ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία
Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών

Σάμος , 18-07-2016

Τηλ: 22733 53521, 53530

ΠΡΟΣ : Εταιρίες Παροχής
Ασφαλιστικής Κάλυψης

ΘΕΜΑ: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ασφαλιστική κάλυψη εθελοντών
Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σάμου έτους 2016-2017»
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά (σε σφραγισμένο φάκελο) για
την ασφαλιστική κάλυψη 12μηνης διάρκειας 633 εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου Σάμου, τρέχοντος έτους 2016-2017, με υπάρχουσα πίστωση 17.000,00€,
μέχρι και την Παρασκευή 22-07-2016.

Ο Αντιδήμαρχος Σάμου
Παπαγεωργίου Παρασκευάς

Σχετ: συνημμένη αρ.17/2016 Μελέτη
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ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
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Αρ. Μελέτης 17/2016

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2016 - 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικό τιμολόγιο
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση συνολικά εξακοσίων
τριάντα τριών (633) ατόμων που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
Εθελοντές δασοπυρόσβεσης
Άτομα της ελληνικής ομάδας διάσωσης παραρτήματος Σάμου (ΕΟΔ)
Διασώστες συλλόγου αυτοδυτών Σάμου
Εθελοντές ΕΡΚΑ (Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου SV8)
Οι παραπάνω ομάδες είναι εγγεγραμμένες στο Μνημόνιο Ενεργειών 2016 του
Δήμου Σάμου και δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δήμου σε
δραστηριότητες σχετικές με δασικές πυρκαγιές πρόληψη και αντιμετώπιση,
διάσωση σε περιπτώσεις ατυχημάτων από ατυχήματα, φυσικά φαινόμενα και
σεισμούς, απεγλωβισμούς, εξεύρεση αγνοούμενων και διάσωση στο υγρό
στοιχείο από ειδικευμένους αυτοδύτες.
Ο Δήμος Σάμου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υλοποιώντας τις
διατάξεις των νόμων 3463/06 και 3852/10 περί εθελοντισμού και ως οργανική
συνέχεια των πρώην Δήμων από το έτος 2011 έως και σήμερα συνέστησε με
απόφαση και εισήγηση του ΣΤΟ (Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου) Ομάδες
Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και ειδικού
σκοπού δράσης.
Πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, με σχετική αλληλογραφία του
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με τους προέδρους των Δ/Κ-Τ/Κ και
των επικεφαλής
των εθελοντικών ομάδων, το σχετικό Μητρώο Μελών
Εθελοντικών Ομάδων επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Το επίσημο πλέον αυτό
μητρώο εντάσσεται στα Μνημόνια Ενεργειών αντιμετώπισης φυσικών
καταστροφών του Δήμου (δασικών πυρκαγιών-πλημυρών-σεισμών-ειδικό
σχέδιο ανθρωπίνων απωλειών) τα οποία και
διαβιβάζονται
στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου - Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και
Περιφέρεια Β.Αιγαίου.
Η δαπάνη ασφάλισης των εθελοντών είναι λειτουργική και επωφελής για τους
δημότες, το φυσικό και δομημένο περιβάλλον του νησιού διότι η Π.Υ. Σάμου
εντάσσει στο σχεδιασμό της τις εθελοντικές αυτές ομάδες και τις αξιοποιεί τόσο
στην πρόληψη (περιπολίες - επιτήρηση δασικών εκτάσεων) όσο και στην
καταστολή των δασικών πυρκαγιών καθώς και σε κάθε άλλου είδους φυσική ή
τεχνική καταστροφή. Οι ομάδες αυτές τίθενται σε ετοιμότητα και ενέργεια και
από τη Διεύθυνση Π.Π. της Α.Δ. Αιγαίου.
Η ηλικία των ασφαλισμένων είναι από 18 έως 65 ετών. Η ασφάλεια θα έχει
ετήσια ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της και θα καλύπτει τα ατυχήματα των
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εθελοντών οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου, που έχουν σχέση με τις παραπάνω
δραστηριότητές τους και για τις παρακάτω παροχές:
1. Θάνατος από ατύχημα: εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €)
2. Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα: ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000,00
€)
3. Μόνιμη μερική ανικανότητα, σε ποσοστό επί τοις εκατό, επί του κεφαλαίου
της μόνιμης ολικής ανικανότητας βάση πίνακα
4. Το ανώτατο όριο της ευθύνης της ασφαλιστικής Εταιρείας να μην είναι
κατώτερο των οκτακοσίων χιλιάδων Ευρω (800.000,00 €)
Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
και του Ν.3643/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) καθώς και των
ισχυουσών διατάξεων και νομοθεσίας περί ασφάλισης αυτών μετά από
μειοδοτικό διαγωνισμό.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ασφάλιση όλων των εθελοντών
ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00€)
συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων και θα βαρύνει τη με Κ.Α
73.7336.0017 εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.
έτους 2016 προερχόμενη από ειδικές πιστώσεις για την Πολιτική Προστασία.
Σάμος, 18-07-2016

Συντάχθηκε

Ανάσσης Πολυκράτης
Μηχανολόγος Μηχ/κός ΤΕ

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντής της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου

Ρόρης Εμμανουήλ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

Ασφαλιστική Κάλυψη των
εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
1 συμπεριλαμβανομένων όλων των Κατ’ αποκ.
επιβαρύνσεων

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

1

17.000,00

Γενικό σύνολο δαπάνης 17.000,00 ευρώ

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε ο Δήμος Σάμου
στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
Προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση συνολικά εξακοσίων τριάντα τριών (633)
ατόμων που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
Εθελοντές δασοπυρόσβεσης
Άτομα της ελληνικής ομάδας διάσωσης παραρτήματος Σάμου (ΕΟΔ)
Διασώστες συλλόγου αυτοδυτών Σάμου
Εθελοντές ΕΡΚΑ (Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου SV8)
Οι παραπάνω ομάδες δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Σάμου σε
δραστηριότητες σχετικές με δασικές πυρκαγιές πρόληψη και αντιμετώπιση,
διάσωση σε περιπτώσεις ατυχημάτων από ατυχήματα, φυσικά φαινόμενα και
σεισμούς, απεγλωβισμούς, εξεύρεση αγνοούμενων και διάσωση στο υγρό
στοιχείο από ειδικευμένους αυτοδύτες.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με
την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
την παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08
το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
του ΠΔ 28/80
την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπουργού Οικονομικών
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Το τιμολόγιο μελέτης
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου
Ένα έτος από την έκδοση των ασφαλιστηρίων μετά από ειδοποίηση της
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση
της εργασίας.
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Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία
κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.
Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία,
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .
Άρθρο 8ο : Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου
καθορίζεται σε 17.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου όλων των
επιβαρύνσεων, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το
διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα
από την ολοκλήρωση του συνόλου της υπηρεσίας και με την έκδοση των
απαραίτητων πιστοποιητικών από τον εντολοδόχο.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο
φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε
λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια
ισχύος της εντολής.
Άρθρο 9ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος 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 κατά την ημέρα της δημοπρασίας.
Άρθρο 10ο : Δαπάνη δημοσίευσης
Οι δαπάνες δημοσίευσης κύριας και επαναληπτικής γίνονται σύμφωνα με το
άρθρο 22 του ΠΔ 28/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.5 του
άρθρου 6 του Ν. 3548/07.
Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Σάμος, 18-07-2016
Συντάχθηκε
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