
 

Ταχ. Δ/νση: Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας, Επιβατικός Σταθμός  Τ2                    

Τ.Κ: 46100 – Ηγουμενίτσα, e-mail: olig@olig.gr                                   

Τηλ: 26650 – 99300, Fax: 26650 – 99330  

Πληρ.: Φιλαρτζή Ελένη                 Ηγουμενίτσα,  19 Νοεμβρίου 2020 

Αριθμ. πρωτ.: 10302 

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σε συνέχεια σχετικών  αιτημάτων  παροχής διευκρινίσεων και λόγω των δυσχερειών που δημιουργεί η 
πανδημία, η Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. ανακοινώνει την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για την 
επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης γενικών υπηρεσιών με αντικείμενο: «Ασφάλιση (α) 
αστικής ευθύνης (β) πυρός & συμπληρωματικών κινδύνων (γ) ευθύνης στελεχών διοίκησης» της με 
αρ.πρωτ.10133/12-11-2020 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 20PROC007640155 2020-11-12). Νέα καταληκτική 
ημερομηνία για την υποβολή προσφορών και αποσφράγισης αυτών, ορίζεται η  04/12/2020 και ώρα 
11:30'. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης αρ.πρωτ.10133/12-11-2020  

Επίσης σας διευκρινίζονται τα εξής: 

1) Το αιτούμενο όριο Αστικής Ευθύνης (Third Party Liability) ανέρχεται σε € 42.000.000,00 καθώς 
εκτιμήθηκε ότι το όριο ευθύνης ενός πλοίου που εισέρχεται στον λιμένα της Ηγουμενίτσας όπως 
π.χ. το κρουαζιερόπλοιο “OCEANIA” θα ανέλθει σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση για περιορισμό 
απαιτήσεων του 1976 σε SDR 35.000.000,00 ή ισότιμο € 42.000.000,00.    
        

2) Ο Οργανισμός δεν έχει επιλέξει πραγματογνώμονες που θα διοριστούν σε περίπτωση απαίτησης. Ο 
Οργανισμός θα συνεργαστεί με τους πραγματογνώμονες επιλογής των Ασφαλιστών που θα 
αναλάβουν τον κίνδυνο.  
       

3) Στο άρθρο 2.2.5. – Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα- ζητείται: 
 
-“Τρείς (3) τουλάχιστον πελάτες – ασφαλιζομένους, οι οποίοι διατηρούν ασφαλιστήρια Αστικής 
Ευθύνης συνολικής αξίας τουλάχιστον σαράντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (42.000.000,00€).” 
 
Διευκρινίζεται με το παρόν, ότι τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Αστικής Ευθύνης θα πρέπει συνολικά 
να έχουν ως όριο ευθύνης τα € 42.000.000,00. 
 

4) Ο χώρος  του κλιμακίου των ειδικών αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας είναι 
500  τ.μ.          

5) Στην αστική ευθύνη στελεχών και αξιωματούχων (D&O), να περιληφθεί και η ευθύνη της 
δικηγόρου που απασχολείται από τον Οργανισμό σε πλήρη απασχόληση. 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

 

 

Πορφύρης Β. Αθανάσιος 
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