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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

Το Επιμελητήριο Δράμας, προκειμένου να ασφαλίσει το κτίριο του καθώς και το περιεχόμενο 
του κτιρίου του για το διάστημα από 13.06.2015 έως και 12.06 2018, καλεί τους 
ενδιαφερόμενους, με αντικείμενο δραστηριότητας παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Παρασκευή 
15 Μαΐου 2015 και ώρα 14.00 στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Δράμας, οδός Λ. Λαμπριανίδη 40, 
10ς όροφος. 

Οι κίνδυνοι για τους οποίους ενδιαφέρεται το Επιμελητήριο να καλύψει το κτίριο του και το 
περιεχόμενο του κτιρίου του, είναι: 

ΚΑΛΎΨΕΙς ΑΠΑΛΛΑΓΈς 
ΠΥΡΚΑΓΙΑ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ-ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ-
ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ-ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΚΛΠ 
ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

2% επί του συνολικού ασφαλιζομένου 
κεφαλαίου 

ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ-ΧΙΟΝΙ-
ΧΑΛΑΖΙ-ΠΑΓΕΤΟΣ-ΔΙΑΡΡΗΞΗ-ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, 
ΨΥΞΗΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΛΠ 

10% του προς αποζημίωση ποσού με 
ελάχιστο όριο τα 300,00 6 ανεξάρτητα 

από τον όροφο 

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΕ Α' ΚΙΝΔΥΝΟ 80.000 6 300,00 6 
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΦΩΤΙΑΣ 130.000 6 
ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ Α' ΚΙΝΔΥΝΟ 8.000 6 

150,00 6 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 150.000 6 

-

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 30.000 6 ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ -

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 30.000 6 ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΑ 150,00 6 
ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 75.000 6 -

Το ανώτατο ποσοτικό όριο ευθύνης: α. για την ασφαλιστική κάλυψη του κτιρίου να 
ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.200.000,00€), β. για την ασφαλιστική 
κάλυψη του εσωτερικού του κτιρίου (ενδεικτικά, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, ανελκυστήρα, 
έπιπλα κ.λ.π.) να ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,006), γ. για επέλευση σε 
αμφότερες τις περιπτώσεις υπό στ. α' και β' επί επελεύσεως ασφαλισμένου κινδύνου 
βραχυκυκλώματος, να ανέρχεται σε ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000,006). 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των ασφαλίστρων για την τριετία, είναι επτά χιλιάδες 
ευρώ (7.000,006) και η πληρωμή των ασφαλίστρων θα πραγματοποιείται ανά τρίμηνο (Αριθμός 



ΑΔΑ: ΩΤΨ7469ΗΛ6-ΑΜ8 

Α ^ φ α σ η ς ^ Ο ί ί ί Ι ^ ? γίδ Qo' ̂  έ ^ ς Ρ β ϊ 5 Q?<) 1/4.5.2015, αριθμός καταχώρησης της 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής: 59 και ΑΔΑ: 7ΥΑΑ469ΗΛ6-5ΜΑ). 

Η προς ασφάλιση οικοδομή του Επιμελητηρίου βρίσκεται στην οδό Λ. Λαμπριανίδη 40, έχει 

συνολικό εμβαδόν 1.819 τ.μ. (υπόγειο - ισόγειο - όροφοι) και κτίσθηκε από το 1963 έως το 1970 

σταδιακά και εφάπτεται σε δύο πλευρές με άλλες οικοδομές. Η κατασκευή είναι από μπετόν και 

τούβλα, έχει τέσσερις (4) ορόφους συν το υπόγειο και το ισόγειο. Στο υπόγειο υπάρχουν το 

λεβητοστάσιο, αποθήκες και αρχεία. Στο ισόγειο λειτουργούν δύο (2) καταστήματα. Στον πρώτο, 

δεύτερο και τέταρτο όροφο λειτουργούν γραφεία του Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Συλλόγου 

κλπ. Στον τρίτο όροφο λειτουργεί το Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου. Στον τέταρτο όροφο 

το 50% της επιφάνειας καλύπτεται από γραφεία με στέγη από καναδέζικα κεραμίδια σε ξύλινο 

σκελετό και το υπόλοιπο είναι ταράτσα όπου έχει προσαρμοσθεί μία σιδηροκατασκευή με 

κάλυψη plexy glass. 

Το έτος 2003 το κτίριο ανακαινίστηκε ριζικά και από πλευράς αισθητικής αλλά κυρίως από 

πλευράς υποδομών (αλλαγή από την αρχή όλων των εγκαταστάσεων υδραυλικών -

αποχετευτικών - ηλεκτρολογικών - θέρμανσης - ψύξης κλπ). Στο κτίριο υπάρχουν όλα τα μέσα 

προστασίας για φωτιά, όπως φορητοί πυροσβεστήρες - πυροσβεστικές φωλιές - δεξαμενή ύδατος 

πυροπροστασίας και υδροδοτικό δίκτυο πυρόσβεσης, συστήματα πυρανίχνευσης κλπ. Υπάρχουν 

αυτόματες αντλίες στο υπόγειο του κτιρίου για άντληση υδάτων, σύστημα συναγερμού, 

ελεγχόμενη και διαβαθμισμένη πρόσβαση στο κτίριο και τους χώρους του τις ώρες που δεν 

λειτουργεί. 

Το περιεχόμενο του κτιρίου είναι έπιπλα - σκεύη - μηχανές γραφείου - Η/Υ κλπ, που βρίσκονται 

σε όλους τους ορόφους του κτιρίου 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στο Επιμελητήριο Δράμας, στο τηλ. 2521022750, αρμόδιος κύριος Χαράλαμπος 

Αλεξανδρίδης. 

Για το Επιμελητήριο Δράμας 
Ο Πρόεδρος 

Στέφανος Α. Γεωργιάδης 


