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1.

ΓENIKA

1.1

θνπόο ηνπ ηεύρνπο
Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο είλαη λα πεξηγξάςεη ηηο απαηηήζεηο αζθάιηζεο πνπ ζα
πξέπεη ν Αλάδνρνο λα θαιχςεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζήο ηνπ, θαη ζηηο δηάθνξεο
θάζεηο απηήο. Οη αζθαιίζεηο απηέο ζα θαιχπηνπλ Αζθάιηζε Πεξηνπζίαο / Παγίσλ,
Δπζχλεο Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ, Αζθάιηζε Αηπρεκαηηθήο
Ρχπαλζεο, Αζθάιηζε Πξντφλησλ, Αζθάιηζε Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο γηα αηπρήκαηα ησλ
εξγαδνκέλσλ, Αζθάιηζε ζε πκβάζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Αζθάιηζε Καηά Παληφο
θηλδχλνπ (C.A.R. Contractors All Risks), αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
Οη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ σο πξνο ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 22 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο.

1.2

Αλάδνρνο Έξγνπ
Σν Μεηξφ Θεζζαινλίθεο ζα ιεηηνπξγήζεη θαηφπηλ αλάζεζεο ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο
ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζε Αλάδνρν ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ
Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε ηνπ Έξγνπ.
Ο Αλάδνρνο ζα παξαιάβεη γηα λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία:

1.3



Σν Βαζηθφ Έξγν, (9.6 ρικ, 13 ζηαζκνί, 1 ακαμνζηάζην, 1 Κέληξν Διέγρνπ
Λεηηνπξγίαο, 18 ηξαίλα ρσξίο νδεγφ) πνπ αθνξά κία κφλν ζχκβαζε θαηαζθεπήο



Σελ Δπέθηαζε Καιακαξηάο (4.8 ρικ, 5 ζηαζκνί) πνπ αθνξά 6 δηαθνξεηηθέο
ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο (1 θχξηα ζχκβαζε έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη
Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, 1 ζχκβαζε γηα ην ζχζηεκα
ζεκαηνδφηεζεο, 1 ζχκβαζε γηα ην ζχζηεκα ειέγρνπ BACS, 1 ζχκβαζε γηα ηα
ζπζηήκαηα αζζελψλ ξεπκάησλ, 1 ζχκβαζε γηα ην ζχζηεκα θνκίζηξνπ θαη 1
ζχκβαζε γηα 15 πξφζζεηνπο ζπξκνχο).

Τπεξεζίεο Αλαδόρνπ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο (Λ&)
ην αληηθείκελν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρεη ν Αλάδνρνο πεξηιακβάλνληαη
ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, νη θάησζη βαζηθέο ππεξεζίεο :

1.4

1.

Λεηηνπξγία

2.

πληήξεζε

3.

Καζαξηζκφο

4.

Φχιαμε - Αζθάιεηα – Πξνζηαζία (Security)

5.

Γηαρείξηζε Απηφκαηνπ πζηήκαηνο πιινγήο Κνκίζηξνπ (AFC)

6.

Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ηεο
δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο

Δπίβιεςε ύκβαζεο
Ο Αλάδνρνο ζα ειέγρεηαη, επηβιέπεηαη, αμηνινγείηαη θαη απνδεκηψλεηαη ζε κεληαία βάζε
απφ ηελ ΑΜ.
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1.5

Αζθάιηζε Αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ ηεο ύκβαζεο
Ο Αλάδνρνο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο ζα αζθαιίζεη ην Έξγν θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ,
δει. φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο 1-6, κέζσ αζθαιηζηηθήο(ψλ) εηαηξίαο(ψλ) πνπ
ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ ηηο αθνινχζσο αλαθεξφκελεο αζθαιηζηηθέο
απαηηήζεηο, νη νπνίεο ζα έρνπλ ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ,
φπσο θαη εηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ζε παξαθάησ ελφηεηεο.
Ζ δηαρείξηζε φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ζα γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ν
νπνίνο ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ ΑΜ. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο
ζα θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε φηη ζα θαιχςεη φπσο απαηηείηαη ηηο αζθαιηζηηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο ζπλάγνληαη απφ ην παξφλ ηεχρνο.
ην παξφλ ηεχρνο αλαθέξνληαη: ε θείκελε αζθαιηζηηθή λνκνζεζία ε νπνία έρεη
εθαξκνγή (θεθ. 2), νη δεηνχκελεο θαηεγνξίεο αζθαιίζεσλ (θεθ. 3), ε κε αζθάιηζε
εζφδσλ (θεθ. 4), νη αζθαιηδφκελνη ζε θάζε κία πεξίπησζε (θεθ. 5), νη ηξείο ρξνληθέο
πεξίνδνη αζθάιηζεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ (θεθ. 6) κε ηα δηαθνξεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζεκίαο, νη ιίζηεο ησλ ελδεηθηηθψλ αηπρεκάησλ/δεκηψλ/αζηνρηψλ
πνπ εκπίπηνπλ ζην πιαίζην ησλ αζθαιίζεσλ (θεθ. 7), νη απαηηήζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ
ζπκβάζεσλ γηα θάζε είδνο αζθάιηζεο (θεθ. 8-12) κε εηδηθή αλαθνξά ζηηο ζπκβάζεηο
θαζαξηζκνχ θαη θχιαμεο (θεθ.11,12) θαη νη εηδηθνί φξνη ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ
(θεθ.13). Όια ηα παξαπάλσ εμεηδηθεχνληαη ζηηο ελφηεηεο/άξζξα ηνπ παξφληνο ηεχρνπο.

1.6

Φάζεηο Λεηηνπξγίαο Μεηξό Θεζζαινλίθεο
Ζ Λεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν θάζεηο:
 Λεηηνπξγία ηεο Βαζηθήο Γξακκήο
 Λεηηνπξγία πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δπέθηαζεο πξνο Καιακαξηά (κεηαγελέζηεξε
ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ)
θαη απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί αληίζηνηρα ππφςε ζηηο απαηηήζεηο αζθάιηζεο ησλ
παξαπάλσ ππεξεζηψλ γηα ην Έξγν.

1.7

πζηήκαηα θαη πξνβιέςεηο ειέγρνπ & αζθάιεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκώλ θαη
ησλ ζπξκώλ
Τπάξρνπλ εθηεηακέλα ζπζηήκαηα θαη πξνβιέςεηο ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκψλ θαη ησλ ζπξκψλ, κε ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο
ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη :


Κιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο ζε ζηαζκνχο θαη ζπξκνχο κε θάιπςε 100% θαη κε
θάκεξεο πςειήο επθξίλεηαο, κε επηηήξεζε θαη έιεγρν απφ ηα δσκάηηα ησλ
ζηαζκαξρψλ γηα ηνπο ρψξνπο θνηλνχ ησλ ζηαζκψλ θαη ησλ θιηκαθνζηαζίσλ
αλάγθεο. Οη ζηαζκνί θαζψο θαη ην εζσηεξηθφ ησλ ζπξκψλ ζα επηηεξείηαη επίζεο
απφ ην ΚΔΛ / Δθεδξηθφ ΚΔΛ, ελψ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηηήξεζεο ησλ
ζεξάγγσλ κπξνζηά θαη πίζσ απφ θάζε ζπξκφ, κέζα απφ ηηο 2+2 θάκεξεο ζηηο 2
κεηψπεο ησλ ζπξκψλ. Οη αλσηέξσ ρψξνη ζε ζηαζκνχο θαζψο θαη νη ζπξκνί ζα
επηηεξνχληαη ζε βάζε 24/7/365, νη εηθφλεο απφ ηηο θάκεξεο ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα
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απνζεθεχνληαη, ελψ ην ζχζηεκα ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο Διιεληθήο
λνκνζεζίαο θαη ησλ νδεγηψλ GDPR ηεο Δ.Δ. πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.

1.8



χζηεκα ειέγρνπ πξφζβαζεο κε θάξηα ζε φια ηα ηερληθά δσκάηηα θαη δσκάηηα
πξνζσπηθνχ ησλ ζηαζκψλ θαη ηνπ ακαμνζηαζίνπ. Σν ζχζηεκα ζα επηηεξείηαη θαη
ειέγρεηαη ηνπηθά απφ ην δσκάηην ηνπ ζηαζκάξρε θαζψο θαη θεληξηθά απφ ην ΚΔΛ /
Δθεδξηθφ ΚΔΛ.



χζηεκα αλίρλεπζεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο εηζφδνπ ζε ηερληθνχο ρψξνπο, θξέαηα
θαη ρψξνπο πξνζσπηθνχ. Σν ζχζηεκα ζα επηηεξείηαη θαη ειέγρεηαη ηνπηθά απφ ην
δσκάηην ηνπ ζηαζκάξρε θαζψο θαη θεληξηθά απφ ην ΚΔΛ / Δθεδξηθφ ΚΔΛ.



χζηεκα απεπζείαο ηειεθψλσλ ζε απνβάζξεο ζηαζκψλ, ζήξαγγεο αιιά θαη ζε
θάζε ηξαίλν φπνπ νη επηβάηεο κε ηελ ρξήζε (πάηεκα) κπνπηφλ ζα κπνξνχλ λα
νκηινχλ εχθνια θη άκεζα κε ΚΔΛ / Δθεδξηθφ ΚΔΛ.



χζηεκα ξαδηνεπηθνηλσλίαο TETRA κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο
ιεηηνπξγίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ΚΔΛ / Δθεδξηθνχ ΚΔΛ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο
θαη ζπληήξεζεο.



Οη ζηαζκνί, νη ζήξαγγεο θαη ηα ζπζηήκαηα αεξηζκνχ ζεξάγγσλ έρνπλ ζρεδηαζζεί κε
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ζεξάγγσλ θαη ππνγείσλ έξγσλ
NFPA 130 γηα ηελ πεξίπησζε θσηηάο/θαπλνχ, ελψ ν ζρεδηαζκφο ελεξγεηηθήο
ππξνπξνζηαζίαο έρεη ειεγρζεί θαη εγθξηζεί θαη απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ε
νπνία ζα εθδψζεη θαη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξηλ ην έξγν ηεζεί ζε ιεηηνπξγία.



Καηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ζα ππάξρεη πξνζσπηθφ θχιαμεο ή/θαη πεξίπνινη ζε
φινπο ηνπο ρψξνπο θνηλνχ ζε ζηαζκνχο θαζψο θαη ζην ακαμνζηάζην, ζε βάζε
24/7/365. Απηφ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Λεηηνπξγίαο θαη
πληήξεζεο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο.



Απφ ηελ άπνςε ηεο αζθάιεηαο ιεηηνπξγίαο ε δηακφξθσζε ηνπ έξγνπ κε 2 ζήξαγγεο
κνλήο ηξνρηάο απμάλεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ επειημία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
ε πεξίπησζε ζπκβάληνο ζε ζήξαγγα, ε ζήξαγγα κε ην ζπκβάλ ζα κπνξεί έσο θαη
λα θιείζεη νιηθψο, θαη ε ιεηηνπξγία λα πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε
κεξηθήο/ππνβαζκηζκέλεο ιεηηνπξγίαο (πρ κε ρξνλναπφζηαζε ζπξκψλ 10 min)
κέζσ ηεο δεχηεξεο ζήξαγγαο.



Σν Μεηξφ Θεζζαινλίθεο (Βαζηθφ έξγν θαη επέθηαζε Καιακαξηάο) είλαη ππφγεην ζην
ζχλνιφ ηνπ, κε εμαίξεζε ην ακαμνζηάζην Ππιαίαο πνπ είλαη επίγεην. Σν ζχλνιν ησλ
θαηαζθεπψλ έρεη γίλεη κε ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ εζληθφ αληηζεηζκηθφ θαλνληζκφ.

Δηδηθή εκείσζε γηα επηζεώξεζε
Ο Αλάδνρνο θαζψο θαη ν επηιεγείο απφ απηφλ αζθαιηζηήο (έο) ζα ηεινχλ ζε πιήξε
γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν
θιάδν δξαζηεξηφηεηαο. ην πιαίζην απηφ δένλ ακθφηεξνη λα επηζεσξήζνπλ ηηο
εγθαηαζηάζεηο, ηνπο ζπξκνχο θαη ηνπο ελ γέλεη ρψξνπο ηνπ έξγνπ.
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2.

