
                                                                        

 

                  
 

 
                    Λαγκαδάς, 17/08/16 

                  Αρ. Πρωτ.:  727 
 
Προς: Ασφαλιστικές εταιρείες 
 
Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου βάρκας. 
 
Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης, προτίθεται να προβεί στην αναζήτηση 
προσφορών για την σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου για τη βάρκα του, 
χαρακτηριστικά της οποίας περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΚΑΣ 
ΒΑΡΚΑ 
Τύπος κατασκευής Ταχύπλοο μηχανοκίνητο 

Υλικό κατασκευής Πλαστικό 

Έτος κατασκευής 2012 

Μήκος 4,90m 

Πλάτος 2m 

Ύψος 0,90cm 

Βάρος 280kg 

Μέγιστος αριθμός μεταφερόμενων ατόμων 5 

Κατηγορία σχεδιασμού Γ’ 
ΜΗΧΑΝΗ/ΝΕΣ 

Κατασκευαστής μηχανής 1X Suzuki 

Τύπος μηχανής Εξωλέμβια 

Έτος κατασκευής 2012 

Καύσιμο βενζίνη 

Βάρος 120kg 

Ισχύς 50hp 

Κατασκευαστής μηχανής 1X Suzuki 

Τύπος μηχανής Βοηθητική 

Έτος κατασκευής 2012 

Καύσιμο βενζίνη 

Ισχύς 5hp 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Δηλωθείσα αξία 
(Σκάφους & Μηχανών & Εξοπλισμού) 

15.800 € 

Ασφαλιζόμενο ποσό 15.800 € 100% της ανωτέρω δηλωθείσας 
αξίας 

Περίοδος ασφάλισης Ετήσια από την ημερομηνία και ώρα που 



                                                                               

Αφαιρετές απαλλαγές 237 € για κάθε 
ατύχημα. Αν 
υπάρχει 
απαίτηση 
σχετικά με την 
μερική κλοπή η 
συνολική 
αφαιρετέα 
απαλλαγή θα 
είναι 474 € 

 
 
 

θα συμφωνηθεί 

Περίοδος Παροπλισμού Χωρίς περίοδο παροπλισμού 

Περιοχή πλόων Εντός της λίμνης Βόλβης & της λίμνης 
Κορώνειας και εντός της θάλασσας στον 
Νομό Θες/νίκης 

Χρήση σκάφους Επαγγελματική για την εποπτεία, τη 
φύλαξη και την έρευνα της πανίδας και 
διαφόρων παραμέτρων της ποιότητας του 
νερού των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Σωματικές βλάβες προς τρίτους (συμπεριλαμβανομένης της αστικής 
ευθύνης από / προς σκιέρ και άτομα που ενασχολούνται με θαλάσσια 
σπόρ 

Μέχρι 300.000 
€ ανά συμβάν 

Υλικές ζημιές προς τρίτους Μέχρι 150.000€ 
ανά συμβάν 

Ρύπανση λιμνών Μέχρι 90.000€ 
ανά συμβάν 

Έξοδα/υλικές ζημιές τρίτων που προκύπτουν από την ανέλκυση / 
απομάκρυνση ναυαγίου 

Μέχρι 30.000 € 
ανά συμβάν 
και ανά 
ασφαλιστικό 
έτος 

Κάλυψη δικαστικών εξόδων για περιορισμό ευθύνης του 
ασφαλιζομένου 

Μέχρι 5.000 € ή 
μέχρι την αξία 
του σκάφους 
(εφόσον είναι 
μικρότερη των 
5.000 €) ανά 
συμβάν και 
ανά 
ασφαλιστικό 
έτος  

Περίοδος ασφάλισης  1 έτος 



                                                                        

 
Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να προβούν σε σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
 
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται στο πλαίσιο χρηματοδότησης του 
πράσινου ταμείου. 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει έως 45 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη προσφορά.  
 
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο. 
 
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 22η  Αυγούστου, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11:00.  
Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
απευθυνθείτε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στη διεύθυνση Σ. Τσακάλη 21, 57 200, 
Λαγκαδάς, τηλ. 23940 24553, fax. 23940 26160, e-mail. foreaskv@otenet.gr, υπεύθυνη Χριστίνα 
Γκορέζη. 

Για το Φορέα Διαχείρισης 
λιμνών  Κορώνειας – Βόλβης 

 
 

Δήμητρα Μπόμπορη 
Πρόεδρος  ΔΣ 

Εσωτ.Διανομή: 
- Αρχείο, 
- Φάκελος διαγωνισμών 

mailto:foreaskv@otenet.gr

