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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                            ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ                                               ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ                                                                              
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/νση : Οικονομικού  
Τμήμα : Προμηθειών 
Μεσογείων 45-Τ.Θ. 14103-Τ.Κ.11510 
Α.Φ.Μ. : 090038188 
Δ.Ο.Υ. : ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ 
Πληροφορίες : Β. Καζάκος 
Τηλ.:210 74 90 522 
Fax : 21074 90 427 
Email : hp7h8@elga.gr 
 
                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
        ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α.  
  
Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
Έχοντας υπόψη:  
Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 
1.1Του Ν1790/88 (ΦΕΚ134/Α/88) «Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις »,  
1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της 
αγροτικής δραστηριότητας», 
1.3. Του  Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) περί «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ,  
1.4. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», 
1.5. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και 
ευθύνη» , 
1.6. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”, 
1.7. Της παραγράφου Ζ’  «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
Εμπορικές Συναλλαγές» του 1ου άρθρου, του Ν. 4152/9-5-2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» , 
1.8. Του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
167/Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,  
1.9. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/Α10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου», 
1.10. Του Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α, (ΦΕΚ 2302/Β/99), κατά το 
μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-
2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»,  
1.11. Του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης  του ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 290/Β/13-2-
2013), 

        Αθήνα 22-03-2016 
 
      Αριθμ. Πρωτ.: 3600 

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
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2. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του 
Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών η εκτέλεση έργων», 
3. Τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.,  
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 2012/19-02-2016 Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους, 
#5.500,00# ευρώ (Α.Δ.Α. 7ΛΙ946ΨΧΞ5-ΤΓΘ),  
5. Την αριθμ. 2923/10-03-2016 Απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. με την οποία 
εγκρίθηκε η , με απευθείας διαπραγμάτευση, ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων 
του ΕΛ.Γ.Α., συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου των νόμιμων κρατήσεων, σας γνωρίζει ότι :  
  
1. Πρόκειται να προβεί στην, με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή, ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΛ.Γ.Α.  
 
2. Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε προσφορά , σας ενημερώνουμε ότι οι 
προσφορές  πρέπει να κατατεθούν υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόμενου , στο Τμήμα 
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α, αφού απαραιτήτως πρωτοκολληθούν από το Τμήμα 
Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Α., στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι  
την 01-04-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 μ.μ. (ημερομηνία διενέργειας 
διαγωνισμού): 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α) 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λεωφόρος Μεσογείων 45  
Τ.Κ. 115 26 – ΑΘΗΝΑ 
 
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου και του Κανονισμού 
Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α, κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στο Π.Δ. 
118/2007. 
 
4. Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα εξεταστούν  από την Τριμελή Επιτροπή 
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. 
 
5. Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
6. Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς και δεν 
δεσμεύει καθ οιονδήποτε  τρόπο τον ΕΛ.Γ.Α, ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση 
έναντι του προμηθευτή, μόνο με σχετική επιστολή. 
 
7. Η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr), στην ιστοσελίδα 
http://et.diavgeia.gov.gr. και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr. 
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8. Επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,                                                                                  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, 
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
Εσωτερική Διανομή 

1. Πρόεδρο Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών 
κα. Καπιτσιμάδη χρυσή, 
2. Γραμματέα Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών 

      κα. Τσαπόγα Κέλλυ. 
 
 
                                                                                                  Ο Πρόεδρος  
 
      
                                                                                          Θεοφάνης Κουρεμπές 
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                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
                          ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

 Αντικείμενο διαγωνισμού 
Οι προσφορές θα αναφέρονται στην ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του 
ΕΛ.Γ.Α., όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  της παρούσας πρόσκλησης. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

 Προϋπολογισμένη δαπάνη 
Το ύψος της προϋπολογισμένης δαπάνης για την ανωτέρω ασφάλιση ανέρχεται στο 
ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων 
κρατήσεων, για ένα (1) έτος ασφάλισης. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
 Τρόπος υποβολής των προσφορών 

Η προσφορά κάθε υποψήφιου υποβάλλεται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα και 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 
 
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα  
Ο παραλήπτης :ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α) 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λεωφ. Μεσογείων 45  
Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ 
Ο αριθμός της πρόσκλησης 
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
Τα στοιχεία του αποστολέα(επωνυμία, διεύθυνση του διαγωνιζόμενου,  
αριθμός τηλεφώνου, αριθμός FAX) 
Η ένδειξη,  προσφορά για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΛ.Γ.Α..     
 
Οι προσφορές  πρέπει να κατατεθούν εγγράφως  υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόμενου , 
στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α , αφού απαραιτήτως πρωτοκολληθούν  από το 
Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Α., στην παραπάνω 
διεύθυνση, μέχρι  την 01-04-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 μ.μ. 
(ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού): 
1. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία.  
 
2. Με την προσφορά  μέσα στον  φάκελο της προσφοράς  οι προσφέροντες 
υποβάλουν:  
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση του  
γνησίου της υπογραφής , στην οποία: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, 
 Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
 Ότι  είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους, 
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 Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα 
αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. 

β). Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σε δύο (2) αντίτυπα εκ των οποίων το 
ένα θα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο».  
 
