
Πληροφορίες:

 

Δρ. Δημήτριος Κ. Τσιράκος

ΠΕ10 Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Τηλ: 2810264568 / Fax: 2810264568
EMAIL: TSIRAKOS@HERAKLION.Gr

ΘΕΜΑ: «Υπηρεσίες  κάλυψης  αστικής  ευθύνης
μελών-χρηστών δημοτικών αθλητικών κέντρων».

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : CPV66516000-0 - Υπηρεσίες ασφάλισης
αστικής ευθύνης    

ΑΡΙΘ. Πρωτ :1217 
Ημερομηνία:  16.09.2022   

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ: : 2.700,00 €

ΦΠΑ (24) : 0.00 %

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : 2.700,00 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ-ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΩΝ»

 Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ  ανακοινώνει  ότι  θα προβεί  στην
προκήρυξη    διαγωνισμού  που  αφορά   την  υπηρεσία  «Υπηρεσίες  κάλυψης
αστικής  ευθύνης  μελών-χρηστών  δημοτικών  αθλητικών  κέντρων»
( CPV66516000-0 - Υπηρεσίες ασφάλισης αστικής ευθύνης», για τις ανάγκες του
χώρου με  προϋπολογισθέν τελικό ποσό  2.700,00 €.
Η Υπηρεσία θα γίνει  σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, κατά το έτος
2022 και 2023 σύμφωνα να με τις παρακάτω διατάξεις και αποφάσεις:

 τον  Ν.4412/2016  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  118  του  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ
147/Ά/08-08-2016). 

 το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

 το  N.  3861/ΦΕΚ  112  Α’/13-7-2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και
αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  Πρόγραμμα  Διαύγεια  και  άλλες
διατάξεις», 

 την  με  αριθμό  πρωτ.  4/2022 απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της
Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, για τον ορισμό της Επιτροπής Προμηθειών και
Υπηρεσιών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,

 την  με  αριθμό  πρωτ.  42/2022  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της
Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου,

 τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον προϋπολογισμό και την συγγραφή υποχρεώσεων
που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση,

 τον  προϋπολογισμό  τρέχοντος  έτους  2022-2023  της  Ανάπτυξη  Αθλητισμού
Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, από όπου και θα αντληθεί η δαπάνη των 2.700,00 €.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και  27.09.2022  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  στο Πρωτόκολλο
της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ   στην διεύθυνση Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο,   Τ.Κ.
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71305 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα γραμματείας  τηλ.  2810  264565
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:    

1. Τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  που  θα  κατατεθούν  σύμφωνα  με  το  άρθρο  6  της
Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.  

2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά
οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς. 

3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις  τεχνικές

προδιαγραφές απορρίπτεται.
6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
7. Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Πρόεδρου του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.

  

  Για την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ 

Ο Πρόεδρος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ 
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Πληροφορίες:

 

Δρ. Δημήτριος Κ. Τσιράκος

ΠΕ10 Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Τηλ: 2810264568 / Fax: 2810264568
EMAIL: TSIRAKOS@HERAKLION.Gr

ΘΕΜΑ: «Υπηρεσίες  κάλυψης  αστικής  ευθύνης
μελών-χρηστών δημοτικών αθλητικών κέντρων».

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : CPV66516000-0 - Υπηρεσίες ασφάλισης
αστικής ευθύνης    

ΑΡΙΘ. Πρωτ :1217 
Ημερομηνία:  16.09.2022   

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ: : 2.700,00 €

ΦΠΑ (24) : 0.00 %

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : 2.700,00 €

ΘΕΜΑ: ¨ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ –ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ¨

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η προκήρυξη αφορά την αστική κάλυψη των μελών, εργαζομένων και γενικότερα
χρηστών των δημοτικών αθλητικών κέντρων για περίοδο ενός έτους, και αφορά το
Παγκρήτιο  Στάδιο  Ηρακλείου,  το  Δημοτικό  Αθλητικό  και  Πνευματικό  Κέντρο
Ηρακλείου (στην  περιοχή Πατελλών)  και  το  Νέο Κλειστό  Γυμναστήριο  Ηρακλείου
στην περιοχή Δύο Αοράκια. 

