
  

 

 
           

 
    Λαγκαδάς,   22 - 08 - 2016    

     Αρ. Πρωτ.:   749 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Τίτλος έργου: 
«Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου 
βάρκας». 
 
Στις 17 Αυγούστου 2015 δημοσιεύτηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τις 
ασφαλιστικές εταιρείες. Η πρόσκληση έληγε στις  22 Αυγούστου 2016 και 
εστάλη στις εξής επιχείρησης:  
 
1) Μάριο Σάββα 
2) Συνεταιριστική ασφαλιστική 
3) Τσετσενέ Δημήτρη 
 
Επιπλέον, η πρόσκληση αναρτήθηκε στο site του Φορέα Διαχείρισης και στη 
Διαύγεια. 
 
Σήμερα, 22 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στην έδρα του 
Φορέα Διαχείρισης, Σ. Τσακάλη 21, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, συνήλθε η 
Επιτροπή για το παραπάνω έργο, αποτελούμενη από τους: 
 

1. Γκορέζη Χριστίνα 
2. Κουλογιάννης Σωτήρης 
3. Πατσιά Αθηνά  

 
Στην Επιτροπή υποβλήθηκαν μέσω του πρωτοκόλλου του Φορέα προσφορά από 
τις παρακάτω εταιρείες:  
 

1.  Συνεταιριστική Ασφαλιστική (εκπροσωπείται από τον κ.Κουρουκλίδη) 
2.  Εθνική Ασφαλιστική (εκπροσωπείται από τον κ. Μάριο Σάββα) 
 



  

Από τον έλεγχο των προσφορών που κατέθεσαν οι παραπάνω υποψήφιοι 
προέκυψε ότι η προσφορά της επιχείρησης : «Συνεταιριστική ασφαλιστική» 
ήταν η χαμηλότερη έναντι του ποσού των 112,68€ σε σχέση με αυτήν που 
κατέθεσε η επιχείρηση με την επωνυμία : «Εθνική ασφαλιστική» έναντι του 
ποσού των 291,13€. Παρόλο αυτά, η προσφορά της μειωδοτούσας εταιρείας 
ακυρώνεται διότι δεν περιλαμβάνει κλοπή του ασφαλιζόμενου σκάφους και 
της εξωλέμβιας μηχανής του. Κατά συνέπεια ο διαγωνισμός προτείνεται να 
κατακυρωθεί στην εταιρεία με την επωνυμία : «Εθνική ασφαλιστική» έναντι 
του ποσού των 291,13€ με φ.πα. 
 
Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση της προσφοράς των ενδιαφερόμενων 
εταιρειών. 
 
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΑΡΚΑΣ 

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 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 

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

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα : Εθνική 
Ασφαλιστική  
 

291,13€ 
 

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα : 
Συνεταιριστική Ασφαλιστική  
 

112,68€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Η  Επιτροπή 
 

1. Γκορέζη Χριστίνα                           ……………………………… 

2. Κουλογιάννης Σωτήρης                ……………………………… 

3.Πατσιά Αθηνά                                  ..……..………………………         



 

 


