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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΛ: 24210 32545 (εσωτ.-4) 

 

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 Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής, 

για την ανάθεση της ασφάλισης αστικής ευθύνης από την λειτουργία του 

Οργανισμού Λιμένος Βόλου. 

1. Τεχνική περιγραφή 

Η ασφάλιση θα είναι διάρκειας ενός έτους, με ημερομηνία έναρξης αρχής 

γενομένης από 3/8/2019, ώρα 00:00’, ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης 

της διαγωνιστικής διαδικασίας (όποιο συμβεί αργότερα) 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: 
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• Εισαγωγή/εξαγωγή και μεταφορά φορτίου ή εξοπλισμού του πελάτη 

• Ασφάλεια στην εργασία 

• Ασφάλεια/καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

• Ρύπανση 

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.  

Επίσης, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

- Κύκλος εργασιών: 

o 2017: €5.155.947,00 

o 2018: €5.762.131,75 (τα αποτελέσματα δεν έχουν 

οριστικοποιηθεί) 

o 2019: €5.782.000,00 (πρόβλεψη) 

- Ιστορικό ζημιών τα τελευταία 5 έτη: 

10/2017: Εισροή όμβριων υδάτων σε αποθήκη με pellet και αυτανάφλεξη 

του. 

Απαίτηση: €40.989,63 

Αποζημίωση:€35.923,43 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στην ΟΛΒ Α.Ε. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο admin@port-volos.gr . 

 

http://www.port-volos.gr/
mailto:admin@port-volos.gr
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2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

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 ή νόμιμα απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής. 

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

• Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αξίας 2% του προϋπολογισμού (€600,00) 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 302, παράγραφος 1α του Ν. 

4412/2016. 

• Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία: 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού 

β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς: 

- δεν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 

του Ν. 4412/2016. 

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή νόμιμα 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής 

• Σε περίπτωση που την προσφορά προσκομίσει ασφαλιστής-μεσίτης 

ασφάλισης, απαιτείται βεβαίωση για τη συνεργασία του με την/τις 

ασφαλιστική/εταιρείες. 

4. Οικονομική προσφορά 

Η οικονομική προσφορά-πρόταση ασφάλισης, που θα είναι υπογεγραμμένη 

από τον από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα/υποψήφιου 

αναδόχου, πρέπει:  

- Να αναγράφει το ασφαλισμένο κεφάλαιο και την απαλλαγή για κάθε 

παρεχόμενη κάλυψη. 

- Η συνολική τιμή να αντιστοιχεί σε ασφαλιστική κάλυψη για ένα έτος. 

- Να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Οι υποβαλλόμενες 

προσφορές πρέπει να ισχύουν για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την 

ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

Αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών δεν γίνονται αποδεκτές. 

5. Τρόπος επιλογής αναδόχου 

- Οι προσφορές θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. ΑΕ σε κλειστό φάκελο επί 

ποινή αποκλεισμού μέχρι την 10η ώρα π.μ. της 14/6/2019 (έναρξη 

αποσφράγισης των προσφορών). 

- Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να 

προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο με 5% της 

συνολικής αξίας της προσφοράς του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

302, παράγραφος 1β του Ν. 4412/2016. 
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7. Πληρωμή Αναδόχου 

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. 

 

        Βόλος 30/5/2019 

        ο Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

        Γεώργιος Τοζίδης 
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