ΝΟΜΟΘΔΗΑ – ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

2.1

Ηζρύνλ Θεζκηθό Πιαίζην γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αζθαιηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ
Με ην Ν. 4364/2016 αληηθαηαζηάζεθε εμ νινθιήξνπ ην Ν.Γ. 400/1970 «πεξί ηδησηηθήο
επηρεηξήζεσο αζθαιίζεσο» πνπ απνηεινχζε κέρξη ηελ 31.12.2015 ην βαζηθφ θνξκφ
ηεο εηδηθήο λνκνζεζίαο πνπ ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Ο Ν. 4364/2016,φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ν νπνίνο απνηειεί ηελ ειιεληθή «Ννκνζεζία
Δπνπηείαο ηεο (αλη)αζθαιηζηηθήο Δπηρείξεζεο» θαη ζε ζπληνκνγξαθία ΝΔΑΔ,
ηηηινθνξείηαη «πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2009/138 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, ζρεηηθά κε
ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ αζθάιηζεο θαη αληαζθάιηζεο
(Φεξεγγπφηεηα ΗΗ), ζηα άξζξα 2 θαη 8 ηεο Οδεγίαο 2014/51 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε
ησλ Οδεγηψλ 2003/71 θαη 2009/138, θαη ησλ Καλνληζκψλ αξηζ. 1060/2009, αξηζ.
1094/2010 θαη αξηζ. 1095/2010, φζνλ αθνξά ηηο εμνπζίεο ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο
Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ (εθεμήο ΔΑΑΔ) θαη ηεο Δπξσπατθήο
Αξρήο Κηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξψλ, θαζψο θαη ζην άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 2011/89 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε
ηε ζπκπιεξσκαηηθή επνπηεία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νληνηήησλ πνπ αλήθνπλ ζε
ρξεκαηνπηζησηηθνχο νκίινπο εηεξνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο ηεο
λνκνζεζίαο πεξί ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Ο Νφκνο απηφο αθνξά ζην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηε κεηαθνξά ζηελ
Διιεληθή έλλνκε ηάμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο 2009/138, πνπ νλνκάδεηαη θαη
Οδεγία Solvency II (Φεξεγγπόηεηα ΗΗ), επεηδή απνηειεί ην «πξψην επίπεδν» ηνπ λένπ
ζπζηήκαηνο επνπηείαο ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (θαη παξφρσλ επαγγεικαηηθψλ
ζπληαμηνδνηήζεσλ) κε ηε ζπιινγηθή νλνκαζία Solvency II.

2.2

Ηζρύνλ Θεζκηθό Πιαίζην γηα ηηο Αζθαιηζηηθέο πκβάζεηο
Ο Νφκνο 2496/97 ξπζκίδεη ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο , θαζνξίδνληαο -ελδεηθηηθά- ηελ
έλλνηα θαη ζηνηρεία ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ επίηαζε ηνπ
θηλδχλνπ, ηελ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζηξνπ, ηε δηάξθεηα θαη ιχζε ηεο αζθαιηζηηθήο
ζχκβαζεο, ηελ παξαγξαθή, ηηο ζεζκηθέο εμαηξέζεηο ηεο θάιπςεο θαζψο επίζεο θαη ηα
είδε αζθάιηζεο δεκηψλ.

2.3

Ηζρύνλ Ννκηθό Πιαίζην γηα
Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ

ηηο

Γεκόζηεο

πκβάζεηο

Έξγσλ,

Μειεηώλ,

Ζ θείκελε λνκνζεζία πνπ ξπζκίδεη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α
147/8-8-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4811/2021, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
Δηδηθφηεξα ειήθζε ππφςε ε αλαθνξά ηνπ Ν. 4412/2016 ζην άξζξν 210 «Ναχισζε –
Αζθάιηζε» ζην νπνίν θαζνξίδνληαη δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηελ αζθάιηζε ζηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο αγαζψλ. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε θάιπςε θηλδχλσλ
κεηαθνξάο, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ εκπνξεχκαηνο, ηα πεξηζηαηηθά ηνπ ηαμηδηνχ, ηε
ζπζθεπαζία θαη ινηπνχο ζπλαθείο παξάγνληεο, νη νπνίνη νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο
ζπκβάζεηο. Αλάινγα κε ηνπο φξνπο παξάδνζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνκήζεηα,
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θαζνξίδνληαη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πνπ επσκίδνληαη ηηο δαπάλεο θαη ηε κέξηκλα γηα
ηελ επηινγή ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαη ηεο αζθάιηζεο. Πξνζδηνξίδνληαη ξήηξεο γηα ηε
δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο, ηελ θαιππηφκελε αμία αιιά θαη θαιχςεηο πνπ πξέπεη λα
παξέρνληαη κε ην αζθαιηζηήξην ζχκθσλα κε ηηο ξήηξεο ηνπ ηλζηηηνχηνπ ησλ
αζθαιηζηψλ Λνλδίλνπ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά.
3.

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΦΑΛΗΔΩΝ
Θα απαηηεζνχλ νη παξαθάησ γεληθέο θαηεγνξίεο αζθαιίζεσλ, νη νπνίεο αλαιχνληαη
πεξαηηέξσ ζε επφκελα θεθάιαηα ηνπ παξφληνο ηεχρνπο :

3.1

(α) Αζθάιηζε Πεξηνπζίαο / Παγίσλ
(α1) Πεξηιακβάλεη ηελ αζθάιηζε έλαληη πιηθψλ δεκηψλ ή απσιεηψλ πεξηνπζίαο
θαιχπηνληαο ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπξκψλ, απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, αζηνρίεο
εμνπιηζκνχ, θαθφβνπιεο ελέξγεηεο, θιπ.
(α2) Πεξηιακβάλεη ηελ αζθάιηζε απψιεηαο εζφδσλ / δηαθνπήο εξγαζηψλ (δει.
δηαθνπή ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, θιπ.) απφ νπνηαδήπνηε θαιππηφκελε απφ ηελ
αζθάιηζε αηηία. Ζ απψιεηα εζφδσλ / δηαθνπή εξγαζηψλ ζα απνηειεί μερσξηζηφ
ηκήκα ζην αζθαιηζηήξην Πεξηνπζίαο / Παγίσλ.
Δηδηθή εκείσζε
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Γηαθνπή Δξγαζηψλ είλαη θάιπςε πνπ βξίζθεηαη ζε άκεζε
εμάξηεζε απφ ην αζθαιηζηηθφ πιαίζην ηνπ αζθαιηζηεξίνπ πεξηνπζίαο. Ωο εθ
ηνχηνπ, ηα έμνδα θαη ε απψιεηα εζφδσλ ιφγσ Γηαθνπήο Δξγαζηψλ
απνδεκηψλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν αθνχ έρεη επέιζεη δεκία απφ θαιππηφκελν
θίλδπλν (π.ρ ππξθαγηά, ζεηζκφ, θιπ.) θαη γηα φζν δηάζηεκα δελ κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη ην Μεηξφ ή ηκήκα απηνχ. Γελ απνδεκηψλεηαη ε απψιεηα εζφδσλ απφ
κε θαιππηφκελνπο θηλδχλνπο θαη ζπκβάληα (βι. επίζεο (γ) παξαθάησ).
Σν αληηθείκελν ηεο Αζθάιηζεο Πεξηνπζίαο / Παγίσλ θαη Αζθάιηζε Απψιεηαο
Δζφδσλ / Γηαθνπήο Δξγαζηψλ αλαιχεηαη ζην θεθάιαην 8.

3.2

(β) Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο
(β1) Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο έλαληη Σξίησλ
Αζθάιηζε έλαληη πεξηζηαηηθψλ σκαηηθψλ βιαβψλ θαη/ή Τιηθψλ Εεκηψλ ηξίησλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζθεπηψλ θαη ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ) έλαληη
πεξηζηαηηθψλ πνπ αλαθχπηνπλ εμαηηίαο ηνπ Έξγνπ ή ζε ζρέζε κε ην Έξγν κε
ππαηηηφηεηα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ Αλαδφρνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ
ππεξγνιάβσλ ηνπ, ηεο ΑΜ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΔΘ ζην Ακαμνζηάζην. Σν
αληηθείκελν ηεο Αζθάιηζεο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ αλαιχεηαη ζην
παξαθάησ θεθάιαην 9.
(β2) Αζθάιηζε Αηπρεκαηηθήο Ρύπαλζεο
Αζθάιηζε ηεο Αζηηθήο Δπζχλεο (ζσκαηηθέο βιάβεο θαη/ή Τιηθέο δεκίεο ηξίησλ) θαη
ηεο επζχλεο έλαληη ηνπ πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (θαη
νπνηαδήπνηε λνκνζεζία πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο ζα εθαξκνζηεί θαη
ζα ζρεηίδεηαη κε απηφ)
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(β3) Αζθάιηζε Πξντόλησλ
Αζθάιηζε γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαη/ή πιηθέο δεκίεο ηξίησλ απφ ηε ρξήζε ή ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ πξντφλησλ ή/θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ν Αζθαιηζκέλνο
πξνκεζεχεηαη, εγθαζηζηά, ρξεζηκνπνηεί θαη εθκεηαιιεχεηαη.
(β4) Αζθάιηζε Δξγνδνηηθήο Δπζύλεο γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ
Αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αζθαιηζκέλνπ Αλαδφρνπ, ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ
θαη ηνπ Φνξέα Λεηηνπξγίαο. ηελ θάιπςε ηεο Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο ζα
πεξηιακβάλνληαη θαη ζπκβάληα πνπ ιαβαίλνπλ ρψξα απφ/πξνο ηελ εξγαζία θαηά
ηε κεηαθίλεζε ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ή πξνο ην ρψξν εξγαζίαο.
3.3

(γ) Αζθάιηζε ζε πκβάζεηο Πξνκεζεηώλ
Eηδηθά φζνλ αθνξά ηηο πξνκήζεηεο πιηθψλ, κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ, νρεκάησλ,
αλαισζίκσλ, θιπ, φπνπ έρνπλ εθαξκνγή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο Λ&, ε
αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεη:
 Σκήκα Η, κε ην νπνίν θαιχπηνληαη δεκίεο ζηηο ίδηεο ηηο πξνκήζεηεο (πρ
θαηαζηξνθή εμνπιηζκνχ θαηά ηελ κεηαθνξά, θαηαζηξνθή απφ πιεκκχξα,
ζεηζκφ, θσηηά, θιπ.)
 Σκήκα ΗΗ, κε ην νπνίν θαιχπηεηαη ε Γεληθή Αζηηθή Δπζχλε έλαληη Σξίησλ απφ ηελ
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο
 Δπέθηαζε θάιπςεο ηεο Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ
Σν αληηθείκελν ηεο Αζθάιηζεο Πξνκεζεηψλ αλαιχεηαη ζην θεθάιαην 10.

3.4

(δ) Αζθάιηζε Καηά Παληόο θηλδύλνπ (C.A.R. Contractors All Risks)
Ζ αζθάιηζε Καηά Παληφο Κηλδχλνπ Δξγνιάβσλ (C.A.R.) απνηειείηαη απφ 2 ηκήκαηα θαη
κία επέθηαζε ηεο θάιπςεο κε εηδηθφ φξν:
 Σκήκα Η, κε ην νπνίν θαιχπηνληαη δεκίεο ζην ίδην ην Έξγν (Βαζηθφ Έξγν θαη
επέθηαζε Καιακαξηάο)
 Σκήκα ΗΗ, κε ην νπνίν θαιχπηεηαη ε Γεληθή Αζηηθή Δπζχλε έλαληη ηξίησλ απφ ηελ
εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ
 Δπέθηαζε θάιπςεο Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο
Ζ ππνρξέσζε ζχλαςεο ηεο ελ ιφγσ αζθάιηζεο απαηηείηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ θαη παξακέλεη ζε ηζρχ γηα φιε ηε δηάξθεηα απηψλ, εθφζνλ ππάξμεη αλάγθε γηα
ηελ εθηέιεζε θαηαζθεπαζηηθψλ /ηερληθψλ εξγαζηψλ πνπ απαηηεζνχλ γηα νπνηνλδήπνηε
ιφγν εληφο ησλ νξίσλ ηνπ έξγνπ.
ην παξφλ ηεχρνο γίλεηαη απιή αλαθνξά ηεο αλσηέξσ αζθάιηζεο ρσξίο πξνζζήθε
μερσξηζηνχ θεθαιαίνπ - Παξαξηήκαηνο κε αληίζηνηρν πιαίζην θάιπςεο. Απηφ είλαη
απφξξνηα αθ’ ελφο κελ ηεο ιίαλ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο πηζαλψλ θαηαζθεπαζηηθψλ
εξγαζηψλ αιιά θαη ιφγσ ηνπ επξχηαηνπ θάζκαηνο πηζαλψλ κηθξήο έθηαζεο εξγαζηψλ
θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο πνπ παξνπζηάδεη ην φπνην θαηαζθεπαζηηθφ
έξγν πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ.
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ε απηφ ην πιαίζην ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ νη εηδηθέο ζπλζήθεο/αλάγθεο ιφγσ ηνπ
ελ ιεηηνπξγία ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εηδηθψλ πεξηνξηζκψλ απηνχ (πρ κφληκα
ειεθηξηζκέλε 3ε ηξνρηά ζηηο ζήξαγγεο θαη ζην ακαμνζηάζην, θίλεζε ζπξκψλ ρσξίο
νδεγφ ζηηο ζήξαγγεο θαη ζην ακαμνζηάζην, θιπ). πλεπψο νη εηδηθέο ζπλζήθεο/αλάγθεο
θαη ε αλάδεημε ησλ αληίζηνηρσλ αλαγθψλ αζθάιηζεο θαη ηεο θάιπςήο ηνπο κε
ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ πιαίζην, δελ είλαη δπλαηφλ λα νξηνζεηεζνχλ θαη
πξνεθηηκεζνχλ ρσξίο ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηα πηζαλά είδε αζηνρηψλ θαη θηλδχλσλ.
Δλ φςεη ηεο πηζαλφηεηαο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο πεξηνξηζκέλσλ έζησ
θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ, απαηηείηαη ε ζχλαςε ηεο αζθάιηζεο Καηά Παληόο Κηλδύλνπ Δξγνιάβσλ (C.A.R)
κε απξφζθνπηε ηζρχ ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο δηαζθαιίδνληαο ηελ δηαδηθαζία
απνδεκίσζεο ησλ θαιππηφκελσλ πεξηζηαηηθψλ θαη απαηηήζεσλ απφ θαηαζθεπαζηηθέο
εξγαζίεο.
Σν αθξηβέο πιαίζην θαιχςεσλ, νη φξνη θαη ην ζπλνιηθφ αληίζηνηρν αζθάιηζηξν ζα
ζπλεθηηκεζνχλ θαη ζα δηακνξθσζνχλ απφ ηελ ΑΜ θαη ηνλ Αλάδνρν κε βάζε ην πηζαλφ
αληηθείκελν αλ πξνθχςεη θαζψο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο .Δπηζεκαίλεηαη ν δηαρσξηζκφο
κεηαμχ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ θαζψο νη εξγαζίεο
ζπληήξεζεο αθνξνχλ πθηζηάκελεο ππνδνκέο θαη ζπζηήκαηα ή εμνπιηζκφ θαη
θαιχπηνληαη απφ ηηο θαηεγνξίεο αζθάιηζεο (α) θαη (β) αλσηέξσ, ελψ νη
θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ έθηαθησλ θαη επεηγνπζψλ
αλαγθψλ.

