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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
(02/2019) 

 
Το Επιμελητήριο Άρτας (με τη σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής 03/06-02-2019) 
προκειμένου να προβεί στην επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για την ασφαλιστική κάλυψη 
του επί της οδού Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου κτιρίου του, μετά του περιεχομένου του, 
προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους για το σκοπό αυτό.  
 
Οι όροι στο κτίριο έχουν ως εξής:  
 
Περιγραφή βασικών όρων: 
 

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

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Πυρός Κτιρίου 680.000,00 € 

Πυρός Περιεχομένου 100.000,00 € 

Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά 100.000,00 €  

Αποκομιδή Συντριμμάτων 20.000,00 € 

Κλοπή Δια Ρήξεως 100.000,00 € 

Συμπληρωματικοί Κίνδυνοι (Έκρηξη 
Απλή, Πτώση Αεροσκαφών, 
Βραχυκύκλωμα) Κτιρίου- Περιεχομένου 

780.000,00 € 

 

 Το κτίριο διαθέτει πυροσβεστήρες, στους οποίους γίνεται ετήσιος έλεγχος και 
αναγόμωση, με την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.  

 Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου (υπόγειο, ισόγειο, όροφος) είναι 687,82  τ.μ. 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 

1. Δεν θα περιλαμβάνεται στα ασφάλιστρα ο κίνδυνος του  σεισμού.  
2. 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.  

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

 
 



  

 

 

 

 

                                                        

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει:  
1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να 

δηλώνετε ότι: 
 Τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του 

ν. 4412/2016 (περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας). 

 Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
όρους της ανωτέρω τεχνικής περιγραφής. 

 Στην περίπτωση που κριθώ τελικός μειοδότης θα προσκομίσω στην 
υπηρεσία σας Αντίγραφο ποινικού μητρώου, Φορολογική και Ασφαλιστική 
ενημερότητα. 

 
2) Οικονομική προσφορά (με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου) 

 
3) Πιστοποιητικό εγγραφής στο αρμόδιο οικείο Επιμελητήριο 

 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Ανάδοχος θα κληθεί προς απόδειξη της μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
Α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (πρωτότυπο) 
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
Β. Φορολογική ενημερότητα 
 
Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα 
Δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 
νομίμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 
 
 
Η διάρκεια του συμβολαίου θα είναι ετήσια, με ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
συμβολαίου, αυτής της κατακύρωσης και δυνατότητα ανανέωσης.  
 
Το ποσό της σύμβασης δε θα υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ).  
 
Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε την κλειστή τεχνική- οικονομική προσφορά σας για το 
σκοπό αυτό, μέχρι την Παρασκευή 22/02/2019 και ώρα 14:00, στα γραφεία του 
Επιμελητηρίου Άρτας.  
 

Ο Πρόεδρος  
του Επιμελητηρίου 

 
 

 
Ιωάννης Γκολομάζος 


