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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ ΦΤΥΗΚΟΤ
Αξηζκ. 14/2011
Αξηζ. Πξση 31/27-6-11.
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό 2/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ - ΦΤΥΗΚΟΤ
(ΓΖ.ΚΔ.ΦΗ.Φ)
ΘΕΜΑ 3Ο : «Λήτη απόθαζηρ για απεςθείαρ ανάθεζη ηηρ αζθάλιζηρ ηυν παιδιών πος θα
ζςμμεηέσοςν ζηο ππόγπαμμα «Αθλοπαισνιδιέρ 2011» μεηά ηην αξιολόγηζη ηυν
ςποβληθένηυν πποζθοπών
από ηην ηπιμελή Επιηποπή ζςλλογήρ και αξιολόγηζηρ
πποζθοπών.

ήκεξα ζηηο 17/06/2011 θαη ώξα 15.00 ζηελ έδξα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο
Δπηρείξεζεο Φηινζέεο Φπρηθνύ ύζηεξα από ηελ 14-06-2011 πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηνπ Γ..,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο Απ. ΤΠΔΓΓΑ 43254/31.07.2007 (ΦΔΚ
1492/17.08.2007 Σεύρνο Β΄).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία – θαζώο από ην ζύλνιν έληεθα (11) κειώλ ήηαλ
παξόληα επηά (7) κέιε,
ΠΑΡΟΝΣΕ

ΑΠΟΝΣΕ

Ξπξηδάθεο Παληειήο

Υαξνθόπνο Παληειήο

Γαληήι-Εαθξαθνπνύινπ όθε

Υαηδεβαζηιείνπ Μπξέλα

Κνληνιέσλ ηπιηαλόο

Γαιάλεο Γεκήηξηνο

Καξέιιαο Παλαγήο

Γνπλδνπιάθε Διέλε

Γάηνο Αιθηβηάδεο
Ρέγγνο Ησάλλεο
Γηακαληόπνπινο Γεκήηξηνο
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Ζ νξηζζείζα από ην Γ. . ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Φ ηξηκειήο επηηξνπή, απνηεινύκελε από ηνπο: όθε ΓαληήιΕαθξαθνπνύινπ– Αληηπξόεδξν ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Φ., Ησάλλε Ρέγγν – κέινο θαη Γεκήηξε Γηακαληόπνπινκέινο, κε έξγν ηελ αμηνιόγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ πξνζθνξώλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εηαηξηώλ γηα ηελ
αζθάιηζε ησλ παηδηώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αζινπαηρληδηέο 2011», πνπ ζα δηεμαρζεί
ζηε Γεκνηηθή Θνηλόηεηα ηνπ Λ. Φπρηθνύ ζπλεδξίαζε. Ζ επηηξνπή αθνύ δηάβαζε ηελ πξνζθνξά θαη κε
έρνληαο άιιε, πξνηείλεη ζην Γ.. ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Φ. λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ εηαηξία CHARTIS.
1.

Αζθαιίζεηο Δπζπλώλ
1.1 Γεληθή Αζηηθή Δπζύλε
σκαηηθέο βιάβεο/ ζάλαηνο θαηά άηνκν
σκαηηθέο βιάβεο/Θάλαηνο αλά γεγνλόο
Τιηθέο δεκηέο αλά γεγνλόο θαη γηα όιε ηε δηάξθεηα
αζθάιηζεο
πλνιηθή επζύλε ηεο εηαηξίαο γηα όιε ηε δηάξθεηα
αζθάιηζεο
1.2 Δξγνδνηηθή Αζηηθή Δπζύλε
σκαηηθέο βιάβεο θαηά άηνκν
Αλά γεγνλόο θαη γηα όιε ηελ πεξίνδν αζθάιηζεο
πλνιηθή επζύλε ηεο εηαηξίαο γηα όιε ηε δηάξθεηα
Αζθάιηζεο.

