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Σν παξόλ Σεύρνο Δηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 2.3 
ηεο Δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ. 

Σα πεξηερόκελα ηνπ Σεύρνπο Δηεπθξηλίζεσλ ζεσξνύληαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
Δηαθήξπμεο. 

Α.   ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Ερώτηση 1 

ύκθσλα κε ηo άξζξν 23.3 - Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο έλαληη ηξίησλ ηεο πγγξαθήο 
Τπνρξεώζεσλ ηνπ έξγνπ ηεο επηθεθαιίδαο θαη εηδηθόηεξα ζην άξζξν 23.3.3 - Όξηα 
απνδεκίσζεο, αλαθέξνληαη ηα εμήο:  
 «Σα όξηα απνδεκίσζεο γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αζθάιηζε ζε έλα απηνηειέο 
αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζύλεο έλαληη ηξίησλ, πξέπεη λα είλαη θαηά πεξηζηαηηθό ηα αθόινπζα:  
23.3.3.1 Γηα πιηθέο δεκηέο, ζεηηθέο ή απνζεηηθέο ζε πξάγκαηα ηξίησλ, ζπλεπεία ζεηηθώλ 

δεκηώλ, αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ ηπρόλ δεκησζέλησλ ηξίησλ: €10.000.000 
23.3.3.3 Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ κεηά από νκαδηθό αηύρεκα, αλεμάξηεηα από 

ηνλ αξηζκό ησλ παζόλησλ: €10.000.000 
23.3.3.4 Αλώηαην όξην επζύλεο αζθαιηζηώλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιεηαο: 

€20.000.000» 
Σα αηηνύκελα όξηα απνδεκίσζεο, είλαη δπζαλάινγα πςειά γηα ηε θύζε ησλ εξγαζηώλ ηεο 
ζύκβαζεο θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο (€ 15.000.000). Επίζεο νη ζπκβαηηθέο εξγαζίεο δελ 
ελέρνπλ αλάινγε έθζεζε ζε θίλδπλν. Είλαη ακθίβνιν εάλ ε αζθαιηζηηθή αγνξά ζα είλαη ζε 
ζέζε λα θαιύςεη ηα αηηνύκελα όξηα απνδεκίσζεο, θαζώο ηα όξηα ηεο αζηηθήο επζύλεο 
ηεινύλ πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ θαη ηε θύζε ησλ εξγαζηώλ.  
ην βαζκό πνπ ε αζθαιηζηηθή αγνξά ζα κπνξέζεη λα θαιύςεη ηα δεηνύκελα όξηα, ην θόζηνο 
αζθάιηζεο ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα θαη ρσξίο λα ππάξρεη ζρεηηθή αλάγθε. 
Παξαθαιείηαη ε ΑΜ όπσο κεηώζεη ηα όξηα απνδεκίσζεο ζε εύινγα επίπεδα αλάινγα κε ηε 
θύζε θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ησλ εξγαζηώλ (ελδεηθηηθά πξνηείλνληαη € 3.000.000 γηα πιηθέο 
δεκηέο, €2.000.000 γηα ζσκαηηθή βιάβε κεηά από νκαδηθό αηύρεκα θαη € 10.000.000 
αλώηαην όξην). 

Απάντηση 1 

ην άξζξν 23.3.3 ηνπ ηεύρνπο ηεο ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ηα όξηα απνδεκίσζεο 
πξνζαξκόδνληαη σο εμήο: 

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

10.000.000  ΕΥΡΩ    5.000.000  ΕΥΡΩ 

23.3.3.2 Για ρωμαςική βλάβη ή θάμαςξ ςοίςωμ, κας’ άςξμξ και αςύυημα: 

1.000.000  ΕΥΡΩ    

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

10.000.000  ΕΥΡΩ   5.000.000  ΕΥΡΩ 

23.3.3.4 Αμώςαςξ όοιξ εσθύμηπ αρταλιρςώμ ρε όλη ςη διάοκεια ςηπ αρτάλειαπ 

20.000.000  ΕΥΡΩ    10.000.000  ΕΥΡΩ 
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