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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                        
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                       
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας                                        
Ταχ. Κώδ. : 66 132                                                                     Ενδεικτικός Προϋπ/σμός: 880,00 €
Πληροφορίες : A.Mωϋσιαδου     Κ.Α.: 15.6471.02
Τηλ. : 2521021698
                                     

Τίτλος: Ασφάλιστρα Αστικής  Ευθύνης  
                                          CPV : 66516000-0 Υπηρεσίες ασφάλισης αστικής ευθύνης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

          Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της γενικής υπηρεσίας, Αστική  Ευθύνη  
διοργάνωση της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ  Δράμας.

          Η παρούσα ανάθεση αφορά την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν λόγω της 
διοργάνωσης της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στο Δήμο Δράμας με τίτλο « Ονειρούπολη 2021-
2022» κατά το χρονικό διάστημα από 05-12- 2021 έως 2 Ιανουαρίου 2022.

Με την υπ. αριθμ.244/2021(ΑΔΑ: 909ΔΩ9Μ-7ΔΑ)  όπως τροποποιήθηκε με την 
264/2021(ΑΔΑ: ΨΗ3ΤΩ9Μ-Γ02) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 
πραγματοποίηση της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης με τίτλο «Ονειρούπολη 2021-2022» κατά το 
χρονικό διάστημα από 5 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και 2 Ιανουαρίου 2022. Επιπλέον, εγκρίθηκε 
δαπάνη ύψους 880,00 ευρώ για ανάθεση της γενικής υπηρεσίας

Οι επιμέρους εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω ανάθεση και του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού αυτών έχουν ως ακολούθως:
Αντικείμενο Ασφάλισης
Καλύπτεται  η από τον Νόμο προβλεπόμενη Αστική Ευθύνη της ανωτέρω επωνυμίας, για 
Σωματικές Βλάβες και/ή Υλικές Ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους από αμέλεια και/ή 
παράλειψή της, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία της 
αποκλειστικά και μόνο 
από και κατά τη διάρκεια διοργάνωσης της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ στην περιοχή ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΔΡΑΜΑ, όπου θα υπάρχουν 9 παιχνίδια Λούνα Παρκ και περίπου 30 μικρά 
κερματοφόρα,  για την περίοδο από 31/11/2021 έως 5/1/2022, για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό που 
θα στηθεί.
Η επισκεψιμότητα της εκδήλωσης υπολογίζεται στις 250.000 άτομα περίπου.

Όρια Αποζημίωσης Γενικής Aστικής Ευθύνης προς τρίτους
-     Σωματικές βλάβες ή θάνατος  κατ’  άτομο μέχρι...................... 100.000,00 € 
- Υλικές ζημιές τρίτων ανά ζημιογόνο γεγονός  μέχρι....................50.000,00 € 
- Σωματικές βλάβες ή θάνατος & Υλικές Ζημίες τρίτων 

ανά ομαδικό ατύχημα μέχρι.....................................................200.000,00 € 
- Ανώτατο Όριο ευθύνης της  Εταιρίας για όλη τη διάρκεια 

της ασφάλισης μέχρι............................................................. 200.000,00 € 
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Απαλλαγή 
-Για κάθε  ζημία: 300,00 €

