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ΠΡΟΣ
κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό
Γενικής ασφαλιστικής κάλυψης του ΟΛΠΑ ΑΕ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε γενικά διευκρινιστικά ερωτήματα
ΣΧΕΤ.: το από 09.01.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα ενδιαφερόμενου υποψηφίου
Με αφορμή το παραπάνω σχετικό με το οποίο διατυπώθηκαν κάποια ερωτήματα γενικής φύσης από ενδιαφερόμενο να
συμμετάσχει στον διαγωνισμό γενικής ασφαλιστικής κάλυψης του ΟΛΠΑ ΑΕ, και παρά το γεγονός ότι δεν διαπιστώνεται
για όλα τα τεθέντα ερωτήματα συνάφεια με το αντικείμενο του Διαγωνισμού, στα πλαίσια της διαφάνειας αναφέρονται τα
παρακάτω:
1. Ο ΟΛΠΑ ΑΕ δεν διαθέτει εγχειρίδια υπηρεσιών Λιμένα και μάλιστα στην Αγγλική γλώσσα. Οι κανονισμοί και τα
τιμολόγια των παρεχόμενων υπηρεσιών του ευρίσκονται δημοσιευμένα στον ιστότοπο του Οργανισμού και στην
«διαδρομή» : Το Λιμάνι – Τιμολόγια τελών και υπηρεσιών
2. Ο ΟΛΠΑ ΑΕ συμμορφώνεται πλήρως με τον κώδικα ISPS
3. Στον εμπορικό λιμένα εξυπηρετούνται φορτία όπως:
i.
φορτία χύδην ( αλάτι, σιτάρι, κριθάρι, βύνη, λιπάσματα κ.α )
ii.
φορτία σε παλέτες ( λίπασμα, χαρτόμαζα )
iii.
υγρά φορτία χύδην ( μελάσσα, φοινικέλαιο, ηλιέλαιο κ.α )
iv.
μηχανήματα, σίδερο, ξυλεία
4. Εντός των εγκαταστάσεων νέου Λιμένα, ευρίσκεται παράρτημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς και πλωτό
πυροσβεστικό σκάφος τα οποία καλύπτουν πλήρως ενδεχόμενους κινδύνους ή περιστατικά στους χώρους ευθύνης
του Οργανισμού. Στους τελευταίους δεν συμπεριλαμβάνεται η Μαρίνα, την οποία διαχειρίζεται πλέον ο Δήμος της
Πάτρας.
5. Η προστασία και η φύλαξη των χώρων και εγκαταστάσεων του Οργανισμού, πραγματοποιείται από τις δυνάμεις της
Λιμενικής Αρχής με την συνδρομή , κατά περίπτωση και στο μέτρο που απαιτείται από ιδιωτικές εταιρείες παροχής
υπηρεσιών ασφάλειας ( security )
6. Υπεργολαβικά από τρίτους, εκ μέρους του ΟΛΠΑ ΑΕ, εκτελούνται οι εργασίες καθαριότητας και περισυλλογής
απορριμμάτων λιμενικών χώρων & εγκαταστάσεων, περισυλλογής διαχείρισης και τελικής διάθεσης αποβλήτων
πλοίων, φύλαξης και ελέγχου πρόσβασης σε χώρους ISPS και χώρων ιδιοκτησίας ΟΛΠΑ ΑΕ και φροντίδας χώρων
πρασίνου. Όλοι οι ω άνω υπεργολάβοι του ΟΛΠΑ ΑΕ, διαθέτουν σε ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης,
για την κάλυψη ζημιών με υπαιτιότητά τους.
7. Ο ΟΛΠΑ ΑΕ, με βάση την ισχύουσα Σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, έχει την χρήση και την
εκμετάλλευση των κτηρίων & εγκαταστάσεων που ευρίσκονται στην χερσαία λιμενική ζώνη, όπως αυτή έχει
καθοριστεί και ως εκ τούτου δεν νοικιάζει κτίρια τρίτων για δική του χρήση.
8. Ο ΟΛΠΑ ΑΕ έχει νοικιάσει σε τρίτους, χώρους ή καταστήματα εντός των χώρων ευθύνης του, είτε για την λειτουργία
καταστημάτων εξυπηρέτησης των επιβατών και χρηστών του λιμένα, είτε για την εξυπηρέτηση με ίδια μέσα των
χρηστών ή εκναυλωτών του φορτωεκφορτωτικού έργου .
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9. Οι εργαζόμενοι στον ΟΛΠΑ ΑΕ, ανέρχονται στον αριθμό των τριάντα εννιά (39) , ενώ το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας
τους, ανέρχεται περίπου στο ποσόν του 1.200.000,00€.
10. Τα μικτά έσοδα 2017, ανήλθαν στο ποσόν των 5.339.695€, η εκτίμηση για το 2018 είναι 5.500.000€ και τα
προϋπολογισθέντα έσοδα για το 2019 ανέρχονται στο ποσόν των 8.305.000€.
11. Το υδατοδρόμιο της Πάτρας στην παρούσα φάση, δεν βρίσκεται σε λειτουργία.
12. Ο ΟΛΠΑ ΑΕ είναι μονομετοχική εταιρεία του Δημοσίου με μοναδικό μέτοχο το ΤΑΙΠΕΔ
13. Δεν υπήρξε μεταβολή της εξωτερικής ελεγκτικής Εταιρείας τα τελευταία πέντε (5) έτη
14. Αντίγραφα των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων και Ισολογισμών του ΟΛΠΑ ΑΕ, ευρίσκονται στον ιστότοπο του
Οργανισμού.
15. Τα τελευταία επτά (7) έτη εγέρθηκαν απαιτήσεις από τρίτους σε τρείς (3) περιπτώσεις, για ήσσονος σημασίας ζημιές
οι οποίες υπολείπονταν από τα υφιστάμενα όρια των εξαιρέσεων καλύψεων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του
Οργανισμού.
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Για τον ΟΛΠΑ ΑΕ
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προϊσταμένη Διοικητικού του ΟΛΠΑ ΑΕ
Βασιλική Κατσιμπέρη

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IFIGENEIA NIKOLAKAKI
Ημερομηνία: 2019.01.10 12:16:55 EET
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