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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ NΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: ΠΕΡΙΔΟΥ 24
ΧΑΝΙΑ ΤΚ73100
Τηλ.: 28210-83230-5

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Χανιά: 15-4-2018
Αρ.Πρωτ:1563
ΠΡΟΣ: Συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς διαγωνισμού
με αριθμό πρωτ. διακήρυξης :
1246 / 22-03-2018 και αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 55460

Θέμα: “Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό με αριθμό πρωτ.
διακήρυξης :1246/22-03-2018 και αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 55460 για την
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΤΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΤΝΧ», για δώδεκα
μήνες από την υπογραφή της, με εκτιμώμενη αξία 174.600€ χωρίς ΦΠΑ ”
ΣΧΕΤ: Αίτημα διευκρινήσεων συμμετέχοντος στον διαγωνισμό που αναφέρεται στο
θέμα του παρόντος εγγράφου.
Διευκρινίζεται ότι:
Στην παράγραφο 2.2.5 της διακήρυξης, «Οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια», αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν: «Ασφαλιστήριο
συμβόλαιο από το οποίο να προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
αστικής ευθύνης για το προσωπικό που χρησιμοποιεί καθώς και για ζημίες έναντι
τρίτων, που πηγάζουν από την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας παροχής
υπηρεσιών ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης ύψους 1.000.000€, σύμφωνα με το
αντικείμενο του έργου και την ΥΑ. Αρ. 4434.1/02/08.»
Επιπλέον η ΥΑ. Αρ.4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β-1877/12-09-2008),« Καθορισμός
όρων και προϋποθέσεων έκδοσης από τις Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια
από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των προβλεπόμενων από τα
εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), ελέγχων
ασφάλειας.» , στο άρθρο 4 αναφέρει :
«Ασφαλιστική κάλυψη εταιρείας
1. Η ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας υποχρεούται σε:
α) Ασφάλιση επαγγελματικής αποζημίωσης έναντι διεκδικήσεων του προσωπικού της
για βλάβες αναγόμενες κατά την εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου στη λιμενική
εγκατάσταση. Στους εν λόγω καλυπτόμενους ασφαλιστικούς κινδύνους περιλαμβάνονται
οπωσδήποτε και οι κίνδυνοι από έκνομες ενέργειες, κατά την έννοια που αυτοί
καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004.
β) Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, για αξιώσεις αναγόμενες στην
επαγγελματική ευθύνη του προσωπικού της λόγω πράξεων ή παραλείψεων του κατά την
εκτέλεση του έργου των ελέγχων.
2. Η πληρότητα κάλυψης των παραπάνω ασφαλιστικών κινδύνων και το ύψος των
καλύψεων ανά κίνδυνο, περιλαμβάνονται σαφώς και αναλυτικώς στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο και δεν επιτρέπεται να υποβαθμίζονται αμέσως ή εμμέσως σε ενδεχόμενο
νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή σε ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή προσθήκες αυτού μετά
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την υπογραφή της σύμβασης της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας με
τη λιμενική εγκατάσταση.»
Επίσης το άρθρο 5 περ. θ, της ίδιας ΥΑ, αναφέρει ότι για την χορήγηση της
εν λόγω άδειας απαιτείται:
«Ασφαλιστήριο συμβόλαιο από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία έχει πλήρη
ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για το προσωπικό που χρησιμοποιεί καθώς και
για ζημίες έναντι τρίτων, που πηγάζουν από την άσκηση της συγκεκριμένης
δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης.»
Ο Πρόεδρος ΛΤΝΧ
Μανωλικάκης Κων/νος
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