Επεκτάσεις Κάλυψης Γενικής Aστικής Ευθύνης 
Στην κάλυψη του παρόντος περιλαμβάνεται και :
1. Ευθύνη συνεπεία πτώσης πινακίδων/φωτεινών επιγραφών/κεραιών που βρίσκονται 
τοποθετημένες
    στον χώρο της διοργάνωσης και εφόσον υπεύθυνος είναι ο Ασφαλισμένος.
2. Ευθύνη κατά τη διάρκεια εργασιών φορτοεκφόρτωσης εντός των χώρων που πραγματο-
    ποιείται η εκδήλωση εξαιρουμένων των ζημιών στα ίδια τα μηχανήματα με τα οποία
    εκτελούνται οι εργασίες και τα εμπορεύματα που φορτοεκφορτώνονται.
3. Ευθύνη για ζημίες τρίτων συνεπεία φωτιάς, έκρηξης, βραχυκυκλώματος, διαρροής/
    διάρρηξης σωληνώσεων, αποχέτευσης, θέρμανσης και κλιματισμού.
4. Ευθύνη συνεπεία εργασιών στησίματος/συναρμολόγησης και απεγκατάστασης/αποξήλωσης
    του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στη διοργάνωση (εξαιρουμένων τον ζημιών
    στον ίδιο τον εξοπλισμό).
5. Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζόμενου κατά τη διάρκεια των εργασιών διαμόρφωσης των
    χώρων όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.
6. Καλύπτεται η αστική ευθύνη από ζημιέ που τυχόν θα προκληθούν σε Τρίτους από
    την χρήση α) οχημάτων που λειτουργούν ως μηχανήματα έργου σε εργοτάξια και η
    ασφάλισή τους για τη αστική ευθύνη δεν είναι δυνατή από τον κλάδο αυτοκινήτων,
    β) βοηθητικών μηχανημάτων όπως αυτοκινητάκια golf (club cars), περονοφόρα,
     ανυψωτικά οχήματα, που κινούνται εντός των εγκαταστάσεων του ασφαλισμένου και
    για τα οποία δεν επιβάλεται άδεια κυκλοφορίας.

 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ :         
01. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
02. Επακόλουθες ζημίες 
03. Οικονομικές απώλειες
04. Αψιμαχίες, διενέξεις, διαπληκτισμοί
05. Ακύρωση εκδήλωσης
06. Ζημίες από κλοπή και/ή απώλεια στα προσωπικά είδη των παρευρισκομένων
07. Ζημίες από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, κακόβουλες βλάβες 
08. Ατυχηματική Ρύπανση / μόλυνση περιβάλλοντος (σταδιακή ή μη)
09. Μετάδοση ιών και μολυσματικών νόσων. 
10. Προσωπική Αστική Ευθύνη συμμετεχόντων
11. Αυτοτραυματισμοί συμμετεχόντων 
12. Ζημίες στον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκδήλωση
13. Ζημίες στα οχήματα τρίτων 
14. Ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων τα οποία τελούν υπό την φροντίδα, 
      φύλαξη, έλεγχο του ασφαλιζομένου
15. Ζημίες συνεπεία Καιρικών / Φυσικών Φαινομένων
16. Ευθύνη για ατυχήματα τρίτων εκτός των ασφαλιζόμενων χώρων όπου θα πραγματοποιηθεί
      η διοργάνωση
17. Ευθύνη για ατυχήματα μεταξύ των θεατών / επισκεπτών / τρίτων
18. Εργοδοτική Ευθύνη
19. Συμβατικές υποχρεώσεις
20. Εξαιρείται η Ευθύνη Προιόντος
21. Αστική ευθύνη αυτοκινήτου
22.Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται ζημίες πριν την έναρξη του συμβολαίου έστω και αν
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     δηλωθούν κατά την περίοδο ασφάλισης
23.Εξαιρείται η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
24.Τροφική δηλητηρίαση.
25.Ευθύνη από την λειτουργία των παιχνιδιών που θα υπάρχουν στους χώρους της
    διοργάνωσης.
26.Ζημίες στον ίδιο τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στην διοργάνωση της
    εκδήλωσης.
27.Οι θεατές/επισκέπτες μεταξύ τους δεν θεωρούνται τρίτοι.
28.Εξαιρούνται της κάλυψης δραστηριότητες που σχετίζονται με παιχνίδια τύπου
    roller coaster.
29.Εξαιρούνται ζημίες από τυχόν χρήση πυροτεχνημάτων ή/και βεγγαλικών

Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 880,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και θα βαρύνει των Κ.Α. 15.6471.02 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Δράμα, 18/11/2021

Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Αναστασία Μωϋσιάδου Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
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