4.

ΑΦΑΛΗΖ ΔΟΓΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΤΣΔΡΖΜΔΝΖ ΔΝΑΡΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ
ΛΟΓΩ ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΜΔΝΖ ΜΔΡΗΚΖ „Ζ ΟΛΗΚΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Δμαηξείηαη απφ ηελ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ε αζθάιηζε απψιεηαο εζφδσλ ιφγσ
θαζπζηεξεκέλεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξφ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε κε
νινθιήξσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ή δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ
Έξγνπ ή ιφγσ κε εηνηκφηεηαο ηεο ΑΜ λα ζέζεη ην έξγν ζε ιεηηνπξγία.
Οκνίσο εμαηξείηαη απφ ηελ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ν θίλδπλνο απψιεηαο εζφδσλ απφ
δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο κεξηθψο (δει. γεσγξαθηθά ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ζηαζκνχο ή ρξνληθά γηα νξηζκέλεο ψξεο) ή ζπλνιηθά γηα φιν ην έξγν
γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, σο απνηέιεζκα ζρεηηθήο εληνιήο ηεο Πνιηηείαο (πρ
απφ ηελ Αζηπλνκία γηα ζπγθεθξηκέλν ιφγν).

5.

ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ
Οη αζθαιηδφκελνη, αλά πεξίπησζε, ζα είλαη νη παξαθάησ :

5.1

Αζθάιηζε Πεξηνπζίαο / Παγίσλ & Γηαθνπήο Δξγαζηώλ
Λήπηεο ηεο Αζθάιηζεο: Αλάδνρνο
Αζθαιηζκέλνο: ΑΜ
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5.2

Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο έλαληη ηξίησλ, Αηπρεκαηηθήο Ρύπαλζεο
Δξγνδνηηθήο Δπζύλεο

&

Λήπηεο ηεο Αζθάιηζεο: Αλάδνρνο
Αζθαιηζκέλνη:
1. Αλάδνρνο
2. ΑΜ
3. Τπεξγνιάβνη θάζε είδνπο
5.3

Αζθάιηζε ζε πκβάζεηο Πξνκεζεηώλ
Λήπηεο ηεο Αζθάιηζεο: Αλάδνρνο
Αζθαιηζκέλνη:
1. Αλάδνρνο
2. ΑΜ

5.4

Αζθάιηζε Καηά Παληόο θηλδύλνπ
Λήπηεο ηεο Αζθάιηζεο: Αλάδνρνο
Αζθαιηζκέλνη:
1. Αλάδνρνο
2. ΑΜ
3. Τπεξγνιάβνη θάζε είδνπο

5.5

Αζθάιηζε γηα Δηαηξίεο/πλεξγεία Καζαξηζκνύ θαη Φύιαμεο
Λήπηεο ηεο Αζθάιηζεο: Αλάδνρνο (ν νπνίνο κπνξεί λα κεηαθπιίζεη απηήλ ηελ
ππνρξέσζε ζηνλ(νπο) ππεξγνιάβν (νπο) – εηαηξία (εο) θαζαξηζκνχ ή θχιαμεο).
Αζθαιηζκέλνη:
1. Αλάδνρνο
2. ΑΜ
3. Τπεξγνιάβνη θάζε είδνπο
Ο Αλάδνρνο απαηηείηαη λα δηαζθαιίζεη ηηο αζθαιίζεηο απφ ηηο εηαηξίεο/ζπλεξγεία
θαζαξηζκνχ θαη θχιαμεο ηνπ Έξγνπ νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ αζθαιίζεηο απφ ηηο
παξαπάλσ αλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο 5.2, 5.3 θαη 5.4 θαη εηδηθφηεξα :


Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ



Αζθάιηζε Πξνζσπηθνχ
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Αζθάιηζε κεραλεκάησλ / νρεκάησλ



Δξγνδνηηθήο επζχλεο έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ

Λεπηνκεξέζηεξεο απαηηήζεηο θαίλνληαη ζηα θεθάιαηα 11 θαη 12 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο.

6.

ΥΡΟΝΗΚΑ ΓΗΑΣΖΜΑΣΑ – ΤΠΟΠΔΡΗΟΓΟΗ ΑΦΑΛΗΖ
Θα ππάξρνπλ ηξείο (ππν)-πεξίνδνη αζθάιηζεο, αλάινγα κε ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ. Απηέο
είλαη νη παξαθάησ :

6.1

Πξώηε Τπνπεξίνδνο Αζθάιηζεο
Ζ πξψηε ππνπεξίνδνο αζθάιηζεο είλαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο απφ ηνλ
Αλάδνρν Λ& ηεο χκβαζεο γηα ηελ Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε ηνπ Μεηξφ
Θεζζαινλίθεο κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Βαζηθήο
Γξακκήο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή ν Αλάδνρνο ζα νξγαλψζεη
θαη πξνεηνηκάζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, θηλεηνπνηψληαο θαη ην
απαηηνχκελν πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε Λ&.
Ζ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ (Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδνο Α’) νξίδεηαη ζην Σεχρνο
Τ, άξζξν 6.1.2, έρεη ειάρηζηε δηάξθεηα 12 κήλεο θαη δχλαηαη λα επεθηαζεί έσο 18
κήλεο.
ηελ θάζε απηή αλακέλεηαη λα εθηεινχληαη δνθηκέο ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ηνπ έξγνπ,
λα θηλνχληαη νη ζπξκνί ζε ζήξαγγεο, ζηαζκνχο θαη ζην ακαμνζηάζην, λα γίλνληαη
επηδείμεηο θαη εθπαηδεχζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ εμνπιηζκφ – ζπζηήκαηα θαη ηνπο
ζπξκνχο, κε παξνπζία αλζξψπσλ ζε ζηαζκνχο, ζήξαγγεο, ηερληθνχο ρψξνπο,
ακαμνζηάζην, θιπ.
ε πεξίπησζε πνπ κεζνιαβεί ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
χκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εκπνξηθήο
ιεηηνπξγίαο, ελψ έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο ηνπ Αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ
θαη παξαιεθζεί απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ θαη ζπλεπψο έρνπλ εθπλεχζεη νη πεξίνδνη
αζθάιηζεο ησλ αλαδφρσλ θαηαζθεπήο, ε αζθαιηζηηθή θάιπςε παγίσλ βαξχλεη ηελ ΑΜ.
ε απηήλ ηελ θάζε θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζε θάζε
πεξίπησζε πξηλ ν Αλάδνρνο θέξεη ηνλ νπνηνλδήπνηε εξγαδφκελν ζην Έξγν, ν
Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη ηα παξαθάησ :
 Θα ελεξγνπνηήζεη ην ηκήκα ησλ αζθαιίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζηηθή επζχλε γηα ην

πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί απφ απηφλ θαη ζα εθπαηδεπηεί ζην πιαίζην ηεο
ιεηηνπξγίαο αξρηθά ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη κεηέπεηηα ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο. Σν
αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα θηλεηνπνηήζεη ν Αλάδνρνο θαη
πνπ ζα είλαη παξφλ ζην ακαμνζηάζην θαη ζην δίθηπν γεληθφηεξα. Ο Αλάδνρνο εληφο
20 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξνζθνκίζεη ηα πξσηφηππα
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο πξψηεο δφζεο ησλ
αζθαιίζηξσλ.
 ηελ αλσηέξσ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη παξαθάησ:.
 Σν πξνζσπηθφ ησλ ππεξγνιάβσλ θαζαξηζκνχ θαη θχιαμεο πνπ ζα
ελεξγνπνηεζνχλ, πνπ ζα αθνξνχλ ηελ εξγαζία ηνπο εηδηθά γηα ηνπο ρψξνπο
θαη γξαθεία ηνπ ακαμνζηαζίνπ ζηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζεί
ν Αλάδνρνο, ε ΑΜ θαη ν ΟΔΘ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη ππφινηπνη ρψξνη ηνπ
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ακαμνζηαζίνπ θαη ηνπ Έξγνπ γεληθφηεξα, φπσο ζηαζκνί, ζήξαγγεο, θξέαηα,
δηαθιαδψζεηο θαη δηαζηαπξψζεηο ζα θαιχπηνληαη απφ ηηο αζθαιίζεηο ησλ
αλαδφρσλ θαηαζθεπήο.
 ην πξνζσπηθφ ηεο ΑΜ ζην ακαμνζηάζην Ππιαίαο πνπ ζα επηβιέπεη ηνλ
Αλάδνρν
 ην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΔΘ, ηα γξαθεία ηνπ νπνίνπ ζα ζηεγάδνληαη ζην
ακαμνζηάζην Ππιαίαο.
 ηπρφλ επηζθεπηψλ ζην ακαμνζηάζην πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δχν παξαπάλσ
θνξείο (ΑΜ θαη ΟΔΘ).
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αζθάιηζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αλαδφρνπο θαηαζθεπήο, ζην ζχλνιν
ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο, ηνπ ηδίνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ
αλαδφρσλ θαηαζθεπήο θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΑΜ πνπ ηνπο επηβιέπεη, γηα ηελ
ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, είλαη παξάιιειε θαη αλεμάξηεηε.
6.2

Γεύηεξε Τπνπεξίνδνο Αζθάιηζεο
Ζ δεχηεξε ππνπεξίνδνο αζθάιηζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εκπνξηθήο
ιεηηνπξγίαο ηεο Βαζηθήο Γξακκήο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο έρνληαο γίλεη ε δηνηθεηηθή
παξαιαβή ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο πξνο ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ θαη ηνλ
Αλάδνρν γηα ρξήζε.
Ζ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ νξίδεηαη ζην Σεχρνο Τ, άξζξν 6.1.2, θαη θαιχπηεη φιν
ην Βαζηθφ Έξγν έσο ηελ ιήμε ηεο χκβαζεο.
Γίλεηαη δε ε ππφζεζε φηη νπνηνδήπνηε πξφζζεην ζηνηρείν ή εμνπιηζκφο έρεη
πξνζθνκηζζεί εηδηθά απφ ηνλ Αλάδνρν ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο (εθηφο ηνπ
ηη ηνπ έρεη παξαδνζεί απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ γηα ρξήζε), φπσο γηα παξάδεηγκα ην
θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο ιεηηνπξγίαο (IT-ERP) πνπ ζα
εγθαηαζηαζεί ζην ακαμνζηάζην Ππιαίαο θαη ζηα θεληξηθά γξαθεία απηνχ, ζα θαιπθζεί
θαη απηφ απφ ηελ αζθάιηζε.
Ζ δεχηεξε ππνπεξίνδνο αζθάιηζεο ζα είλαη ελεξγή γηα φιε ηε δηάξθεηα έσο ην ηέινο
ηεο χκβαζεο θαη είλαη αλαλεψζηκε ζε εηήζηα βάζε, εθηφο θαη αλ άιισο ζπκθσλεζεί
απφ ηα Μέξε.
Όηαλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην Βαζηθφ Έξγν, ζα ελεξγνπνηεζνχλ πξφζζεηα απφ ηηο
αζθαιίζεηο ηεο παξ. 6.1 ηα παξαθάησ:

6.3

i.

νη θαιχςεηο αζηηθήο επζχλεο γηα ηνπο επηβάηεο (αξρηθά εθηηκψληαη ζε πεξίπνπ
250.000 εκεξεζίσο)

ii.

νη θαιχςεηο ησλ παγίσλ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ

iii.

