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Σν παξφλ Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξάγξαθν 2.3 
ηεο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ. 

Σα πεξηερφκελα ηνπ Σεχρνπο Γηεπθξηλίζεσλ ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

Α.   ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Ερώτηση 1 

χκθσλα κε ην άξζξν 23.3 - Αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ ηεο πγγξαθήο 
Τπνρξεψζεσλ ηνπ έξγνπ ηεο επηθεθαιίδαο θαη εηδηθφηεξα ζην αξζξν 23.3.3 - Όξηα 
απνδεκίσζεο, αλαθέξνληαη ηα εμήο:  
«Σα φξηα απνδεκίσζεο γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αζθάιηζε ζε έλα απηνηειέο 
αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ, πξέπεη λα είλαη θαηά πεξηζηαηηθφ ηα αθφινπζα: 
23.3.3.1 Γηα πιηθέο δεκηέο, ζεηηθέο ή απνζεηηθέο ζε πξάγκαηα ηξίησλ, ζπλεπεία ζεηηθψλ 
δεκηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηπρφλ δεκησζέλησλ ηξίησλ : €16.500.000  
23.3.3.2 Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ, θαη’ άηνκν θαη αηχρεκα : € 1.000.000  
23.3.3.3 Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ 
ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ : €12.000.000  
23.3.3.4 Αλψηαην φξην επζχλεο αζθαιηζηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιεηαο : 
€35.000.000» 
 
Σα αηηνχκελα φξηα απνδεκίσζεο, θξίλνληαη δπζαλάινγα πςειά γηα ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ 
ηεο ζχκβαζεο νη νπνίεο δελ ελέρνπλ αλάινγε έθζεζε ζε θίλδπλν αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Βάζεη ηεο δηεζλνχο αζθαιηζηηθήο πξαθηηθήο είλαη ακθίβνιν 
εάλ ε αγνξά ζα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, θαζψο ηα φξηα απνδεκίσζεο ηεο αζηηθήο 
επζχλεο ηεινχλ πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη ηε θχζε ησλ 
εξγαζηψλ.  
ην βαζκφ πνπ ε αζθαιηζηηθή αγνξά ζα κπνξέζεη λα θαιχςεη ηα δεηνχκελα φξηα, ην θφζηνο 
αζθάιηζεο ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα θαη ρσξίο λα ππάξρεη ζρεηηθή αλάγθε.  
Σα ελ ιφγσ φξηα απνδεκίσζεο είραλ ηεζεί θαη αζθαιηζηεί ζε πξνεγνχκελεο ζπκβάζεηο ηεο 
Αηηηθφ Μεηξφ πνπ αθνξνχζαλ ηηο θπξίσο εξγνιαβίεο πνπ είραλ πνιιαπιάζην 
πξνυπνινγηζκφ θαη απμεκέλν θίλδπλν ιφγσ εθηεηακέλσλ εθζθαθψλ, δηάλνημεο ζεξάγγσλ 
ζε ππθλά δνκεκέλεο πεξηνρέο θιπ (π.ρ. Υατδάξη - Πεηξαηάο, Μεηξφ Καιακαξηάο θ.α.)  
 
Παξαθαιείηαη ε ΑΜ φπσο κεηψζεη ηα φξηα απνδεκίσζεο ζε εχινγα επίπεδα αλάινγα κε ηε 
θχζε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ (ελδεηθηηθά € 3.000.000 γηα πιηθέο δεκηέο, € 
1.000.000 γηα ζσκαηηθή βιάβε θαη’ άηνκν, € 2.000.000 γηα ζσκαηηθή βιάβε κεηά απφ 
νκαδηθφ αηχρεκα θαη € 10.000.000 αλψηαην φξην). 

 

Απάντηση 1 

Τα όοια απξζημίωρηπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςα άοθοα 23.3.3.1, 23.3.3.3 και 23.3.3.4 ςξσ 
ςεύυξσπ ςηπ Σ.Υ. διαμξοτώμξμςαι αμςίρςξιυα ωπ ενήπ:   

23.3.3.1 Για σλικέπ ζημιέπ, θεςικέπ ή απξθεςικέπ ρε ποάγμαςα ςοίςωμ, ρσμεπεία θεςικώμ 
ζημιώμ, αμενάοςηςα από ςξμ αοιθμό ςωμ ςσυόμ ζημιωθέμςωμ ςοίςωμ: 
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  16.500.000  ΕΥΡΩ      10.000.000 ΕΥΡΩ 

23.3.3.3     Για ρωμαςική βλάβη ή θάμαςξ ςοίςωμ μεςά από ξμαδικό αςύυημα, αμενάοςηςα 
από ςξμ αοιθμό ςωμ παθόμςωμ: 

                12.000.000  ΕΥΡΩ      10.000.000 ΕΥΡΩ 

23.3.3.4     Αμώςαςξ όοιξ εσθύμηπ αρταλιρςώμ ρε όλη ςη διάοκεια ςηπ αρτάλειαπ 

                35.000.000  ΕΥΡΩ      20.000.000 ΕΥΡΩ 

Σν φξην ηεο παξαγξάθνπ 23.3.3.2 παξακέλεη σο έρεη. 

 

Ερώτηση 2 

Με ηελ παξνχζα αηηνχκαζηε ηε ρνξήγεζε ζρεδίσλ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή (dwg) ηεο 
δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΣΟΠΙΔΙ 
ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΚΧ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Α’ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 4 «ΑΛΟ ΒΔΙΚΟΤ – ΓΟΤΓΗ» ΣΟΤ 
ΜΔΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ. 
Η αίηεζε γίλεηαη ιφγσ αδπλακίαο ρξήζεο ησλ ρνξεγνχκελσλ ζρεδίσλ ζε κνξθή Portable 
Document Format (pdf) γηα ηελ ζχληαμε πξνκεηξήζεσλ ηνπ έξγνπ ζηα πιαίζηα ηεο 
θνζηνιφγεζήο ηνπ. 

Απάντηση 2 

αο ελεκεξψλνπκε φηη ηα ζρέδηα ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ είλαη  αλαξηεκέλα ζηε δηαδηθηπαθή 
πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ (ζε pdf), είλαη δηαζέζηκα θαη ζε επεμεξγάζηκε 
κνξθή. Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ηα παξαιάβεη ζε cd απφ ηα γξαθεία ηεο ΑΜ, 
Μεζνγείσλ 191-193 Ν. Φπρηθφ, 6νο φξνθνο, πιεξνθνξίεο θα αΐηε, ηει. 210-6792473. 
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