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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΡίΘ. ΠΡΩΤ.; ( 
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Προς: Επαγγελματικό - Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Δράμας 
Λαμπριανϊδη 40 
66100, Δράμα 

Fax: 2521025835 

ΘΕΜΑ: «εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς » 

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
πυρός των ακινήτων του Δήμου μας ,τα οποία λήγουν την 29-12-2015, παρακαλούμε να 
ενημερώσετε ασφαλιστικούς πράκτορες , ασφαλιστές ,οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο 
Επιμελητήριο , προκειμένου να μας αποστείλουν οι εταιρείες που εκπροσωπούν προσφορά 
ασφάλισης πυρός , για το σύνολο των ακινήτων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο 
επισυναπτόμενο έντυπο . 

Η επιλογή της εταιρείας θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί 
συνολικά για όλα τα ακίνητα, αποκλειόμενης της προσφοράς που θα αναφέρεται μόνο σε 
μέρος αυτών, 

Το μικτό ασφάλιστρο να περιλαμβάνει την καθαρή τιμή του ασφαλίστρου και τις εκ του 
νόμου επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις (δικαίωμα συμβολαίου ,Φ.Κ.Ε. ,Τ.Ε.Ο +Τ.Ε.Α.) 

Τον ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις 8% υπέρ Δ.Ο.Υ. (φόρος προμηθευτών) 
Η προσφορά πρέπει να αποσταλεί από την Ιδια την ασφαλιστική εταιρεία σε κλειστό 

φάκελο υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ασφαλιστικής 
εταιρείας , ο οποίος φάκελος θα περιέχει επίσης : 

1.Άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας . 
2.καταοτατικό ή ΦΕΚ της ασφαλιστικής εταιρείας που θα αναφέρεται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας για υπογραφή προσφορών και συμβάσεων και 
3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 
προσφοράς. 

Παρακαλούμε να μας αποσταλεί η προσφορά εντός κλειστού φακέλου σφραγισμένη 
και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με ταχυμεταφορική εταιρεία 
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ή να μας παραδοθεί στον 2° όροφο (2 10 γραφείο) του νέου Δημαρχείου ,ΒερμΙου 2 & 1 ' κ 

Ιουλίου γωνία , Τμήμα Προμηθειών κ. Μ.Μελιόδη , από συνεργάτη , ο οποίος θα μας 
προσκομίσει τον φάκελο προσκομίζοντας και την εξουσιοδότηση της εταιρείας γ ι α 
κατάθεση της προσφοράς , το αργότερο έως 18-12-2015 και ώρα 13:00 μ.μ. 
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ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

ι)Τα κτίρια Νότια του Καπνολογικού Ινστιντούτου (αμαξοστάσιο) καθώς και τα περιεχόμενα 
εντός αυτών 
(κεφάλαιο ακινήτου 50.000 ευρώ -κεφάλαιο περιεχομένου 2.000 ευρώ) 

2)Το νέο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Βερμίου 2 & ΐ'ΐς Ιουλίου γωνία συνολικής 
επιφάνειας 5.604 τ.μ. με υπόγειο ,ισόγειο , ΐ" ,2" και 3° όροφο καθώς και τα περιεχόμενα εντός 
αυτού : έπιπλα , φωτοτυπικά μηχανήματα ,εξοπλισμός γραφείου μηχανοργάνωσης (ι 
εξοπλισμός MAN , ι εγκατάσταση MAN ,1 server SINGULAR, 1 εγκατάσταση , l server GTEL 
, 1 εγκατάσταση , ι εξοπλισμός σύζευξης , ι εγκατάσταση ,ι εξοπλισμός πύλης , 1 λογισμικό -
υπηρεσίες πύλης , ι εξοπλισμός GIS , 1 λογισμικό -υπηρεσίες GIS, 90 υπολογιστές -οθόνες , 
8ο εκτυπωτές, RACK, 5 SWITCH , ι εξοπλισμός WIFI) , 2 αυτόματοι σχεδιαστές κ.λ.π. 
(κεφάλαιο οικοδομής β.οοο.οοο ευρώ ,κεφαλαίο περιεχομένου 6οθ.θθ ευρώ ) 