 
Τα  μέγιστα  ασφαλιζόμενα  όρια  ευθύνης  για  τα  οποία  ζητείται  η  προσφορά
αφορούν:  

A. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Σωματική βλάβη / Θάνατος κατ’ άτομο € 100.000
Υλικές ζημιές κατά περιστατικό € 50.000
Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες και/ ή υλική ζημιά) € 200.000  

Β. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Σωματική βλάβη / Θάνατος κατ’ άτομο € 100.000 
Σωματική βλάβη / Θάνατος κατά περιστατικό € 100.000 
Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας € 500.000

Ζητείται  ανώτατο  όριο  ευθύνης  της  εταιρείας  για  το  σύνολο  των  παρεχόμενων
καλύψεων (ανεξάρτητα εάν οι ζημιές οφείλονται σε ένα ή περισσότερα ζημιογόνα
γεγονότα) € 500.000 για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες συμπεριλαμβανομένων
των νομικών εξόδων ζημιών.

Κατ ελάχιστο ζητούνται οι παρακάτω καλύψεις:  
A. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη της ασφαλιζόμενης επωνυμίας, σύμφωνα με τα άρθρα
914-932  του  Α.Κ.  για  ζημιές  (Σωματικές  βλάβες/  Θάνατος  και/  ή  Υλικές  ζημιές)

Σελίδα 3 από 8



συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους/ πελάτες/ μαθητές , με
υπαιτιότητά  της,  από την  κατοχή,  χρήση και  εν  γένει  λειτουργία  των χώρων και
εγκαταστάσεων  που  χρησιμοποιεί  για  την  άσκηση  της  επιχειρηματικής  της
δραστηριότητας ήτοι: αθλητικά κέντρα, στις παραπάνω διευθύνσεις κινδύνου, όπου
χρησιμοποιούνται  για αθλοπαιδιές,  γυμναστήριο και οργάνωση συνεδρίων,  άλλες
αθλητικές-πολιτιστικές  δράσεις.

Επεκτάσεις κάλυψης / επιμέρους όρια ευθύνης
• Νόμιμη ευθύνη από πυρκαγιά, κακή χρήση ή εγκαύματα από επαφές με τις

εγκαταστάσεις  ή  τον  εξοπλισμό  θέρμανσης,  ηλεκτρικού  ρεύματος,  ζεστού
νερού κλπ. 

• Νόμιμη ευθύνη έναντι τρίτων από διαρροή / διάρρηξη σωλήνων.  
• Νόμιμη ευθύνη από εξωτερικές και εσωτερικές εγκαταστάσεις όπως πινακίδες,

εκθετήρια,  τέντες,  βιτρίνες,  ερμάρια,  συστήματα  φωτισμού,  μηχανήματα,
εγκαταστάσεις  ή  εξοπλισμούς  τα  οποία  όμως  πρέπει  να  είναι  σε  άριστη
κατάσταση και να συντηρούνται κανονικά. 

• Νόμιμη ευθύνη έναντι τρίτων από την ιδιοκτησία και χρήση μίας κολυμβητικής
δεξαμενής.

• Νόμιμη ευθύνη έναντι  τρίτων από την χρήση λουτρικών εγκαταστάσεων και
αθλητικών  εγκαταστάσεων  που  βρίσκονται   εντός  των  ορίων  κάθε
εγκατάστασης.  

• Ευθύνη από τη χρήση μηχανημάτων έργου με την ιδιότητά τους ως εργαλεία
εντός των εγκαταστάσεων του ασφαλιζόμενου μέχρι € 25.000 ανά περιστατικό
και συνολικά κατ’ έτος με απαλλαγή € 550. Για τα αυτοκινούμενα μηχανήματα
του  ασφαλισμένου  η  παρούσα  επέκταση  χορηγείται  (in  excess)  μετά  την
εξάντληση  των  ορίων  ευθύνης  του  ασφαλιστηρίου  κλάδου  Αυτοκινήτων  το
οποίο υποχρεωτικά θα έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον νόμο περί υποχρεωτικής
ασφάλισης  Αστικής  Ευθύνης  Οχημάτων.  Από  την  παρούσα  επέκταση
εξαιρούνται γερανογέφυρες, tower-cranes και συναφή βαρέα οχήματα καθώς
και ζημίες στο ίδιο το φορτίο.

