα, καθώς και το τελικό Συμβόλαιο πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. 

 

7. Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα, για την Ο.Λ.Β. Α.Ε., προσφορά. Στην έννοια της «πλέον 

συμφέρουσας προσφοράς» εμπίπτει αυτή που διαθέτει σωρευτικά (i) τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά 
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ασφάλισης της παρ. 3 ανωτέρω, (ii) διαπιστώνεται πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής 

και (iii) τη χαμηλότερη συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς.  

 

8. Παραλαβή ασφαλιστηρίου – Πληρωμή. 

o Η πληρωμή των συνολικών ασφαλίστρων θα λάβει χώρα προκαταβολικά και ανά έτος. 

o Αντίστοιχα με την πληρωμή της προηγούμενης παραγράφου δύναται να διαμορφώνεται η ισχύς των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

o Της κατακύρωσης του αποτελέσματος έπεται η σύναψη σχετικής σύμβασης, δεδομένων των περί 

προμηθειών διαδικασιών που οφείλει να ακολουθεί η Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

o Επισημαίνεται ότι για πληρωμές ποσών άνω των €1.500 απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική 

ενημερότητα. 
 

Για την Ο.Λ.Β. Α.Ε. 
Ο Δ/νων Σύμβουλος 

 
Σωκράτης Αναγνώστου 
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