3)Το κτίριο του αθλητικοπολιτιστικού Κέντρου Κραχτίδη , συνολικής έκτασης 5-828 τ,μ. και 
τα περιεχόμενα εντός αυτού , έπιπλα, αθλητικός εξοπλισμός κλπ. 
(κεφάλαιο οικοδομής 3·θοο.οοο ευρώ .κεφάλαιο περιεχομένου 50.00 ευρώ) 

4) Εγκαταστάσεις Δημοτικού σταδίου με δύο χώρους γραφείων με τα περιεχόμενα , τρείς 
αίθουσες άθλησης συνολικής έκτασης 6οο τ.μ. με όργανα άθλησης , δύο καυστήρες 
Θέρμανσης κλπ. 
(κεφάλαιο οικοδομής 500.000 ευρώ , κεφάλαιο περιεχομένου 50.00 ευρώ ) 

5)Εγκαταστάσκις Δημοτικού κολυμβητηρίου συνολικής έκτασης 2.015 τ.μ. με μηχανολογικό 
εξοπλισμό καυστήρα φυσικού αερίου και εγκαταστάσεις Γυμναστηρίου συνολικής έκτασης 
1.621 τ.μ. με γήπεδο μπάσκετ με ξύλινο παρκέ , γραφεία με τα περιεχόμενα κλπ. 
(κεφάλαιο οικοδομής 2.500.000 ευρώ ,κεφάλαιο περιεχομένου 7 ° · ° ο ευρώ ) 

6) ι ι (ένδεκα) καταστήματα των Δημοτικών διαμερισμάτων με γραφεία με τα περιεχόμενα 
εντός αυτών , γραφεία, ντουλάπες .καρέκλες , υπολογιστές. 
(κεφάλαιο οικοδομής 400.000 ευρώ .κεφάλαιο περιεχομένου 30.00 ευρώ ) 

7)Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών Πλατείας Ελευθερίας επιφάνειας 30 τ.μ. 
με γραφεία, κουζίνα .υπολογιστή . 
(κεφάλαιο οικοδομής 20,000 ευρώ ,κεφάλαιο περιεχομένου ι .οο ευρώ) 

8)Γυμναστήρΐο Καλού Αγρού συνολικής επιφάνειας 550 τ.μ. με τα περιεχόμενα εντός αυτού , 
γραφεία , παρκέ γηπέδου κλπ. 
(κεφάλαιο οικοδομής 300.000 ευρώ .κεφάλαιο περιεχομένου 30.00 ευρώ) 

9) Πνευματικό Κέντρο Ξηροποχάμου , συνολικής επιφάνειας ισογείου και ίου ορόφου 12ο 
τ.μ. με τα περιεχόμενα εντός αυτού 70 καθίσματα, ίο τραπέζια, γραφεία κλπ. 
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(κεφάλαιο οικοδομής 85.000 ευρώ ,κεψ(!ιλαΐο περιεχομένου ϋο.οοο ευρώ) 

ιο)Πολιτιστΐκό-ΓΙνευματΐκό Κέντρο Δήμου Δμάμας (Παλιό Δημαρχείο) επί της Πλατείας 
Ελευθερίας ,συνολικής επιφανείας ισογείου , ΐυυ ορόφου και 2ου ορόφου 1.275>99 τ·Ι^· με τα 
περιεχόμενα εντός αυτού , έπιπλα, γραφεία, ντουλάπες, υπολογιστές, κλπ . 

(κεφάλαιο οικοδομής 2.465.000 ευρώ ,κεφάλαιο περιεχομένου 50.000 ευρώ) 

ΐΐ)το καφενείο «Ελευθερία» , παραδοσιακό διώροφο επί της οδού Βενιζέλου (μόνο ο πάνω 
όροφος εμβαδού 175 τ·μ· χωρίς περιεχόμενα εντός αυτού). 
(κεφάλαιο οικοδομής ιοο.οοο ευρώ , χωρίς περιεχόμενα εντός αυτού ) 

ΐ2)θόλος στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων, που είναι τοποθετημένος στον 
υπαίθρ ιο χώρο του Αθλητικολιτ ιστ ικού Κέντρου Δ. Κραχτ ίδης ,συνολικής 
επκράνειας 1-944 τ.μ. χαψίς περιεχόμενα εντός αυτού, 
(κεφάλαιο θόλου 200.000 ευρώ , χωρίς περιεχόμενα εντός αυτού) 
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