νη θαιχςεηο πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαζαξηζκνχ, θχιαμεο,
πξνκεζεηψλ θαη φπνησλ άιισλ ζπκβάζεσλ ππεξγνιάβσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζην
ζχλνιν ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ

Σξίηε Τπνπεξίνδνο Αζθάιηζεο
Ζ ηξίηε ππνπεξίνδνο αζθάιηζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εκπνξηθήο
ιεηηνπξγίαο ηεο Δπέθηαζεο Καιακαξηάο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο έρνληαο γίλεη ε
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δηνηθεηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ηεο επέθηαζεο ζπλνιηθά απφ ηνπο αλαδφρνπο
θαηαζθεπήο πξνο ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ λένπ ηξνραίνπ
πιηθνχ – εηξά ΗΗ : 15 ζπξκνί) θαη ηνλ Αλάδνρν γηα ρξήζε θαη ελψ ην Βαζηθφ Έξγν ζα
ιεηηνπξγεί ήδε παξάιιεια. Οπζηαζηηθά ε ηξίηε ππνπεξίνδνο αζθάιηζεο, επεθηείλεη
γεσγξαθηθά ην αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο ψζηε λα θαιχςεη θαη ηελ επέθηαζε
Καιακαξηάο.
Ζ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ νξίδεηαη ζην Σεχρνο Τ, άξζξν 6.1.2
Γίλεηαη δε ε ππφζεζε φηη νπνηνδήπνηε πξφζζεην ζηνηρείν ή εμνπιηζκφο έρεη
πξνζθνκηζζεί εηδηθά απφ ηνλ Αλάδνρν ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο (εθηφο ηνπ
ηη ηνπ έρεη παξαδνζεί απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ γηα ρξήζε), ζα θαιπθζεί θαη απηφ απφ
ηελ αζθάιηζε.
Ζ ηξίηε ππνπεξίνδνο αζθάιηζεο ζα είλαη ελεξγή γηα φιε ηε δηάξθεηα έσο ην ηέινο ηεο
χκβαζεο θαη είλαη αλαλεψζηκε ζε εηήζηα βάζε, εθηφο θαη αλ άιισο ζπκθσλεζεί απφ
ηα Μέξε.
Ζ ηξίηε ππνπεξίνδνο αζθάιηζεο δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ δεχηεξε σο πξνο ηνλ
ηχπν ησλ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ, αιιά εηδηθφηεξα θαιχπηεη ην πξφζζεην αληηθείκελν
ηεο Δπέθηαζεο Καιακαξηάο γηα φια ηα αληηθείκελα ησλ αζθαιίζεσλ πνπ έρνπλ
εθαξκνγή.
Ο αξηζκφο ησλ επηβαηψλ ζην ζχζηεκα ζηελ Σξίηε ππνπεξίνδν αλακέλεηαη λα απμεζεί
ζπλνιηθά ζε 310.000 ηα δε πάγηα ζα απμεζνχλ αληίζηνηρα κε ηελ πξνζζήθε ηεο
επέθηαζεο.
πγθεθξηκέλα, φηαλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία θαη ε επέθηαζε Καιακαξηάο, ζα ελεξγνπνηεζνχλ
πξφζζεηα απφ ηηο αζθαιίζεηο ηεο παξ. 6.1 θαη ηεο παξ. 6.2, ηα παξαθάησ:
i.

νη θαιχςεηο αζηηθήο επζχλεο γηα ηνπο επηβάηεο πνπ ζα πξνζηεζνχλ απφ ηελ
ιεηηνπξγία ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο (αξρηθά εθηηκψληαη ζε πεξίπνπ 60.000
εκεξεζίσο πξφζζεηα απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο επηβάηεο ζην παξαπάλσ
άξζξν 6.2.)

ii.

νη θαιχςεηο ησλ παγίσλ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο

iii.

νη θαιχςεηο πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαζαξηζκνχ, θχιαμεο,
πξνκεζεηψλ θαη φπνησλ άιισλ ζπκβάζεσλ ππεξγνιάβσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζην
ζχλνιν ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο.

ειίδα 16 από 58

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ

7.

ΛΗΣΑ ΠΗΘΑΝΩΝ ΕΖΜΗΩΝ, ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ „Ζ ΤΜΒΑΝΣΩΝ
Παξαθάησ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αληηθείκελα πηζαλψλ δεκηψλ,
αηπρεκάησλ ή ζπκβάλησλ πνπ ζα θαιχπηνληαη απφ ηνπο δηάθνξνπο επί κέξνπο ηχπνπο
αζθαιίζεσλ.

7.1

Δλδεηθηηθά πεξηζηαηηθά Εεκηώλ, Αηπρεκάησλ ή πκβάλησλ ζηελ Αζθάιηζε
Πεξηνπζίαο / Παγίσλ &Απώιεηαο Δζόδσλ / Γηαθνπήο Δξγαζηώλ
Δλδεηθηηθά πεξηζηαηηθά Εεκηψλ ζηελ Αζθάιηζε Πεξηνπζίαο / Παγίσλ & Απψιεηαο
Δζφδσλ / Γηαθνπήο Δξγαζηψλ αλαθέξνληαη παξαθάησ :
1. Εεκηά απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, π.ρ. ζεηζκφ, πιεκκχξα, ζχειια, θαηαηγίδα,
ρηφλη, ραιάδη, παγεηφο, θεξαπλνί, θηι.
2. Εεκηά απφ ππφγεηα χδαηα πνπ δηαπεξλνχλ ηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη
εηζέξρνληαη ζε ζηαζκνχο, ζήξαγγεο θαη θξέαηα
3. Εεκηά απφ αζηνρία εμνπιηζκνχ ή ζπξκνχ
4. Εεκηά απφ ηξνκνθξαηία (ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ πνπ απηή αζθαιίδεηαη ζηε
δηεζλή αζθαιηζηηθή αγνξά).
5. Εεκηά απφ νριαγσγίεο, πνιηηηθέο ηαξαρέο, θαθφβνπιεο ελέξγεηεο (ζην κέγηζην
δπλαηφ βαζκφ πνπ απηή παξέρεηαη ζηε δηεζλή αζθαιηζηηθή αγνξά).
6. Εεκηά απφ θσηηά / θαπλφ

7.2

Δλδεηθηηθέο αηηίεο αηπρεκάησλ Αζηηθήο Δπζύλεο έλαληη ηξίησλ (επηβαηώλ &
επηζθεπηώλ)
Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αηπρήκαηα επηβαηψλ δχλαληαη λα πξνέξρνληαη απφ:
Α. Σξαίλα
1. Δθηξνρηαζκφο
2. χγθξνπζε
3. Αηχρεκα θαηά ην θιείζηκν ζπξψλ
4. Άλνηγκα ζπξψλ θαηά ηελ θίλεζή ηνπ ζπξκνχ/ πέζηκν επηβάηε ζηελ ζήξαγγα
5. Φσηηά ζην ζπξκφ
6. Απφηνκε κεηαβνιή ζηελ θηλεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπξκνχ πέξαλ ησλ
πξνδηαγξαθφκελσλ νξίσλ
Β. Θύξεο Απνβαζξώλ (PSD)
1. Αηχρεκα θαηά ην θιείζηκν ζπξψλ PSD-απνβάζξαο ή πηάζηκν δαρηχισλ ή
ξνπρηζκνχ,
2. Πξφβιεκα απφ ππεξβνιηθή δηαθνξά δπλακηθνχ ηξαίλνπ-PSD (δπλακηθφ
επαθήο),
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3. Πέζηκν επηβάηε ζηηο ηξνρηέο ιφγσ αλνίγκαηνο ησλ ζπξψλ
Γ.

Κπιηόκελεο Κιίκαθεο
1. Αζηνρία ρεηξνιηζζήξα , πηάζηκν δαρηχισλ ή ξνπρηζκνχ ζηνλ ρεηξνιηζζήξα
2. Απφηνκν ζηακάηεκα/μεθίλεκα ή αιιαγή ζηελ θαηεχζπλζε θπιηφκελεο θιίκαθαο
3. Θξαχζε θαδέλαο πνπ αιιάδεη απφηνκα ηελ θηλεκαηηθή θαηάζηαζε ηεο
θπιηφκελεο θιίκαθαο
4. Αζηνρία ζθαινπαηηνχ
5. Πηάζηκν δαρηχισλ ή ξνπρηζκνχ ή ζηα ζθαινπάηηα/παξεηέο ζθαινπαηηψλ/ρηέλη
6. Αλέβαζκα πάλσ απφ ηνλ ρεηξνιηζζήξα ή/θαη πέζηκν ζην θελφ απφ ηελ παξεηά
7. Αλεπηηπρήο ελεξγνπνίεζε κπνπηφλ ζηακαηήκαηνο
8. Τπεξβνιηθή ζπζζψξεπζε επηβαηψλ ζηα πιαηχζθαια ιφγσ εκπνδίνπ
9. Φσηηά θάησ απφ ηα ζθαιηά ή ζηνλ κεραληζκφ
10. Τπεξβνιηθφο ζηαηηθφο ειεθηξηζκφο

Γ. Αλειθπζηήξεο
1. Θξαχζε ζπξκαηφζρνηλνπ
2. Πηψζε θακπίλαο
3. Αηχρεκα θαηά ην θιείζηκν ζπξψλ
4. ηακάηεκα ηεο θακπίλαο κεηαμχ ζηάζεσλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ή
ρσξίο αζηνρία θσηηζκνχ
5. Τπεξβνιηθφο ζηαηηθφο ειεθηξηζκφο
Δ. Υώξνη θνηλνύ : Απνβάζξεο ζηαζκώλ, ρώξνη εηζηηεξίσλ ή πξνζβάζεηο
ζηαζκώλ
1. Φσηηά/θαπλφο ζε απνβάζξεο, ρψξν εηζηηεξίσλ ή ζε πξνζβάζεηο ζηαζκνχ,
2. Αζηνρία αλάξηεζεο θαη πέζηκν ςεπδνξνθήο ή ηκήκαηνο απηήο,
3. Πέζηκν αλαξηεκέλνπ εμνπιηζκνχ φπσο θσηηζηηθά ζψκαηα, κεγάθσλα, θάκεξεο,
ξνιφγηα, παλέια ζήκαλζεο, θιπ.
4. Αηχρεκα ζε ηδηαίηεξα γιηζηεξά δάπεδα ρψξσλ θνηλνχ
Σ. Πύιεο θνκίζηξνπ ζε ζηαζκνύο
1. Αηχρεκα θαηά ην θιείζηκν/άλνηγκα
2. Τπεξβνιηθφο ζηαηηθφο ειεθηξηζκφο
Ε.

Γεληθήο θύζεσο αηπρήκαηα ή ζπκβάληα
1. Ζιεθηξνπιεμία
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2. πκβάλ κε επηβάηεο ιφγσ αληηεπαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πξνζσπηθνχ
7.3

Δλδεηθηηθέο αηηίεο αηπρεκάησλ Δξγνδνηηθήο Δπζύλεο (εξγαδόκελνη / πξνζσπηθό)
Ζ θαηεγνξία «πξνζσπηθφ» θαιχπηεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπο
ππεξγνιάβνπο ηνπ, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο ΑΜ πνπ εμαζθεί ηελ δηαρείξηζε θαη
επίβιεςε ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ εκπιεθφκελσλ ζπγθνηλσληαθψλ Φνξέσλ ή Τπεξεζηψλ
θαζψο θαη ησλ ηπρφλ επηζθεπηψλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ έξγνπ.
Ζ παξνχζα ελφηεηα αλαθέξεηαη ζε αηχρεκα ή ζπκβάλ εξγαδνκέλσλ / πξνζσπηθνχ
απφ:
1. Λεηηνπξγία ή αζηνρία εμνπιηζκνχ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ ζην ακαμνζηάζην
2. Δξγαζία ζπληήξεζεο έξγσλ Π.Μ. ή εμνπιηζκνχ ζε ζηαζκνχο, ζήξαγγεο,
θξέαηα
3. Δξγαζία ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ζπξκψλ ζην ακαμνζηάζην ή εληφο ησλ
ζεξάγγσλ.
4. Αηχρεκα ζην ακαμνζηάζην ή ζηελ ζήξαγγα κε θηλνχκελν ζπξκφ ή ππεξεζηαθφ
ζηδεξνδξνκηθφ φρεκα κε/ρσξίο νδεγφ.
5. Δπαθή κε θηλνχκελα κέξε θπιηφκελσλ θιηκάθσλ ή αλειθπζηήξσλ ή
αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ
6. Αλεπαξθή ζεκεία θαη εμνπιηζκφο αλάξηεζεο Ζ/Μ εμνπιηζκνχ γηα απνκάθξπλζε
ή πξνζθνκηδή ηνπ γηα ιφγνπο επηζθεπψλ ή ζπληήξεζεο ή αληηθαηάζηαζεο
7. Ζιεθηξνπιεμία ζε ηερληθνχο ρψξνπο
8. Αηχρεκα κε ππεξεζηαθφ απηνθίλεην ζε ψξα εξγαζίαο ή ζε ψξεο κεηάβαζεο απφ
θαη πξνο ηελ εξγαζία.
9. Πέζηκν ζε ζηαζεξή ζθάια / θπιηφκελε
10. Πέζηκν ζε θάζεηε κεηαιιηθή θιίκαθα κε θισβφ αζθαιείαο
11. Πέζηκν ζε κεηαθεξφκελε/θηλνχκελε κεηαιιηθή θιίκαθα
12. Δπίζεζε απφ επηβάηε

ειίδα 19 από 58

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ

8.
8.1

ΑΦΑΛΗΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ / ΠΑΓΗΩΝ & ΑΠΩΛΔΗΑ ΔΟΓΩΝ / ΓΗΑΚΟΠΖ ΔΡΓΑΗΩΝ
Λήπηεο ηεο Αζθάιηζεο
Αλάδνρνο

8.2

Αζθαιηδόκελνο
ΑΜ

8.3

Αζθαιηζκέλε Πεξηνπζία
Θα αζθαιηζζνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ΑΜ ζην Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, φπσο φιεο
νη κφληκεο δνκηθέο θαη αξρηηεθηνληθέο θαηαζθεπέο ζεξάγγσλ, θξεάησλ, ζηαζκψλ,
επηζηάζκσλ, ακαμνζηαζίσλ, θέληξσλ ειέγρνπ, θηηξίσλ γξαθείσλ, απνζεθψλ, άιισλ
θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, ην ηξνραίν πιηθφ θαζψο επίζεο θαη
παληφο είδνπο εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο, φπσο ειεθηξνινγηθφο - κεραλνινγηθφο θαη
ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, θαισδηψζεηο, ζσιελψζεηο, δίθηπα ππνδνκήο θαη παληφο
είδνπο κεραλήκαηα θαζψο θαη έπηπια, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ
ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαη πνπ ν Αλάδνρνο ελδερνκέλσο ρξεζηκνπνηήζεη, ζην πιαίζην
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο.