• Ευθύνη από τη χρήση  ηλεκτροκίνητων οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις
εγκαταστάσεις της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Β. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου που προβλέπεται από τα άρθρα
657, 658 και 932 Α.Κ. αποκλειστικά έναντι του  εργατοτεχνικού και υπαλληλικού
προσωπικού που αυτός απασχολεί στην επιχείρηση του και το οποίο ασφαλίζεται
στο ΙΚΑ ή άλλο φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης,  σε περίπτωση σωματικής
βλάβης ή θανάτου που θα προκληθεί αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της εργασίας
ή με αφορμή αυτήν και  όχι  από κάποια άλλη αιτία,   και  που θα οφείλεται  σε
αμέλεια του Ασφαλισμένου ή των παρ’ αυτού προστηθέντων προσώπων.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ
Εντός των εγκαταστάσεων του ασφαλισμένου και σε περιπτώσεις εκτός αυτές και
όχι περισσότερο από 50 μέτρα από αυτές.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 
Για την  παροχή των υπηρεσιών, είναι αναγκαία η σύναψη ετήσιας σύμβασης με
όλους του όρους για την κάλυψη που θα παρέχεται ενώ η δαπάνη δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις 2.700,00 €.

 Με εκτίμηση,
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 Κωνσταντίνος Βαρδαβάς
 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
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Πληροφορίες:

 

Δρ. Δημήτριος Κ. Τσιράκος

ΠΕ10 Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Τηλ: 2810264568 / Fax: 2810264568
EMAIL: TSIRAKOS@HERAKLION.Gr

ΘΕΜΑ: «Υπηρεσίες  κάλυψης  αστικής  ευθύνης
μελών-χρηστών δημοτικών αθλητικών κέντρων».

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : CPV66516000-0 - Υπηρεσίες ασφάλισης
αστικής ευθύνης    

ΑΡΙΘ. Πρωτ :1217 
Ημερομηνία:  16.09.2022   

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ: : 2.700,00 €

ΦΠΑ (24) : 0.00 %

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : 2.700,00 €

ΘΕΜΑ: ¨ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ –ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ¨,    

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1  ο     
Γενικά
   Αντικείμενο της ενέργειας είναι το  ο ¨ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΜΕΛΩΝ –ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ¨,    

Άρθρο  2  ο     
Ισχύουσες διατάξεις
Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού
λειτουργία της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.

Άρθρο 3  ο  
Τρόπος εκτέλεσης της  ενέργειας 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτή αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση
μετά  απο  αξιολόγηση  προσφορών  κριτήριο  τη  χαμηλότερη  τιμή  του  συνόλου
τιμολογίου προσφοράς ενώ  η υπηρεσία δεν κατακερματίζεται.

Άρθρο 4  ο     
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 
α) Συγγραφή υποχρεώσεων 
β) Τεχνικές προδιαγραφές
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Άρθρο 5  ο     
Δικαιολογητικά συμμετοχής και κατάθεση προσφορών
Ο ενδιαφερόμενος θα αποστέλλει ή να καταθέσει στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ τα παρακάτω
μέσα σε φάκελο: 

Οι  προσφορές υποβάλλονται  μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,  δακτυλογραφημένες
και υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα. 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 
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Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
Τα στοιχεία του διαγωνισμού (τίτλος, κ.λπ.) 
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
Τα στοιχεία του αποστολέα – ενδιαφερόμενου 
Μέσα στον φάκελο προσφοράς  τοποθετούνται  όλα τα σχετικά με  την  προσφορά
στοιχεία ως εξής: 

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά:
α. δημοτική ενημερότητα, 
β. φορολογική ενημερότητα, 
γ. πιστοποίηση του υποψήφιου αναδόχου να εκτελεί τις υπηρεσίες που ζητούνται
δ. υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου (αρθ. Ν 1553/86) στην οποία να δηλώνει
¨ότι είναι ενήμερος για την συγγραφή υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές,
ενδεικτικό προϋπολογισμό¨

Τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς  τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Η  προσφορά  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  σύμφωνα με  την  παρούσα  διακήρυξη.  Ο
φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  Η
περιεχόμενη  οικονομική  προσφορά  θα  πρέπει  να  αναγράφει  το  ποσόν  της
προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως,  χωρίς  και με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.23 %.

