
                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα  18.01.2016 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Αριθ. Πρωτ. 55 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919   
 

 
ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ   

     
Τμήμα: Διοικητικού - Οικονομικού    
Ταχ.Δ/νση:  Πουτέτση 14 & Χαρ.Τρικούπη    
 453 33 Ιωάννινα    
Πληροφορίες: Κεφάλα Ελπίδα 
Τηλέφωνο: 26510 64013 
Fax: 26510 25179 
 
Θ Ε Μ Α :  «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 02/2016»  
 
Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων (με τη σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής 
02/11.01.2016) προκειμένου να προβεί στην επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για την 
ασφαλιστική κάλυψη του επί της οδού Πουτέτση 14 κτιρίου του, μετά του 
περιεχομένου, και του επί της οδού Αραβαντινού 5ε κτιρίου του, μετά του 
περιεχομένου, προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις που πληρούν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το σκοπό αυτό.  
 
Οι όροι ανά κτίριο έχουν ως εξής:  

 
Περιγραφή Βασικών Όρων : 
 
Α) ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 14 

• Οι καλύψεις του συμβολαίου και τα ύψη αυτών θα πρέπει να είναι ως εξής: 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Πυρός Κτιρίου 600.000,00 € 
Πυρός Περιεχομένου 50.000,00 € 
Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά 100.000,00 € 
Αποκομιδή Συντριμμάτων 20.000,00 € 
Κλοπή Δια Ρήξεως 50.000,00 € 
Συμπληρωματικοί Κίνδυνοι (Έκρηξη Απλή, 
Πτώση Αεροσκαφών, Βραχυκύκλωμα) Κτιρίου - 
Περιεχομένου 

650.000,00 € 

 
• Το κτίριο διαθέτει 8 πυροσβεστήρες, στους οποίους γίνεται ετήσιος έλεγχος 

και αναγόμωση, με την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. 
• Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου (υπόγειο, ισόγειο, όροφος) είναι 470 τ.μ.  

 
Β) ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 5ε  

 
• Οι καλύψεις του συμβολαίου και τα ύψη αυτών θα πρέπει να είναι ως εξής: 
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ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Πυρός Κτιρίου 250.000,00 € 
Πυρός Περιεχομένου 250.000,00 € 
Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά 100.000,00 € 
Αποκομιδή Συντριμμάτων 20.000,00 € 
Συμπληρωματικοί Κίνδυνοι (Έκρηξη Απλή, Πτώση 
Αεροσκαφών, Βραχυκύκλωμα) Κτιρίου - Περιεχομένου 500.000,00 € 

 
• Το κτίριο διαθέτει πυροσβεστήρες και σύστημα πυρανίχνευσης, στα οποία 

γίνεται ετήσιος έλεγχος και συντήρηση, με την έκδοση των σχετικών 
πιστοποιητικών. 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 
 

1. Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή τιμή ασφάλισης, η 
προσφορά θα είναι κοινή και για τα δύο κτίρια. 

2. Δεν θα περιλαμβάνεται στα ασφάλιστρα ο κίνδυνος του σεισμού. 
3. Η τυχόν έκπτωση που προσφέρεται θα πρέπει να εμφανίζεται στο Έντυπο 

Προσφοράς της Ασφαλιστικής Εταιρείας, καθόσον αυτό θα ληφθεί υπόψη 
για την αξιολόγηση και όχι η όποια συνοδευτική επιστολή. 

4. H επιταγή για την εξόφληση των ασφάλιστρων θα έχει ως δικαιούχο την 
ασφαλιστική εταιρεία και όχι τον ασφαλιστή. 

 
H διάρκεια του συμβολαίου και για τα δύο κτίρια θα είναι ετήσια. 

 
Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε την κλειστή τεχνική-οικονομική προσφορά σας 
για το σκοπό αυτό, μέχρι την Δευτέρα 25.01.2016 και ώρα 10:00, στα γραφεία του 
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. 
 
 
  Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

Ιωάννης Β. Μήτσης 
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