Οι προσφορές  δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του 
ΕΛ.Γ.Α. οφείλει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να 
μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε 
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Τριμελούς 
Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Τριμελούς 
Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω. Προσφορές που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριάντα (30) ημέρες  προσμετρούμενες  από 
την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού . 
Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, 
πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών.  
 

 ΑΡΘΡΟ 5ο 
         Τιμές 

Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται 
ολογράφως και αριθμητικώς και θα αφορούν την ασφάλιση των περιουσιακών 
στοιχείων του ΕΛ.Γ.Α. για ένα (1) έτος.  
Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 
1.Τιμή ανά ασφαλιζόμενο είδος απαλλαγμένη από λοιπές επιβαρύνσεις. 
2.Οι επιβαρύνσεις στην προσφερόμενη τιμή.   
3. Η συνολική προσφερόμενη τιμή. 
 
        Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες  
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 
προσφέροντες  υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Η Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από 
τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη 
των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο   
                                                           Χρόνος ισχύος της ασφάλισης  

Ο χρόνος ισχύος της ασφάλισης ορίζεται σε ένα (1) έτος, αρχομένης από την 
ημερομηνία έκδοσης του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου ασφάλισης από τον 
ανάδοχο, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) έτος μετά από έγγραφη συμφωνία 
των συμβαλλόμενων μερών.   
                                                         ΑΡΘΡΟ 7ο    
                                                        ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η καταβολή του τιμήματος στον ανάδοχο θα γίνει μετά την υπογραφή του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου και μετά από την κατάθεση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών που είναι : 
α. Συμβόλαιο 
β. Βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού ότι έγινε η 
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου μήνα για το προσωπικό 
που απασχολεί. 
γ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως 
προς τις υποχρεώσεις του. 
. 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
                            ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
      Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οποιουδήποτε από τους όρους της 
πρόσκλησης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των 
υποχρεώσεών του, ο ΕΛ.Γ.Α. δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
Για την διαδικασία κήρυξη του αναδόχου ως έκπτώτου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι 
διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου". 
 
                                                        ΑΡΘΡΟ 9ο  
                                              Επίλυση  Διαφορών 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία , 
την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης, ο ΕΛ.Γ.Α. και ο Ανάδοχος θα 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξώδικη επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό.  
 
                                                ΑΡΘΡΟ 10 ο 

Λοιποί Όροι 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της παρούσας πρόσκλησης , εκτός αν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα 
σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. 
Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, ματαίωσης της διαδικασίας ή και 
επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού αζημίως. 
 
Για όσους όρους δεν αναφέρονται ανωτέρω θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» και του Κανονισμού 
Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β΄ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
 Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η ασφάλιση των περιουσιακών 
στοιχείων του ΕΛ.Γ.Α. και αναλυτικά ως εξής : 
 
A. Σύστημα Τεχνητής Ομίχλης (FOG SYSTEM), το οποίο βρίσκεται σε 
αγροτική περιοχή του Δήμου Βελβενδού του Ν. Κοζάνης εντός των τριών (3) 
οικίσκων. 
 
Το FOG SYSTEM αποτελείται από : 
1. Δίκτυο πλαστικών σωλήνων με «μπεκ» (σε μήκος μιας ανοικτής καμπύλης 

γραμμής 1.424 μέτρων) αναρτημένο σε ξύλινους στύλους και σε ύψος 5,5 
μέτρων. 

2. Τρεις (3) γεωτρήσεις με τα μηχανήματά τους. 
3. Τρία (3) αντλιοστάσια. 
4. Ένα (1) μετεωρολογικό σταθμό. 
Το σύστημα Τεχνητής Ομίχλης (FOG SYSTEM), υπάρχει περίπτωση να 
μετεγκατασταθεί κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου σε άλλη ή σε άλλες 
περιοχές της χώρας. 
 
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο : 23.500,00 Ευρώ 
Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι : 1.΄ Εναντι ζημιών από κίνδυνο Πυρκαγιάς– 
                                                          Κεραυνού 
     2.  Έναντι ζημιών από κλοπή 
      3.  Έναντι ζημιών από κακόβουλη βλάβη 

      4.  Έναντι ζημιών από βραχυκύκλωμα για 
         κάθε αντλία, ηλεκτρολογικό πίνακα κ.λ.π. 
          Έναντι ζημιών από εκρήξεις 

5. Έναντι ζημιών από θύελλα και καταιγίδα 
 
       
B. Δύο (2) Μετεωρολογικοί Πύργοι με τον εξοπλισμό τους, οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στις παρακάτω περιοχές : 
 
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Κοινότητα Μελίκης   τεμ. 1 
Ν. ΠΕΛΛΑΣ  Κοινότητα Μελισσίου τεμ. 1 
 
Κάθε Μετεωρολογικός Πύργος περιλαμβάνει : 
Mετεωρολογικό Πύργο, Αισθητήρα ταχύτητας ανέμου, αισθητήρα διεύθυνσης 
ανέμου, Αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας περιβάλλοντος (τεμ.4) αισθητήριο 
θερμοκρασίας – υγρασίας με κλωβίσκο προστασίας του, θερμόμετρα εδάφους 
(τεμ.2), αισθητήρας ατμοσφαιρικής πίεσης, αισθητήρα βροχόπτωσης, αισθητήρα 
μέτρησης καθαρής ακτινοβολίας, αισθητήρα μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας, 
Dataloger, Moνάδα κινητής τηλεφωνίας επί του πύργου, ηλιακά στοιχεία, Μπαταρία 
επαναφορτιζόμενη. 
 