Η οικονομική  προσφορά  πρέπει  να  φέρει  την  υπογραφή  του  υποψηφίου
αναδόχου.  Οι  προσφορές  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένες  χωρίς  σβησίματα,
προσθήκες, διορθώσεις, εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή
πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από  τον  προσφέροντα.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  συμμετέχοντες  για  έξι  (6)  μήνες
προσμετρούμενοι από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών. 

Προσφορές  που  αναφέρουν  ημερομηνία  λήξης  μικρότερη  της  παραπάνω
αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν προκύψει θέμα παράτασης
της  ισχύος  των  προσφορών  η  ΑΑΗ  Α.Ε/ΟΤΑ   θα  απευθύνει  ερώτημα  προς  τους
συμμετέχοντες, αν αποδέχονται τη παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 Άρθρο 6  ο     
Αξιολόγηση προσφορών 
Η  αξιολόγηση  των  προσφορών  (συμφωνία  ή  όχι  της  τεχνικής  περιγραφής  της
προσφοράς  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  μελέτης)  και  η  εισήγηση  για  την
ανάθεση της υπηρεσίας  θα γίνει από την τριμελή επιτροπή εκπόνησης προμηθειών
και διαγωνισμών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.

Άρθρο 7  ο     
Τόπος παράδοσης 
Τα  παραδοτέα  θα  υλοποιηθούν  σε  χώρους  που  έχει  ορίσει  η  ΑΑΗ  ΑΕ  ΟΤΑ  Η
παράδοση   των  υπηρεσιών  θα  γίνεται  τμηματικά  με  την  έκδοση  του  σχετικού
τιμολογίου.

Σελίδα 7 από 8



Άρθρο 8  ο     
Παραλαβή  
Η παραλαβή των υπηρεσιών  θα πιστοποιείται  από τριμελή επιτροπή της ΑΑΗ ΑΕ
ΟΤΑ.

Άρθρο 9  ο     
Πλημμελής υπηρεσίες
Εάν κατά την παραλαβή αποδειχθεί ότι τα παραδοτέα  δεν είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές  της  μελέτης  και  την  προσφορά  του  αναδόχου,  τότε  ο  ανάδοχος
υποχρεούται να τις  συμμορφωθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.,

Άρθρο 10  ο     
Φόροι , Τέλη , Κρατήσεις  
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας . 

Άρθρο 11  ο     
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Ο   ανάδοχος  έχει  υποχρέωση  να  καταθέσει  με   την  έναρξη  των  υπηρεσιών
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5 % επί του συνολικού ποσού της υπηρεσίας
η οποία θα έχει διάρκεια   ενός έτους  και θα επιστραφεί μετά  την ολοκλήρωση των
υπηρεσιών.
 
Άρθρο 12  ο     
Άλλες  διατάξεις - θέματα
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αντιμετωπίζει άμεσα θέματα  των παραδοτέων από
την ενέργεια, άμεσα  μετά από κλίση της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

 
Εντάσεις
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής αναδόχου σε αυτόν και της
διενέργειάς  του  έως  και  την  κατακυρωτική  απόφαση  επιτρέπεται  ένσταση-
προσφυγή  για   λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας  (ενδικοφανής  προσφυγή),  που
προβλέπονται στο άρθρο 15  του Π.Δ/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007). Για το
παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  1  και  2  του
άρθρου 15 του Π.Δ/τος  118/2007,  προσκομίζεται  παράβολο κατάθεσης  υπέρ της
ΑΑΗ Α.Ε., ποσού ίσου με το 0,10 επί της εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης
αξίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των  150,00.  Το παράβολο
αποτελεί  έσοδο της εταιρίας ΑΑΗ .Α.Ε.

 

Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς
Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
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	Η προκήρυξη αφορά την αστική κάλυψη των μελών, εργαζομένων και γενικότερα χρηστών των δημοτικών αθλητικών κέντρων για περίοδο ενός έτους, και αφορά το Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, το Δημοτικό Αθλητικό και Πνευματικό Κέντρο Ηρακλείου (στην περιοχή Πατελλών) και το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου στην περιοχή Δύο Αοράκια.
	
