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ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 1.140,00 € προβλέπεται η ασφάλιση του
χώρου της εμποροπανήγυρης Μυστρά 2017 από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία για το
διάστημα από της 27ης Αυγούστου 2017 έως και της 2ας Σεπτεμβρίου 2017.
Με την συγκεκριμένη εργασία θα υπάρξει ασφαλιστική κάλυψη για
την
προβλεπόμενη Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες και ή/ Υλικές Ζημίες του Δήμου
Σπάρτης ως διοργανώτρια από αμέλεια και ή/ παράλειψή συμπεριλαμβανομένων
και των προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία του ,προς τρίτους κατά την
διάρκεια της λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης για το διάστημα από 27/08/2017 έως
02/09/2017.
Στην κάλυψη περιλαμβάνονται και απαιτήσεις που θα προκύψουν:
 Ευθύνη της ασφαλιζόμενης επωνυμίας προς Τρίτους συνεπεία Τροφικής
δηλητηρίασης η οποία θα εκδηλωθεί σε τουλάχιστον τρία άτομα και
άνω.
 Ευθύνης από την πτώση πινακίδων / επιγραφών εντός των χώρων όπου
πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρης.
 Ευθύνης κατά την διάρκεια εργασιών μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης
εμπορευμάτων εντός των χώρων όπου πραγματοποιείται η
εμποροπανήγυρη (εξαιρούνται ζημίες στα ίδια τα οχήματα που εκτελούν
τις εργασίες και τα εμπορεύματα)
 Eυθύνη συνεπεία εργασιών στησίματος / συναρμολόγησης και
απεγκατάστασης / αποξήλωσης του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί
στην εμποροπανήγυρη (εξαιρουμένων των ζημιών στον ίδιο τον
εξοπλισμό)
 Ευθύνη προς τρίτους για Σωματικές Βλάβες μόνο συνεπεία φωτιάς,
έκρηξης, βραχυκυκλώματος
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ :
1. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
2. Επακόλουθες ζημίες
3. Οικονομικές απώλειες
4. Αψιμαχίες, διενέξεις, διαπληκτισμοί
5. Ακύρωση γεγονότος / εκδήλωσης
6. Ζημίες από κλοπή και/ή απώλεια στα προσωπικά είδη των παρευρισκομένων
7. Ζημίες από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες,
κακόβουλες βλάβες
8. Ζημίες από μόλυνση περιβάλλοντος
9. Ζημίες από την μετάδοση φωτιάς σε τρίτους
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10.Προσωπική Αστική Ευθύνη συμμετεχόντων
11.Αυτοτραυματισμοί 1
2.Ζημίες στον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκδήλωση
13.Ζημίες σε οχήματα τρίτων
14.Ευθύνη για υλικές ζημίες προς τρίτους συνεπεία φωτιάς, έκρηξης,
βραχυκυκλώματος
15.Εργοδοτική Ευθύνη
16.Ευθύνη συνεπεία Καιρικών / Φυσικών Φαινομένων
17.Αστική Ευθύνη οχημάτων / μηχανημάτων έργου
18.Ευθύνη από την λειτουργία Λούνα Παρκ / ψυχαγωγικών πάρκων
19.Ευθύνη από την χρήση βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, κροτίδων
20.Ευθύνη Προϊόντος
Για τις συγκεκριμένες εργασίες έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού ποσού
1.140,00 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου Σπάρτης (Κ.Α. 70-6255.002).
Η χρηματοδότηση προέρχεται από έσοδα της εμποροπανήγυρης.
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ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Κατ’
1
αποκοπή

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1.140,00

1.140,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.140,00

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

00,00
1.140,00
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τις Υπηρεσίες «Ασφαλιστική κάλυψη
εμποροπανήγυρης». Τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζεται η Τοπική Κοινότητα Μυστρά
του Δήμου Σπάρτης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι χίλια εκατόν σαράντα ευρώ
(1.140€).
Άρθρο 2ο : Διατάξεις:
Η ανάθεση των υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των:
 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114Α/8-6-2006) περί Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, άρ. 209:
«Προμήθειες- Υπηρεσίες- Μελέτες» , όπως ισχύει.
 Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010):περί προγράμματος «Καλλικράτης», ’Αρ 72:
«Οικονομική επιτροπή-Αρμοδιότητες»,όπως ισχύει.
 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών»
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία των υπηρεσιών κατά σειρά ισχύος είναι:
1.Ο Προϋπολογισμός
2.Η Συγγραφή υποχρεώσεων
3.Η Τεχνική περιγραφή
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης
Κατά το διάστημα από της 27ης Αυγούστου 2017 ημέρα έναρξης της
εμποροπανήγυρης έως και τη 2ας Σεπτεμβρίου 2017 που είναι το πέρας της
εμποροπανήγυρης.
Άρθρο 5ο : Yποχρεώσεις-ευθύνες αναδόχου
Γνώση συνθηκών του έργου: Η έννοια της υπογραφής της σύμβασης εκ μέρους του
αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και
τοπικές συνθήκες που αφορούν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, δηλαδή την θέση τους
και τις ιδιαιτερότητες τους, καθώς και οιεσδήποτε άλλες τοπικές και γενικές συνθήκες,
τα ζητήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν και που μπορούν να επηρεάσουν το
κόστος των υπηρεσιών και ότι οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν κατά την σύμβαση, προς
την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί.
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Αδειοδοτήσεις: Πριν από την έναρξη των υπηρεσιών και προμηθειών ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση οποιασδήποτε τυχόν άδειας
αρμοδιότητας του, που είναι απαραίτητη σύμφωνα με τους νόμους.
Ποιότητα υπηρεσιών και υλικών: Οι υπηρεσίες που προβλέπονται από την μελέτη θα
παρέχονται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τα οριζόμενα στην
συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή.
Εκχώρηση των υπηρεσιών σε τρίτο: Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε
τρίτον μέρος ή του όλου του αντικειμένου της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του
αρμοδίου αποφασιστικού οργάνου του Δήμου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ΄ όσον
ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται την καλή
εκτέλεση της σύμβασης.
Άρθρο 6ο : Ανωτέρα Βία
Ως ανωτέρω βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο
να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα,
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο
εντολοδόχος ή εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,
πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα
προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Άρθρο 7ο : Τρόπος επιμέτρησης υπηρεσιών
Ο τρόπος επιμέτρησης κάθε υπηρεσίας και προμήθειας είναι ο καθοριζόμενος στην
Τεχνική περιγραφή και στον Προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.
Άρθρο 8ο : Παραλαβή υπηρεσιών.
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
Άρθρο 9ο : Αναθεώρηση τιμών.
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως
τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων
ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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Άρθρο 11ο :Τρόπος πληρωμής
O ανάδοχος θα πληρωθεί με την έναρξη παροχής της ασφάλισης και με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος.
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
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