8.4

Κόζηνο θαη θαηαλνκή θόζηνπο αζθαιηζκέλεο πεξηνπζίαο
πλνιηθφ πνζφ πξνο αζθάιηζε ησλ παγίσλ

:

1,5 δηζ. €

Ζ αδξνκεξήο θαηαλνκή θφζηνπο ησλ πξνο αζθάιηζε παγίσλ ηνπ έξγνπ ε νπνία δχλαηαη
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο απνθαηάζηαζεο αζηνρηψλ/δεκηψλ είλαη
σο αθνινχζσο :
i.

Έξγα πνιηηηθνύ κεραληθνύ Γξακκήο
(ζηαζκνί, ζήξαγγεο, θξέαηα, δηαθιαδψζεηο, αξρηηεθηνληθά)
:

49% (734 εθαη. €)

Ζ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ζηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαηά κήθνο ηεο Γξακκήο
θαηαλέκεηαη θαηά πεξίπνπ 50% / 50% κεηαμχ ζηαζκψλ/δηαθιαδψζεσλ θαη
ζεξάγγσλ/θξεάησλ.
Δάλ απαηηεζεί ε θαηαλνκή θφζηνπο ησλ αλσηέξσ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ
κεηαμχ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη επέθηαζεο Καιακαξηάο απηή ζα γίλεηαη κε ηνλ ιφγν ηνπ
αξηζκνχ ησλ ζηαζκψλ, δει 13/18 γηα ην Βαζηθφ Έξγν θαη 5/18 γηα ηελ επέθηαζε
Καιακαξηάο πνπ αληηζηνηρνχλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαζκψλ ηνπ θάζε έξγνπ).
ii.

πζηήκαηα Γξακκήο
(επηδνκή, ειεθηξνκεραλνινγηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά
ζπζηήκαηα)
:

27% (404 εθαη. €)
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Ζ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ζηα ειεθηξνκεραλνινγηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά ζπζηήκαηα
θαηά κήθνο ηεο Γξακκήο θαηαλέκεηαη θαηά πεξίπνπ 80% / 20% κεηαμχ
ζηαζκψλ/δηαθιαδψζεσλ θαη ζεξάγγσλ/θξεάησλ.
Όζνλ αθνξά ην αζθαιηδφκελν θφζηνο αλά ζχζηεκα κία αδξνκεξήο θαηαλνκή ηνπ
θφζηνπο ηεο θάζε ελφηεηαο ζπζηεκάησλ/εμνπιηζκνχ σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ
θφζηνπο ησλ ζπζηεκάησλ είλαη σο αθνινχζσο:
ύζηεκα
Δπηδνκή
Αεξηζκφο ζεξάγγσλ
Αεξηζκφο, Κιηκαηηζκφο - HVAC
Αλειθπζηήξεο
Κπιηφκελεο θιίκαθεο
Αληιηνζηάζηα –απνζηξαγγίζεηο- απνρεηεχζεηο
Παξνρή χδαηνο - άξδεπζε
Ππξνπξνζηαζία
Μέζε Σάζε - 20 kV
χζηεκα ηζρχνο έιμεο
Γηαλνκή ηζρχνο - 230/400 V
Γεηψζεηο θαη πξνζηαζία δηαθπγφλησλ ξεπκάησλ
Φσηηζκφο
πζηήκαηα ειέγρνπ BACS - PRCS - SCADA
Σειεπηθνηλσλίεο – πζηήκαηα Αζζελψλ Ρεπκάησλ
Απηφκαην ζχζηεκα ζπιινγήο θνκίζηξνπ
Πεηάζκαηα / ζχξεο απνβαζξψλ (PSDs)
εκαηνδφηεζε θαη έιεγρνο ζπξκψλ
ύλνιν

%
θόζηνο
16,4
7,9
2,0
1,6
6,0
1,0
0,2
4,9
2,2
10,9
5,7
0,1
4,0
2,7
11,3
2,9
5,4
14,7
100%

Δάλ απαηηεζεί ε θαηαλνκή θφζηνπο ησλ αλσηέξσ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη
ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ κεηαμχ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη επέθηαζεο Καιακαξηάο
απηή ζα γίλεηαη κε ηνλ ιφγν ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηαζκψλ, δει 13/18 γηα ην Βαζηθφ
Έξγν θαη 5/18 γηα ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο πνπ αληηζηνηρνχλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ
ζηαζκψλ ηνπ θάζε έξγνπ).
iii.

Έξγα πνιηηηθνύ κεραληθνύ Ακαμνζηαζίνπ
(θηίξηα, αξρηηεθηνληθά, πεξηβάιισλ ρψξνο)

iv.

:

4,5% (67 εθαη. €)

πζηήκαηα Ακαμνζηαζίνπ
(επηδνκή, ειεθηξνκεραλνινγηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά
ζπζηήκαηα, εμνπιηζκφο ακαμνζηαζίνπ,
Ζ/Μ ζπζηήκαηα ΚΔΛ θαη Δθεδξηθνχ ΚΔΛ)
:

4,5% (67 εθαη. €)
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%
θόζηνο

ύζηεκα
Ζιεθηξνκεραλνινγηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά
πζηήκαηα ακαμνζηαζίνπ
Δμνπιηζκφο ακαμνζηαζίνπ
ΚΔΛ (Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο) – Ζ/Μ (*)
Δθεδξηθφ ΚΔΛ (έθηαθηεο αλάγθεο) – Ζ/Μ (*)
ύλνιν

8,3
83,7
7,3
0,7
100%

(*) Ο θεληξηθφο εμνπιηζκφο ησλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο θαη ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο
ζηα ΚΔΛ / Δθεδξηθφ ΚΔΛ πεξηιακβάλνληαη ζηα θφζηε ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ
φπσο αλαθέξζεθαλ ζην (1.2 ii) παξαπάλσ.
v.

Σξαίλα

:

15% (228 εθαη. €)

Κάζε ηξαίλν εηξάο Η (18 ηξαίλα) ζα έρεη αζθαιηδφκελν πνζφ 6 εθαη. € θαη θάζε
ηξαίλν εηξάο ΗΗ (15 ηξαίλα) ζα έρεη αζθαιηδφκελν πνζφ 8 εθαη. €
Δπίζεο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:
1. Ο γεσγξαθηθφο επηκεξηζκφο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ αθνξά ζήξαγγεο
ζα γίλεηαη κε αλαθνξά θαη αληηζηνίρηζε ζην κήθνο 9.6 ρικ (Βαζηθφ έξγν) θαη 4.8 ρικ
(επέθηαζε Καιακαξηάο).
2. Ο γεσγξαθηθφο επηκεξηζκφο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ αθνξά ζηαζκνχο
ζα γίλεηαη κε ηζφπνζε δηαίξεζε ηνπ θφζηνπο ζεσξψληαο 18 ζηαζκνχο (13 ζηαζκνχο
ζην Βαζηθφ Έξγν θαη 5 ζηαζκνχο ζηελ επέθηαζε Καιακαξηάο).
3. Σν θφζηνο απνθαηάζηαζεο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά απφ αζηνρία / δεκηά /
αηχρεκα / θσηηά / θιπ, είηε ζε πςειφ επίπεδν (πρ ζηαζκφο) είηε ζε ρακειφηεξν
επίπεδν (πρ ρψξνο ζηαζκνχ) είηε ηνπηθά ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθνχ εμνπιηζκνχο (πρ
αλεκηζηήξεο, πίλαθεο, θαισδηψζεηο, θιπ) ζα εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε ηεο
απνθαηάζηαζεο έσο ην κέγηζην θφζηνο φπσο απηφ ζπλάγεηαη αλά γεσγξαθηθά
πξνζδηνξηζκέλν ζηνηρείν κε βάζε ηα πξναλαθεξζέληα θφζηε. Δάλ απαηηεζεί γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα απνδεκησζνχλ, ν Αλάδνρνο ζα
παξαπέκπεηαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ιίζηεο πιηθψλ (BOQ) ησλ έξγσλ.
4. Σν ακαμνζηάζην είλαη αλεμάξηεην γεσγξαθηθά απφ ηα παξαπάλσ θαη ζα πξέπεη λα
αζθαιηζζεί ζαλ αλεμάξηεηε ελφηεηα.
5. Σν ηξνραίν πιηθφ (18 +15 ηξαίλα) ζα πξέπεη λα αζθαιηζζεί ζαλ αλεμάξηεηε ελφηεηα.
6. Σν θφζηνο απνθαηάζηαζεο γηα ην ηξνραίν πιηθφ δει. γηα έλα ηξαίλν ή ζηνηρείν απηνχ
κεηά απφ αζηνρία / δεκηά / αηχρεκα / θσηηά / ζχγθξνπζε, θιπ ζα εμαξηάηαη απφ ηελ
έθηαζε ηεο απνθαηάζηαζεο έσο ην κέγηζην θφζηνο φπσο απηφ ζπλάγεηαη κε βάζε ηα
πξναλαθεξζέληα θφζηε ησλ ηξαίλσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ δεκηψλ ζην
ζχλνιν ηνπ κήθνπο ηνπ.
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Σκήκα Η - Κάιπςε Πεξηνπζίαο / Παγίσλ

8.5

Αζθάιηζε Καηά Παληόο Κηλδύλνπ (All Risk Policy),γηα πεξηζηαηηθά Τιηθψλ δεκηψλ
ζηελ Αζθαιηζκέλε Πεξηνπζία πνπ δελ εμαηξνχληαη ξεηά ζην αζθαιηζηήξην θαη ζχκθσλα
κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα ππφ-φξηα ησλ ελδεηθηηθψλ θαιχςεσλ. Ζ αζθάιηζε ζα είλαη ζε
βάζε αληηθαηάζηαζεο ησλ δεκησζέλησλ κε θαηλνχξγηα (new for old).
Δθφζνλ δελ δηαηίζεηαη αζθαιηζηήξην θάιπςεο Καηά Παληόο Κηλδύλνπ, δειψλεηαη φηη
δχλαηαη λα γίλεη απνδεθηφ θαη αζθαιηζηήξην κε ιεθηηθφ Καηνλνκαδνκέλσλ Κηλδύλσλ,
ην νπνίν ζα έρεη εθηελέο πιαίζην θαιχςεσλ «Extensive Named Perils Policy». Βαζηθή
πξνυπφζεζε ζα απνηειεί ε έγγξαθε επηβεβαίσζε ηεο ΑΜ Α.Δ (ΑΜ) ηεο ηθαλνπνηεηηθήο
επξχηεηαο ηνπ ελ ιφγσ πιαηζίνπ θάιπςεο.
Αζθαιηδφκελν Κεθάιαην
Αλά πάζα ζηηγκή έλα πνζφ φρη κηθξφηεξν απφ ηελ αμία πιήξνπο απνθαηάζηαζεο ή
αληηθαηάζηαζεο ηεο Αζθαιηζκέλεο Πεξηνπζίαο
8.6

Σκήκα ΗΗ - Κάιπςε Απώιεηαο Δζόδσλ / Γηαθνπήο Δξγαζηώλ
Α) Απψιεηα αλακελφκελσλ Δηζνδεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Απνδεκίσζεο,
πνπ αλαθχπηεη εμαηηίαο δηαθνπήο ή παξεκβνιψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ σο ζπλέπεηα
απψιεηαο ή δεκίαο πνπ θαιχπηεηαη απφ ην αζθαιηζηήξην πιηθψλ δεκηψλ ή απσιεηψλ, ην
νπνίν έρεη ζπλαθζεί ζχκθσλα κε ην 1ν θεθ. ηνπ παξφληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
απψιεηαο ή δεκίαο πνπ δελ απνδεκηψλεηαη ιφγσ εθαξκνγήο ηπρφλ αθαηξεηέαο
απαιιαγήο
Β) Πξφζζεηεο δαπάλεο πνπ αλαθχπηνπλ εχινγα θαη απαξαίηεηα θαηά ηελ Πεξίνδν
Απνδεκίσζεο κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ή κείσζε ηεο δεκίαο, ε νπνία ζα είρε επέιζεη εάλ
νη ζρεηηθέο πξφζζεηεο δαπάλεο δελ είραλ ιάβεη ρψξα (π.ρ. εξγαζίεο θαη έμνδα
πεξηνξηζκνχ πιεκκχξαο ζε ζηαζκφ).
Αζθαιηδφκελν θεθάιαην
Απψιεηα Αθαζάξηζηνπ (Μηθηνχ) Κέξδνπο πνπ πξνθχπηεη) απφ :



8.7

Άζξνηζε Αζθαιηδφκελσλ ηαζεξψλ Δμφδσλ (ελνίθηα, κηζζνί, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο,
ηφθνη)
Καζαξφ Κέξδνο Δθκεηάιιεπζεο (απφ ηα θαζαξά έζνδα {είλαη ηα έζνδα άλεπ ΦΠΑ,
θξαηήζεσλ θιπ.) λα αθαηξεζνχλ ηα έμνδα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
απνζβέζεσλ θαη ηνπ θφζηνπο αγνξψλ)

Γεσγξαθηθά Όξηα
Διιεληθή Δπηθξάηεηα

8.8

Γηθαηνδνζία / Δθαξκνζηέν Γίθαην
Διιεληθά Γηθαζηήξηα / Διιεληθφ Γίθαην
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8.9

Πεξίνδνο Αζθάιηζεο
Δηεζίσο αλαλενχκελα θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αξρίδνληαο απφ ηελ
εκεξνκελία ζέζεο ζε εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ (Βαζηθφ Έξγν
θαη επέθηαζε Καιακαξηάο).