	Τα μέγιστα ασφαλιζόμενα όρια ευθύνης για τα οποία ζητείται η προσφορά αφορούν:
	A. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
	Σωματική βλάβη / Θάνατος κατ’ άτομο € 100.000
	Υλικές ζημιές κατά περιστατικό € 50.000
	Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες και/ ή υλική ζημιά) € 200.000
	Β. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
	Σωματική βλάβη / Θάνατος κατ’ άτομο € 100.000
	Σωματική βλάβη / Θάνατος κατά περιστατικό € 100.000
	Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας € 500.000
	Ζητείται ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για το σύνολο των παρεχόμενων καλύψεων (ανεξάρτητα εάν οι ζημιές οφείλονται σε ένα ή περισσότερα ζημιογόνα γεγονότα) € 500.000 για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων ζημιών.
	Κατ ελάχιστο ζητούνται οι παρακάτω καλύψεις:
	A. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
	Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη της ασφαλιζόμενης επωνυμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (Σωματικές βλάβες/ Θάνατος και/ ή Υλικές ζημιές) συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους/ πελάτες/ μαθητές , με υπαιτιότητά της, από την κατοχή, χρήση και εν γένει λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί για την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ήτοι: αθλητικά κέντρα, στις παραπάνω διευθύνσεις κινδύνου, όπου χρησιμοποιούνται για αθλοπαιδιές, γυμναστήριο και οργάνωση συνεδρίων, άλλες αθλητικές-πολιτιστικές δράσεις.
	Επεκτάσεις κάλυψης / επιμέρους όρια ευθύνης
	• Νόμιμη ευθύνη από πυρκαγιά, κακή χρήση ή εγκαύματα από επαφές με τις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό θέρμανσης, ηλεκτρικού ρεύματος, ζεστού νερού κλπ.
	• Νόμιμη ευθύνη έναντι τρίτων από διαρροή / διάρρηξη σωλήνων.
	• Νόμιμη ευθύνη από εξωτερικές και εσωτερικές εγκαταστάσεις όπως πινακίδες, εκθετήρια, τέντες, βιτρίνες, ερμάρια, συστήματα φωτισμού, μηχανήματα, εγκαταστάσεις ή εξοπλισμούς τα οποία όμως πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και να συντηρούνται κανονικά.
	• Νόμιμη ευθύνη έναντι τρίτων από την ιδιοκτησία και χρήση μίας κολυμβητικής δεξαμενής.
	• Νόμιμη ευθύνη έναντι τρίτων από την χρήση λουτρικών εγκαταστάσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός των ορίων κάθε εγκατάστασης.
	• Ευθύνη από τη χρήση μηχανημάτων έργου με την ιδιότητά τους ως εργαλεία εντός των εγκαταστάσεων του ασφαλιζόμενου μέχρι € 25.000 ανά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος με απαλλαγή € 550. Για τα αυτοκινούμενα μηχανήματα του ασφαλισμένου η παρούσα επέκταση χορηγείται (in excess) μετά την εξάντληση των ορίων ευθύνης του ασφαλιστηρίου κλάδου Αυτοκινήτων το οποίο υποχρεωτικά θα έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον νόμο περί υποχρεωτικής ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων. Από την παρούσα επέκταση εξαιρούνται γερανογέφυρες, tower-cranes και συναφή βαρέα οχήματα καθώς και ζημίες στο ίδιο το φορτίο.
	• Ευθύνη από τη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
	Β. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
	Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου που προβλέπεται από τα άρθρα 657, 658 και 932 Α.Κ. αποκλειστικά έναντι του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού που αυτός απασχολεί στην επιχείρηση του και το οποίο ασφαλίζεται στο ΙΚΑ ή άλλο φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή θανάτου που θα προκληθεί αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της εργασίας ή με αφορμή αυτήν και όχι από κάποια άλλη αιτία, και που θα οφείλεται σε αμέλεια του Ασφαλισμένου ή των παρ’ αυτού προστηθέντων προσώπων.
	ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ
	Εντός των εγκαταστάσεων του ασφαλισμένου και σε περιπτώσεις εκτός αυτές και όχι περισσότερο από 50 μέτρα από αυτές.
	ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΑΠΑΝΗ
	Για την παροχή των υπηρεσιών, είναι αναγκαία η σύναψη ετήσιας σύμβασης με όλους του όρους για την κάλυψη που θα παρέχεται ενώ η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.700,00 €.
	Με εκτίμηση,
	Κωνσταντίνος Βαρδαβάς
	Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
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