Όξηα επζύλεο
150.000 €
450.000 €
100.000 €
1.000.000 €
100.000 €
200.000 €
200.000 €

Δπίζεο θαιύπηνληαη:
Θαιύπηεηαη ε Αζηηθή Δπζύλε ηεο αζθαιηδόκελεο επσλπκίαο, γηα δεκηέο (σκαηηθέο
θαη /ή Τιηθέο Εεκίεο) πνπ πηζαλώο ζα πξνμελεζνύλ ζε ηξίηνπο,

Βιάβεο/Θάλαηνο

-από θαη θαηά ηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο εθδήισζεο κε ππαηηηόηεηα
ηνπ απνθιεηζηηθά από ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο νξγαλσηήο ηεο εθδήισζεο.
Σα δηθαζηηθά έμνδα πεξηιακβάλνληαη ζηα όξηα ηεο αζθάιηζεο.
Πεξηιακβάλνληαη ζηελ θάιπςε νη νπνηεζδήπνηε εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο / απεγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ.
Ζ Αζηηθή Δπζύλε πξνο ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θεδεκόλεο ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά από θαη πξνο ην
εθπαηδεπηήξην, εμαηξνπκέλσλ ησλ αηπρεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ εθ ηνπ λόκνπ πξνβιεπόκελε
ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ Θιάδνπ Απηνθηλήησλ.
Ζ Αζηηθή Δπζύλε πξνο ηξίηνπο πνπ απνξξέεη από ηελ ρξήζε ησλ πην θάησ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
εθπαηδεπηεξίνπ, ηδηνθηεζίαο ηνπ Αζθαιηδόκελνπ: θνιπκβεηηθέο δεμακελέο, ινπηξηθέο εγθαηαζηάζεηο (πρ
ληνπζηέξεο, απνδπηήξηα θιπ), αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, εθηόο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ κε ηελ πξνππόζεζε όηη νη πην πάλσ εγθαηαζηάζεηο βξίζθνληαη κέζα
ζηνπο ρώξνπο ηνπ αζθαιηδόκελνπ. Ηζρύεη απαιιαγή € 500 αλά απαίηεζε.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. παξνπζηάζηεθε θαη δηαβάζηεθε άιιε κηα πξνζθνξά από ηελ
εηαηξία ΑΥΑ πνπ ήξζε αθνύ είρε ιήμεη ε πξνζεζκία αηηήζεσλ.
ΑΛΧΣΑΣΑ ΟΡΗΑ ΑΦΑΙΗΔΧ / ΠΑΡΟΥΧΛ (ΓΗΑ ΘΑΘΔ ΑΣΟΚΟ):
1. Θάλαηνο από αηύρεκα
3.000 €
2. Κόληκε νιηθή αληθαλόηεηα από αηύρεκα
3.000 €
3. Κόληκε Κεξηθή αληθαλόηεηα από αηύρεκα κέρξη 70%
3.000 €
4. Ηαηξνθαξκαθεπηηθέο δαπάλεο θαη΄ αηύρεκα
300 €
ΟΙΗΘΑ ΑΦΑΙΗΣΡΑ: € 1, 00 ANA ATOMO /ΠΔΡΗΟΓΟ
ΑΛΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΛΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΟΚΑΓΗΘΟΤ ΑΣΤΥΖΚΑΣΟ € 150.000
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Φ. αθνύ κειέηεζε θαη ηηο δύν πξνζθνξέο θη έρνληαο ιάβεη
ππόςε ηα παξαπάλσ, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρνληαο ιάβεη ππόςηλ ηα παξαπάλσ, κεηά από δηαινγηθή
ζπδήηεζε
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ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ομόφωνα
Πσο εγθξίλεηαη ην πξαθηηθό αμηνιόγεζεο γηαηί ε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ
θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο από κέξνπο ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Φ. είλαη ηεο εηαηξίαο Chartis θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ
πξόεδξν γηα ηελ ζύκβαζε έξγνπ κε ηελ εηαηξία Chartis

H παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ.
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 14/2011
Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΞΤΡΗΓΑΚΖ Π.

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΓΑΝΗΖΛ- ΕΑΦΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ .
ΓΑΛΑΝΖ Γ.
ΓΟΤΝΓΟΤΛΑΚΖ Δ.
ΓΑΣΟ Α.
ΚΟΝΣΟΛΔΧΝ ΣΤΛΗΑΝΟ
ΚΑΡΔΛΛΑ ΠΑΝΑΓΖ
ΡΔΓΓΟ ΗΧΑΝΝΖ
ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜ.

Απόζπαζκα εμαρζέλ από ηα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Γ. ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ.

ΞΤΡΗΓΑΚΖ Π.