8.10 Δλδεηθηηθή θαη όρη Πεξηνξηζηηθή αλαθνξά πιαηζίνπ Καιύςεσλ & Δηδηθώλ Όξσλ
Ζ θάιπςε απηήο ηεο θαηεγνξίαο αθνξά ηηο παξαθάησ αηηίεο :


Σξνκνθξαηία (ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ πνπ απηή αζθαιίδεηαη ζηε δηεζλή
αζθαιηζηηθή αγνξά θαηά θαηξνχο) αλά γεγνλφο ζπλδπαζηηθά γηα ην θεθ. 1 (Αζθάιηζε
Τιηθψλ Εεκηψλ) θαη ην θεθ. 2 (Απψιεηαο Δζφδσλ / Γηαθνπή Δξγαζηψλ).



ηάζεηο, απεξγίεο, νριαγσγίεο, πνιηηηθέο ηαξαρέο, θαθφβνπιεο ελέξγεηεο (ζην
κέγηζην δπλαηφ βαζκφ πνπ απηή παξέρεηαη ζηε δηεζλή αζθαιηζηηθή αγνξά θαηά
θαηξνχο).



Πιεκκχξα, ζχειια, θαηαηγίδα, ρηφλη, βάξνο ρηνληνχ, ραιάδη, παγεηφο, θεξαπλφο



Γηάξξεμε ζσιελψζεσλ χδξεπζεο, ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ,
ππεξρείιηζε δεμακελψλ, δηαξξνή ή δηαθπγή λεξνχ απφ sprinklers.



Βξαρπθχθισκα.



Κάιπςε δεκηψλ ζε ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ



Κάιπςε κεραληθψλ βιαβψλ



Όξνο72 σξψλ.



Κάιπςε ακνηβψλ επαγγεικαηηθψλ ζπκβνχισλ.



Κάιπςε απνθνκηδήο ζπληξηκκάησλ



Κάιπςε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλνηρηφ ρψξν εληφο ησλ
αζθαιηζκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ .



Αζηηθή επζχλε γεηηφλσλ , ζπλεπεία θαιππηφκελνπ θηλδχλνπ κε φξην επζχλεο κέρξη
€2.000.000,



Κάιπςε εμφδσλ κεηξίαζεο ή ειαρηζηνπνίεζεο ηεο απψιεηαο ή δεκίαο



Παξαίηεζε απφ δηθαηψκαηα ππνθαηάζηαζεο (subrogation waiver clause)



Ακνηβέο ινγηζηψλ κε ππφ-φξην [10%]επί ηεο εθάζηνηε δεκηάο.

απνρέηεπζεο,

8.11 Βαζηθέο Δμαηξέζεηο


Πφιεκνο θαη άιια παξφκνηα ζπκβάληα (π.ρ. έλνπιε ζχξξαμε, εκθχιηνο πφιεκνο,
εηζβνιή θ.ιπ)



Κίλδπλνη ππξεληθήο ελέξγεηαο/ξαδηελέξγεηαο/ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο ).



Υεκηθή ή βηνινγηθή ξχπαλζε.



Καζηδήζεηο εδάθνπο
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Βιάβεο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ παληφο ηχπνπ εθφζνλ δελ έρεη ζπληειεζζεί ε
πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε απηψλ



πλήζεο θζνξά απφ ρξήζε θαη ζηαδηαθή θπζηθή απνκείσζε αζθαιηζκέλνπ
αληηθεηκέλνπ.



Κίλδπλνη θπβεξλνρψξνπ.



Λνηπέο εμαηξέζεηο ζχκθσλα κε ηηο θξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο εγρψξηαο αζθαιηζηηθήο
αγνξάο πνπ δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα.

8.12 Όξην αζθάιηζεο
€50.000.000 αλά ζπκβάλ θαη αζξνηζηηθά εηεζίσο
8.13 Μέγηζηε Αθαηξεηέα Απαιιαγή


εηζκφο: € 2.000.000



Φπζηθά θαηλφκελα / πιεκκχξα, ή άιιεο δεκηέο απφ θαηξηθέο ζπλζήθεο :
5% αλά δεκηνγφλν γεγνλφο κε ειάρηζην ην πνζφ ησλ €150,000



Απεξγίεο, νριαγσγίεο, θαη ππξθαγηά σο ζπλεπαθφινπζν απηψλ :
10% αλά δεκηνγφλν γεγνλφο κε ειάρηζην ην πνζφ ησλ €350,000



χγθξνπζε / Δθηξνρηαζκφο ηξαίλσλ :
€750,000 αλά δεκηνγφλν γεγνλφο



Γηα φιεο ηηο άιιεο θαιχςεηο :
€100,000 αλά δεκηνγφλν γεγνλφο



Απαιιαγή Απψιεηαο Δζφδσλ / Γηαθνπήο Δξγαζηψλ: 7κέξεο

8.14 Γηαδηθαζία Απαιιαγήο θαη Απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο γεγνλόηνο
απνδεκίσζεο
➢Βήκα 1
ε πεξίπησζε επέιεπζεο δεκηνγφλνπ γεγνλφηνο, o αζθαιηζκέλνο ζα πξέπεη λα
ελεκεξψζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ηελ ΑΜ, νη νπνίνη αθνχ ειέγμνπλ ην αζθαιηζηήξην
ζπκβφιαην ζα εηδνπνηνχλ αληίζηνηρα ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Ο αζθαιηζκέλνο ζα
πξέπεη λα δηαηεξεί ζηελ θαηνρή ηνπ φια ηα δεκησζέληα αληηθείκελα κέρξη ηελ έγθξηζε ηεο
αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα απφξξηςε ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε
δηαηήξεζε ησλ δεκησζέλησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ιήςε θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν πνπ ζα
απεηθνλίδεηαη ην ζχλνιφ ηεο δεκηάο.
➢Βήκα 2
Ο αζθαιηζκέλνο ζα πξέπεη λα ζπιιέγεη θαη λα ζηέιλεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ
δεηεζεί απφ ηνλ πξαγκαηνγλψκνλα ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο, ηελ ΑΜ, νη νπνίνη αθνχ
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ειέγμνπλ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα πξνσζνχλ αληίζηνηρα ηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ
αζθαιηζηηθή εηαηξεία.
➢Βήκα 3
Ο πξαγκαηνγλψκνλαο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο, αθνχ ιάβεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά,
πξνρσξάεη ζηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο ηελ νπνία ζηέιλεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Ζ
ηειεπηαία ελεκεξψλεη ηνλ αζθαιηζκέλν εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ κέξα πνπ
ιακβάλεη ηα ηειεπηαία δηθαηνινγεηηθά.
➢Βήκα 4
Ο αζθαιηζκέλνο, εθφζνλ ζπκθσλεί κε ηελ πξνηεηλφκελε απνδεκίσζε, ζηέιλεη ηελ
απνδνρή ηνπ γηα ην πνζφ θαη ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ
αζθαιίζκαηνο (IBAN) γηα ηελ πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο.
Δλδεηθηηθή ιίζηα δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη


Γξαπηή αλαθνξά απαίηεζεο πνζνχ απνδεκίσζεο (ε ελ ιφγσ αλαθνξά γίλεηαη
φηαλ έρεη δηακνξθσζεί ην ηειηθφ πνζφ απαίηεζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ)



Πξνζθνξέο – Σηκνιφγηα επηζθεπήο



Σηκνιφγηα θηήζεο



Φσηνγξαθηθφ πιηθφ (πξηλ ηελ επηζθεπή, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ
επηζθεπήο θαη κεηά ηελ επηζθεπή)



Αληίγξαθν βεβαίσζεο απφ Ππξ/θε ή Αζηπλνκία
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9.

ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ

9.1

Λήπηεο ηεο Αζθάιηζεο
Αλάδνρνο

9.2

9.3

Αζθαιηδόκελνη
1.

Αλάδνρνο,

2.

ΑΜ

3.

Τπεξγνιάβνη θάζε είδνπο (θαζαξηζκνχ, θχιαμεο, ζπληήξεζεο, θιπ)

Πεξίνδνο Αζθάιηζεο
Δηεζίσο αλαλενχκελε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο Λ& (11 εκεξνινγηαθά έηε).

9.4

Αληηθείκελν Αζθάιηζεο
Οπνηαδήπνηε ζσκαηηθή βιάβε ή/θαη πιηθή δεκηά πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ
αζθαιηζκέλε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα έλαληη ηξίησλ, κεηαθεξφκελσλ επηβαηψλ θαη
ζπλεξγαδφκελσλ θπζηθψλ ή, λνκηθψλ πξνζψπσλ , θαζψο θαη απφ ηα ηκήκαηα /
γξακκψλ πνπ ζα
παξαδνζνχλ κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο απηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ γξαθείσλ δηνίθεζεο
θαη νπνπδήπνηε αζθείηαη ε αζθαιηζκέλε
δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο Διιεληθήο
Δπηθξάηεηαο.

9.5

Βάζε Αζθάιηζεο
Απαηηήζεηο νη νπνίεο ηίζεληαη θαη αλαθέξνληαη κε
 Δθηεηακέλε Πεξίνδν Αλαγγειίαο / Γήισζεο Απαηηήζεσλ : 24 κήλεο θαη
 Ζκεξνκελία Αλαδξνκηθήο Κάιπςεο

9.6

Έθηαζε θάιπςεο
1.

Σκήκα Α. Γεληθή Αζηηθή Δπζύλε

Καιχπηεηαη ε Αζηηθή επζχλε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ & Λήπηε ηεο Αζθάιηζεο έλαληη ηξίησλ,
πνπ πξνθχπηεη απφ, ή θαηά ηε δηάξθεηα, ή εμαηηίαο θαη αθνξκήο ησλ εξγαζηψλ /
ππεξεζηψλ ηεο αζθαιηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, θαη ππνρξενχηαη ιφγσ ππαηηηφηεηάο ηνπ
λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα ηελ πξφθιεζε ζσκαηηθψλ βιαβψλ (αηχρεκα, ζάλαηνο,
αζζέλεηα ή αξξψζηηα θαη ςπρηθή βιάβε) ή/θαη πιηθψλ δεκηψλ (θπζηθή βιάβε, απψιεηα ή
θαηαζηξνθή) ζε πξάγκαηα αθίλεηα ή θηλεηά πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνζεηηθψλ δεκηψλ, ηεο εζηθήο βιάβεο θαη ηεο ςπρηθήο
νδχλεο.
Ηζρχνπλ θαη νη αθφινπζεο ελδεηθηηθέο επεθηάζεηο θαη επηζεκάλζεηο:
 Δπζχλε ρξήζηε έλαληη ηδηνθηήηε
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 Τπεξβάιινπζα Αζηηθή Δπζχλε απφ Απηνθηλνχκελα κέζα θαζ’ ππέξβαζε ησλ
λνκίκσλ ππνρξεσηηθψλ ή ήδε αζθαιηζκέλσλ νξίσλ (DIL), γηα ηδηφθηεηα θαη κε
απηνθηλνχκελα νρήκαηα θαζψο θαη γηα νρήκαηα κεραλεκάησλ έξγσλ, tower-cranes
θαη ζπλαθψλ βαξέσλ νρεκάησλ θαη γεξαλνγεθπξψλ εληφο ακαμνζηαζίνπ κέρξη
€3.000.000 αλά δεκηνγφλν γεγνλφο θαη €6.000.000 αζξνηζηηθά εηεζίσο. ηελ
θάιπςε πεξηιακβάλεηαη θαη ε Αζηηθή Δπζχλε απφ κεηαθεξφκελν θνξηίν κέρξη
€500.000 αλά δεκηνγφλν γεγνλφο θαη €1.000.000 αζξνηζηηθά εηεζίσο
 Πξνζσπηθή Δπζχλε Γηεπζπληψλ, ζπλεηαίξσλ, εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπγγελψλ
πξψηνπ βαζκνχ πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ (ζχδπγνη θαη ηέθλα) θαηά ηε δηάξθεηα
επαγγεικαηηθψλ ηαμηδηψλ.
 Απηφκαηε θάιπςε Δπζχλεο απφ λεναπνθηεζέληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
 Κάιπςε θαζ’ ππέξβαζε ησλ ελ ηζρχ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ησλ εξγνιάβσλ
/ ππεξγνιάβσλ, κε εηδηθφ φξν (DIC– Difference in Conditions/ DIL – Difference in
Limits) κέρξη € 2.000.000 αλά δεκηνγφλν γεγνλφο θαη €4.000.000 αζξνηζηηθά
εηεζίσο. Ζ ΑΜ ππνρξεψλεη ηνπο εξγνιάβνπο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο αλαδφρνπο
λα έρνπλ ζε ηζρχ ζπκβφιαηα Αζηηθήο Δπζχλεο, ζπλεπεία ησλ εξγαζηψλ, ή ηεο
παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπο κε ηα ειάρηζηα φξην φπσο αλαιπηηθφηεξα αλαθέξνληαη
ζηνλ Δηδηθφ φξν
 Γηθαζηηθά θαη έμνδα ππεξάζπηζεο εληφο ησλ νξίσλ επζχλεο απνδεκίσζεο.
 Καιχπηεηαη ε Γηαζηαπξνχκελε Δπζχλε κεηαμχ ησλ αζθαιηζκέλσλ λνκηθψλ θαη
θπζηθψλ πξνζψπσλ
 Δπζχλε απφ ηξνθηθή δειεηεξίαζε (σο ηξίηνη ζεσξνχληαη θαη νη εξγαδφκελνη).
 Δπζχλε απφ ηε ιεηηνπξγία αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εξγαζηψλ θφξησζεο θαη εθθφξησζεο .
 Δπζχλε απφ ηελ ιεηηνπξγία αλειθπζηήξσλ/θπιηφκελσλ θιηκάθσλ.
 Δπζχλε απφ ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ βειηίσζεο, αλαθαίληζεο θαη επηζθεπψλ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αζθαιηδφκελνπ κέρξη πξνυπνινγηζκνχ εξγαζηψλ Δπξώ
1.000.000.Δμαηξνχληαη νη εξγαζίεο επέκβαζεο ζε θέξνληα νξγαληζκφ
 Δπζχλε απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο.
 Καιχπηεηαη ε επζχλε απφ δεκία ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηξίησλ πνπ ηεινχλ ππφ
ηε θχιαμε, θξνληίδα θαη ηνλ έιεγρν ηνπ αζθαιηδφκελνπ. Δμαηξείηαη ξεηά ε επζχλε
απφ δεκίεο ζε πάζεο θχζεσο ηξνραίν πιηθφ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο δελ εμαηξνχληαη θαη σο εθ ηνχηνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην αζθαιηζηήξην:
 Δπζχλε απφ πηψζε επηγξαθψλ θαη δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ.
 Δπζχλε απφ θσηηά, έθξεμε, βξαρπθχθισκα.
 Δπζχλε απφ δηαξξνή ή/θαη δηάξξεμε ζσιελψζεσλ.
 Δπζχλε γηα Εεκηά ζε πθηζηάκελεο ππφγεηεο θαισδηψζεηο, ζσιελψζεηο θαη άιιεο
ππφγεηεο δεκφζηεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθέιεηαο.
 Παξαίηεζε απφ αλαγσγηθά δηθαηψκαηα θαηά ησλ ζπλαζθαιηδνκέλσλ / πξφζζεησλ
αζθαιηζκέλσλ
 Αζηηθή Δπζχλε έλαληη ηδηνθηήηε
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9.7