Aσφαλιζόμενο κεφάλαιο : 29.350,00 Eυρώ 
Aσφαλιζόμενοι κίνδυνοι : 1.  Έναντι ζημιών Πυρκαγιάς – Κεραυνού 
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     2. ΄Εναντι ζημιών από κακόβουλη βλάβη 
                                                 3.  Έναντι ζημιών από τρομοκρατικές   
                                                      ενέργειες 
                                                 4.  Έναντι ζημιών από κλοπή 

5.  Έναντι ζημιών από θύελλα και καταιγίδα 
 
Γ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Μ.Ε. 
α.  –1. της επί της οδού Μεσογείων 45 πολυώροφου οικοδομής η οποία αποτελείται 
από επτά (7) ορόφους – γραφεία  και ενός ισογείου γκαράζ, από τον κίνδυνο της 
πυρκαγιάς – κεραυνού για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ενός εκατομμυρίου εκατόν 
χιλιάδων (1.100.000,00) Ευρώ. 
      - 2. του περιεχομένου και του εξοπλισμού γενικά των γραφείων ήτοι έπιπλα, 
ηλεκτρονικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, μηχανές διάφορες, χαλιά, πίνακες 
κ.λ.π. της α.1 παραγράφου οικοδομής από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς – κεραυνού 
για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000,00) Ευρώ . 
      - 3. του προαναφερόμενου εξοπλισμού (πλην επίπλων) της α.2. παραγράφου 
από τον κίνδυνο της κλοπής για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο εκατόν ενενήντα χιλιάδων 
(190.000,00) Ευρώ. 
β. –1. της επί της οδού Μοναστηρίου 104 Ε΄ πάροδος Θεσ/νίκη πολυώροφου 
οικοδομής η οποία αποτελείται από τρεις (3) ορόφους – γραφεία, ενός ισογείου και 
ενός υπογείου, από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς – κεραυνού για ασφαλιζόμενο 
κεφάλαιο διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000) Ευρώ. 
      - 2. του περιεχομένου και του εξοπλισμού γενικά των γραφείων και του ισογείου 
ήτοι : έπιπλα, ηλεκτρονικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, μηχανές διάφορες κ.λ.π. 
της β.1. παραγράφου οικοδομής από τον κίνδυνο πυρκαγιάς – κεραυνού για 
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο τριάντα χιλιάδων (30.000,00) Ευρώ. 
      - 3. του προαναφερόμενου εξοπλισμού (πλην επίπλων) της β.2. παραγράφου 
από τον κίνδυνο κλοπής για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο  δεκατεσσάρων χιλιάδων 
(14.000,00) Ευρώ. 
γ. _ 1. Της ευρισκόμενης στο αεροδρόμιο <<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>> οικοδομής του ΚΕ.Μ.Ε. 
το οποίο αποτελείται από ένα όροφο – γραφεία, ενός ισογείου – γραφεία και ενός 
υπογείου  από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς – κεραυνού για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 
εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ. 
     -  2.  του περιεχομένου και του εξοπλισμού γενικά των γραφείων και του 
υπογείου ήτοι : έπιπλα, ηλεκτρονικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, μηχανές 
διάφορες κ.λ.π. της γ.1. παραγράφου οικοδομής από τον κίνδυνο πυρκαγιάς – 
κεραυνού για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο τριάντα χιλιάδων (30.000,00) Ευρώ. 
      - 3. του προαναφερόμενου εξοπλισμού (πλην επίπλων) της γ.2. παραγράφου 
από τον κίνδυνο κλοπής για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο  δεκατεσσάρων χιλιάδων 
(14.000,00) Ευρώ. 
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 Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ 
  
  
 1. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 
     ΣΥΓΓΡΟΥ 367 
     ΤΚ 17564 Π. ΦΑΛΗΡΟ 
     ΤΗΛ. 210 9491280-99  
     FAX. 210 9403148 
  
 2. ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 
     ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 5 
     ΤΚ. 10557-ΑΘΗΝΑ 
     ΤΗΛ. 210 9099593 
     FAX 210 9099490 
  
 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 
     Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 163 
     ΤΚ. 171 21- Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
     ΤΗΛ. 210 9379100 
     FAX  210 9350421 
  
 4. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. 
     ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 71 
     ΤΚ. 11526- ΑΘΗΝΑ 
     ΤΗΛ. 210 7454000 
     FAX. 210 7794446 
  
 5. INTERLIFE AAEΓΑ 
     14Ο ΧΙΛ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
     Τ.Κ. 57001-ΘΕΡΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
     ΤΗΛ 2310 499000 
     ΦΑΞ 2310499099 
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