Σκήκα Β.

Αηπρεκαηηθή Ρύπαλζε

Απαηηείηαη ε θάιπςε γηα ηελ Αζηηθή ηνπ Δπζχλε (ζσκαηηθέο βιάβεο θαη/ή Τιηθέο δεκίεο
ηξίησλ) θαη ηελ επζχλε ηνπ έλαληη ηνπ πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία
(θαη νπνηαδήπνηε λνκνζεζία πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο ζα εθαξκνζηεί θαη ζα
ζρεηίδεηαη κε απηφ) ζπλεπεία πάζεο θχζεσο ξππνγφλσλ ή κνιπζκαηηθψλ νπζηψλ απφ, ή
θαηά ηε δηάξθεηα, ή εμαηηίαο θαη αθνξκήο ησλ εξγαζηψλ / ππεξεζηψλ ηεο αζθαιηζκέλεο
δξαζηεξηφηεηαο, θαη ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη έμνδα θαζαξηζκνχ θαη/ή απνξξχπαλζεο
εδάθνπο θαη πδάηηλσλ πφξσλ (είηε επηθαλεηαθψλ, ή ππφγεησλ)
9.8

Σκήκα Γ.

Δπζύλε Πξντόλησλ

Απαηηείηαη ε θάιπςε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ γηα σκαηηθέο βιάβεο θαη/ή Τιηθέο δεκίεο ηξίησλ
απφ ηε ρξήζε, ή ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πξντφλησλ ή/θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ν
Αζθαιηζκέλνο είηε θαηαζθεπάδεη, είηε εηζάγεη, θαη πξνκεζεχεηαη πξνο ρξήζε θαη
εθκεηάιιεπζε


9.9

Καιχπηνληαη νη απνζεηηθέο δεκηέο απνξξένπζεο θαη ζπλεπεία ζσκαηηθψλ βιαβψλ
θαη πιηθψλ δεκηψλ

Αζηηθή Δπζύλε Δξγνδόηε ζύκθσλα κε ηνλ Δηδηθό όξν 2. “Αζηηθήο Δπζύλεο
Δξγνδόηε”
Απαηηείηαη ε θάιπςε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο εξγνδφηε, γηα ηελ
επζχλε ηνπ έλαληη εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ
ηνπ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ, ή θαηά ηε δηάξθεηα, ή εμαηηίαο θαη αθνξκήο ησλ εξγαζηψλ /
ππεξεζηψλ ηεο Αζθαιηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ άξζξσλ
657, 658 θαη 932 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. ηελ έλλνηα ησλ ηξίησλ εκπίπηνπλ φινη νη
εξγαδφκελνη θαη ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηνλ
Αζθαιηζκέλν αθφκα θαη νη εξγαδφκελνη -εθφζνλ πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε- κε Γ.Π.Τ.

9.10 Γεσγξαθηθά Όξηα



Διιεληθή Δπηθξάηεηα
Παγθνζκίσο (εμαηξνπκέλσλ ΖΠΑ/ΚΑΝΑΓΑ) αλαθνξηθά κε ηελ Κάιπςε Αζηηθήο
Δπζχλεο Δξγνδφηε, Κάιπςε Πξνζσπηθήο Δπζχλεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
Αζθαιηδνκέλνπ θαη ησλ ζπλνδψλ απηψλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.

9.11 Δθαξκνζηέν Γίθαην – Γηθαηνδνζία
Διιεληθφ/ Γηθαζηήξηα Αζελψλ
9.12 Όξηα Δπζύλεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο
Σκήκα Α.

Γεληθή Αζηηθή Δπζύλε
Μέρξη €
20.000.000
θαη’
αηχρεκα
ή
δεκηνγφλν
γεγνλφο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνζεηηθψλ δεκηψλ) θαη αζξνηζηηθά γηα φιε
ηε δηάξθεηα αζθάιηζεο
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Σκήκα Β.

Αηπρεκαηηθή Ρύπαλζε – Πεξηβαιινληηθή Δπζύλε
Μέρξη €2.000.000 αλά δεκηνγφλν γεγνλφο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
απνζεηηθψλ δεκηψλ) θαη €4.000.000αζξνηζηηθά γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο
αζθάιηζεο

Σκήκα Γ.

Δπζύλε Πξντόλησλ
Μέρξη €5.000.000Δπξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνζεηηθψλ
δεκηψλ) γηα θάζε απαίηεζε θαη €10.000.000Δπξψ ζπλνιηθά θαη’ έηνο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνζεηηθψλ δεκηψλ)

Σκήκα Γ.

Αζηηθή Δπζύλε Δξγνδόηε (ππν-φξην Σκήκαηνο Α Γεληθήο Αζηηθήο
Δπζχλεο)
Μέρξη € 1.000.000 θαη’ αηχρεκα θαη αζξνηζηηθά €2.000.000 γηα φιε ηε
δηάξθεηα αζθάιηζεο

9.13 Απαιιαγέο
Σν πνζφ απηφ βαξχλεη ηνλ αζθαιηζκέλν θαη αθαηξείηαη απφ ην ηειηθφ πνζφλ ηεο
νθεηιφκελεο απνδεκίσζεο. πγθεθξηκέλα γηα δεκηέο απφ


Αηπρεκαηηθή Ρχπαλζε
Απαιιαγή: €100.000αλά δεκηνγφλν γεγνλφο



Λνηπέο Αηηίεο
Απαιιαγή: €50.000αλά δεκηνγφλν γεγνλφο

9.14 Βαζηθέο Δμαηξέζεηο
 Δπζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ γηα ηα νπνία ε
αζθάιηζε είλαη ππνρξεσηηθή εθ ηνπ λφκνπ.
 Δπζχλε γηα πξφζηηκα ή πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη ζηα πιαίζηα ζχκβαζεο πνπ
έρεη ζπλαθζεί απφ αζθαιηδφκελν.
 Δπζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηερληθέο ή επαγγεικαηηθέο ζπκβνπιέο (πνπ παξέρνληαη
έλαληη ακνηβήο) θαη πνπ δελ αθνξά ζε ζάλαην ή ζσκαηηθή βιάβε πξνζψπσλ ή
πεξηνπζηαθή δεκία ηξίηνπ. (Δπαγγεικαηηθή Δπζχλε)
 Δπζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θπξηφηεηα, θαηνρή ή ρξήζε ηπρφλ αεξνζθάθνπο ή
ζαιάζζηνπ ζθάθνπο.
 Δπζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ δηήζεζε θαη ξχπαλζε εθηφο θαη αλ πξνθαιείηαη απφ έλα
μαθληθφ, αλαπάληερν θαη απξφζκελν ζπκβάλ.
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10.

ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Δ ΤΜΒΑΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ

10.1 Λήπηεο ηεο Αζθάιηζεο
Ο Αλάδνρνο θαζψο θαη νη πξνκεζεπηέο κε ηνπο νπνίνπο ζπκβάιιεηαη
10.2 Αζθαιηδόκελνη
1. Αλάδνρνο
2. ΑΜ
3. Οη ίδηνη νη Αλάδνρνη ζχκβαζεο Πξνκεζεηψλ ΑΜ
10.3 Γεληθέο απαηηήζεηο
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπλάςεη θαη λα δηαηεξήζεη ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο
ηεο ζχκβαζεο, ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα αθφινπζα ζρεηηθά
άξζξα, κε δηθή ηνπ επηκέιεηα θαη δηθέο ηνπ δαπάλεο (ηελ αζθάιηζε ηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ,
ηεο κεηαθνξάο, ησλ κεραλεκάησλ / εμνπιηζκνχ, ηελ αζθάιηζε ηεο Αζηηθήο ηνπ Δπζχλεο
έλαληη Σξίησλ θαη ηεο Δξγνδνηηθήο ηνπ επζχλεο έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ, ) φζνλ αθνξά
ηηο πξνκήζεηεο πιηθψλ, κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ, αλαισζίκσλ, θιπ φπνπ έρνπλ
εθαξκνγή. Ζ ηζρχο ησλ αζθαιηζηεξίσλ δελ πεξηνξίδεη ζε θακία πεξίπησζε θαη κε θαλέλα
ηξφπν ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θέξεη ν Αλάδνρνο, φπσο απηέο απνξξένπλ
απφ ηελ ζχκβαζε.
Οθείιεη επίζεο λα εθπιεξψζεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. φπσο απηή ηζρχεη θαη έρεη εθαξκνγή ζηελ Διιάδα-, αιιά θαη κε ηηο δηαηάμεηο Κνηλνηηθψλ
νδεγηψλ θαη ηεο Ννκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζρεηίδνληαη θαη αλαθέξνληαη
ζηνλ αζθαιηζηηθφ ζεζκφ ελ γέλεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη
κεηαβνιψλ απηψλ, πνπ ηπρφλ επέιζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο άξα θαη
ηεο ζπλνιηθήο πεξηφδνπ αζθάιηζεο.
Σα αζθαιηζηήξηα ζα πξέπεη:
 Να ζπλάπηνληαη ζε Δπξψ
 Να πεξηιακβάλνπλ θαη λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο αιιά θαη
νπνηνπδήπνηε άιινπ άξζξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζε αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο θαη λα
θαιχπηνπλ θαη’ ειάρηζην ηα αζθαιηδφκελα φξηα επζχλεο, θαη ην ελδεηθηηθφ πιαίζην
θαιχςεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν.
 Να ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο ΑΜ
Ζ δηαδηθαζία ηεο έγθξηζεο ησλ αζθαιηζηεξίσλ απφ ηελ ΑΜ, έρεη ζθνπφ ηελ επηβεβαίσζε
ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ φξσλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ
θαη άιισλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ.
Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αζθαιίδεη παξεκθεξή αληηθείκελα κε
απηφ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηνπ ελ ιφγσ Γηαγσληζκνχ θαη λα πξνθχπηεη απφ ην
θαηαζηαηηθφ ηεο φηη ε παξνρή ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ εληάζζεηαη ζηνλ εηαηξηθφ ηεο
ζθνπφ, λα έρεη ζπζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγεί λφκηκα ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4364/2016 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο
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λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2009/138/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο25εο Ννεκβξίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε
δξαζηεξηνηήησλ αζθάιηζεο θαη αληαζθάιηζεο» φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, ή ζχκθσλα κε
αληίζηνηρε Ννκνζεζία ηεο Δ.Δ, Δπξσπατθέο δηαηάμεηο πεξί Διεχζεξεο Παξνρήο
Τπεξεζηψλ, φπσο ηζρχνπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη
κεηαβνιψλ απηψλ θαη λα είλαη εγθαηαζηεκέλε ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.)
10.4 Αζθάιηζε Πξνζσπηθνύ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιίζεη ζηνλ ΔΦΚΑ (Ν. 4387/2016 η. ΗΚΑ-ΔΣΑΜ)
θαη ηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία ή νξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ζηελ
Διιάδα, φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί ν ίδηνο, ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ ζηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί
ΔΦΚΑ(Ν. 4387/2016 η. ΗΚΑ-ΔΣΑΜ), ή ησλ ινηπψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ή νξγαληζκψλ,
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιίζεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ
έλαληη εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ (Employers Liability) ζε αλαγλσξηζκέλεο αζθαιηζηηθέο
εηαηξείεο φπσο αλαιπηηθφηεξα αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή παξάγξαθν.
Ζ δηάηαμε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ην πξναλαθεξφκελν
πξνζσπηθφ (εκεδαπφ ή αιινδαπφ) έλαληη αηπρεκάησλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ
ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο θαιχπηνληαο ηελ Δξγνδνηηθή ηνπ
επζχλε.
10.5 Αζθάιηζε Μεραλεκάησλ / Ορεκάησλ
Ο Αλάδνρνο θαη ηπρφλ ππεξγνιάβνη ηνπ είλαη ππεχζπλνη γηα νπνηαδήπνηε δεκία ζπκβεί
ζε ηξίηνπο (είηε σκαηηθή βιάβε, ή Τιηθή δεκηά) απφ ηε ρξήζε θαη ηε κεηαθίλεζε ησλ
νρεκάησλ γηα ηα νπνία βάζεη λφκνπ είλαη ππεχζπλνη, θαη ην αηχρεκα ή ε δεκηά εκπίπηεη
ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο νρεκάησλ. Δίλαη ππνρξεσκέλνη λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία θαη λα θξνληίδνπλ ψζηε νη νδεγνί
ηνπο λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζε απηή, εθαξκφδνληαο φινπο ηνπο θαλφλεο
αζθαινχο νδήγεζεο.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη αζθαιηζκέλα ηα νρήκαηά ηνπ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο
αλάγθεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, κε ζπκπιεξσκαηηθέο θαιχςεηο (νιηθή - κεξηθή θινπή,
ππξθαγηά, θπζηθά θαηλφκελα θαη εη δπλαηφλ θαη ηδίεο δεκίεο). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε νπδεκία
πεξίπησζε, νχηε ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή αηπρήκαηνο, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα
δηεθδηθήζεη απφ ηελ ΑΜ απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκία ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο.
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10.6 Αζθάιηζε Μεηαθνξώλ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαηά ην ζηάδην ηεο Μεηαθνξάο ηεο πξνκήζεηαο
πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο απφ ηε ρψξα ή ηνλ ηφπν θαηαζθεπήο κέρξη
ηελ πξνζθφκηζή ηεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΜ ζηε Θεζζαινλίθε, θαζψο θαη ηε
κεηαθνξά ηνπ ζηνλ ηφπν πνπ ζα ππνδείμεη ε ΑΜ. Σν ζρέδην ηνπ ελ ιφγσ αζθαιηζηεξίνπ
ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί πξνο έιεγρν ζηελ ΑΜ, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο πξηλ ηελ
πξψηε θφξησζε.
ην αζθαιηζηήξην ζα ηζρχεη ε ξήηξα Α’ (Institute Cargo ClausesA ALLRISK),ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξεηξψλ Πνιέκνπ (Institute War Clauses Cargo)
θαη Απεξγηψλ (Institute Strikes Clauses Cargo), επηζεκαίλνληαο φηη ζα θαιχπηνληαη θαη
ηπρφλ κεηαθνξηψζεηο. Σν ζρεηηθφ πξσηφηππν αζθαιηζηήξην ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί
ζηελ ΑΜ ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηελ πξψηε θφξησζε.
10.7 Αζθάιηζε Καηά Παληόο Κηλδύλνπ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαηά Παληφο Κηλδχλνπ ηελ Πξνκήζεηα, απφηελ
πξνζθφκηζε ηνπ πξψηνπ απαηηνχκελνπ πιηθνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΜ.
Σν αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο απηήο θαιχπηεη ηελ ζπλνιηθή αμία ηεο χκβαζεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκάησλ ηεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
δεηά απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ αζθαιηδνκέλνπ θεθαιαίνπ
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε πξαγκαηηθή αμία ηεο χκβαζεο θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ππαζθάιηζεο. Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε ζα
παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκηάο ή θαηαζηξνθήο, κεξηθήο ή νιηθήο, πνπ
νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία (δειαδή αλσηέξα βία, ζεηζκνχο,
αηχρεκα θαηά ηελ κεηαθνξά, ηπραία πεξηζηαηηθά, ιαλζαζκέλε κειέηε ή/θαη παξαγσγή/
ζπλαξκνιφγεζε πιηθψλ (MANUFACTURER’SRISK, ειαηησκαηηθά πιηθά, ιαλζαζκέλε
εξγαζία θιπ.), κε εμαίξεζε ηνπο θηλδχλνπο, πνπ εμαηξνχληαη θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηα
ζπλήζε αζθαιηζηήξηα Καηά Παληφο Κηλδχλνπ (πφιεκνο, εηζβνιή, αληαξζία, ιατθή
εμέγεξζε, επαλάζηαζε, θαηάζρεζε, κφιπλζε απφ ξαδηελέξγεηα ή ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία
θιπ.).
Ο Αλάδνρνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιηζηεί γηα ηηο έκκεζεο θαη απνζεηηθέο
δεκηέο, φπσο δηαθπγφληα θέξδε, απψιεηα ρξήζεο, θιπ., πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζηνλ θνξέα
ηεο Πξνκήζεηαο απφ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο αζθαιίζεηο
ζα πξέπεη λα είλαη απφ θνηλνχ ζην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο ΑΜ.
Γηάξθεηα Αζθάιηζεο: Απφ ηελ πξνζθφκηζε ηνπ πξψηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΜ ζηε Θεζζαινλίθε, ιήγεη δε κε ηελ θαη ιήγεη κε ηε ιήμε ηεο
πεξηφδνπ εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ. Σν ελ ιφγσ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην
Καηά Παληφο Κηλδχλνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ ΑΜ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην
παξφλ άξζξν.
Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ΑΜ γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο απέλαληη ζηνλ Αλάδνρν ζε
ζρέζε κε ηα πνζά πνπ ηνπ έρεη ήδε θαηαβάιεη, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηήζεη απφ
ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα ζπκπεξηιεθζεί ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ν εμήο εηδηθφο
φξνο:
ε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνθεηκέλνπ ε
αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκηά απνδεκίσζε,
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πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο
ΑΜ.
Δθφζνλ ε ΑΜ δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε,
απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο (εηδηθέο ή άιινπ είδνπο εληνιή ή εμνπζηνδφηεζε
απφ ηνλ Αλάδνρν), ε απαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα ηελ
θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηελ ΑΜ θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδέρεηαη
απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηελ ΑΜ κεηά απφ
αίηεζε ηεο ηειεπηαίαο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ».
Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ ΑΜ θαη’ νπδέλα ηξφπν ηνλ
απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε.
πκθσλείηαη φηη νπνηνδήπνηε πνζφ δελ έρεη αζθαιηζζεί ή δελ αλαθηεζεί δπλάκεη ηνπ
αλσηέξσ αζθαιηζηεξίνπ Καηά Παληφο Κηλδχλνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα
κε ηηο επζχλεο ηνπ θαηά ηε χκβαζε.
10.8 Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο (Γεληθήο Αζηηθήο Δπζύλεο έλαληη
Δξγνδνηηθήο Δπζύλεο έλαληη ησλ Δξγαδνκέλσλ)

Σξίησλ &

Α) Αληηθείκελν αζθάιηζεο ηεο Γεληθήο Αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ είλαη ε θάιπςε
σκαηηθψλ Βιαβψλ θαη/ή Τιηθψλ δεκηψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζε ηξίηνπο θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πεξηφδνπ αζθάιηζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ή εμ αηηίαο
ή εμ αθνξκήο απηψλ, πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο. Ζ αζθαιηζηηθή
εηαηξεία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο σκαηηθψλ βιαβψλ θαη/ή
Τιηθψλ Εεκηψλ ηξίησλ, ηα έμνδα ππεξάζπηζεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ηα πνζά
απνδεκίσζεο σο ςπρηθή νδχλε (κφλν γηα /Β) ή εζηθή βιάβε αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, ηα έμνδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζεηηθψλ δεκηψλ
αιιά θαη ηα πνζά απνδεκίσζεο ησλ απνζεηηθψλ δεκηψλ ζπλεπεία ησλ σκαηηθψλ
Βιαβψλ ηξίησλ ή/θαη ησλ Τιηθψλ δεκηψλ ζηα αθίλεηα ή θηλεηά ηνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Β) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζην αζθαιηζηήξην ηελ
θάιπςε ηεο Δξγνδνηηθήο ηνπ Δπζχλεο (Employers Liability) έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πεξηφδνπ
αζθάιηζεο,
Αληηθείκελν αζθάιηζεο ηεο Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο είλαη ε θάιπςε ηνπ Δξγνδφηε γηα πνζά
πνπ ζα θιεζεί λα θαηαβάιιεη σο απνδεκίσζε ςπρηθήο νδχλεο ή/θαη εζηθήο βιάβεο
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη γηα ηα πνζά πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 657 & 658 ηνπ
Α.Κ. (Αζηηθνχ Κψδηθα), ζπλεπεία εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ πξνμελνχληαη θαηά ηε
δηάξθεηα, εμ αηηίαο ή εμ αθνξκήο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ
απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο.
ηελ έλλνηα ησλ ηξίησλ εκπίπηνπλ φινη νη εξγαδφκελνη θαη ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη ζρέζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηνλ Αζθαιηδφκελν. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην
εκεδαπφ φζν θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ.
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10.9 Δλδεηθηηθό πιαίζην θάιπςεο Γεληθήο Αζηηθήο Δπζύλεο


Γειψλεηαη θαη ζπκθσλείηαη φηη ζην πιαίζην θάιπςεο ηεο Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο
έλαληη ηξίησλ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη ζα ηζρχνπλ φιεο νη θαιχςεηο πνπ δπλεηηθά
παξέρεη ην αζθαιηζηήξην βάζεη ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ηνπ θαη ζχκθσλα
κε ηε ζπλήζε αζθαιηζηηθή πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζηα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα.
Ωο εθ ηνχηνπ, ιεθηηθά αζθαιηζηεξίσλ πνπ εμαηξνχλ ελδεηθηηθά: ππξθαγηά, έθξεμε,
βξαρπθχθισκα, κεηαθνξά / κεηαθίλεζε πάζεο θχζεσο πιηθψλ εληφο ηνπ ρψξνπ
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ρξήζε εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ιεηηνπξγία
αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, εξγαζίεο θνξηνεθθνξηψζεσλ, δεκηέο ζε φκνξα
θηίζκαηα θ.ι.π, δελ ζα έρνπλ θακία ηζρχ σο εμαηξέζεηο θαη ζα πεξηιακβάλνληαη
ζηελ θάιπςε



Ζ ζπκθσλία απηή δελ έρεη εθαξκνγή κφλν ζε εμαηξέζεηο πνπ ηζρχνπλ βάζεη ηεο
θείκελεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο , ή εμαηξνχληαη δηφηη απνηεινχλ αληηθείκελν
άιιεο αζθάιηζεο θαη δελ κπνξεί λα ηζρχζεη απφ ηελ αζηηθή επζχλε ζχκθσλα κε
ηελ πξαθηηθή ηεο αγνξάο ή δελ απνξνχλ λα έρνπλ εθαξκνγή σο θάιπςε ζηε
δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθαιίδεηαη.



Δηδηθφηεξα γηα ηελ Αζηηθή επζχλε απφ ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία πάζεο θχζεσο
κεραλεκάησλ ειεθηξνθίλεησλ ή βελδηλνθίλεησλ θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπο γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δηεπθξηλίδεηαη φηη εθφζνλ ην
αηχρεκα εκπίπηεη ζε ππνρξεσηηθή αζθάιηζε βάζεη ηεο ζρεηηθήο θείκελεο
λνκνζεζίαο, ηφηε ε ελ ιφγσ θάιπςε ζα ηζρχεη θαζ’ ππέξβαζε ησλ ππνρξεσηηθψλ
νξίσλ επζχλεο πνπ ζα νξίδεη ε εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί ππνρξεσηηθήο
αζθάιηζεο αζηηθήο επζχλεο νρεκάησλ. Δάλ ην αηχρεκα δελ εκπίπηεη ζε
ππνρξεσηηθή αζθάιηζε, ηφηε ε παξνχζα θάιπςε ζα ηζρχεη σο πξσηαξρηθή



Καιχπηεηαη ε εθ ηνπ άξζξνπ 922 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα απνξξένπζα επζχλε ησλ
Αζθαιηζκέλσλ (επζχλε πξνζηήζαληνο).



Καιχπηνληαη Εεκηέο ζε Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο (Ο.Κ.Ω)



Καιχπηνληαη φπσο νξίδεη ν λφκνο πεξηζηαηηθά βαξείαο ακέιεηαο,



Καιχπηνληαη νη απνζεηηθέο δεκίεο ζπλεπεία σκαηηθψλ βιαβψλ θαη/ή Τιηθψλ
δεκηψλ

10.10 Γηάξθεηα αζθάιηζεο:
Απφ ηελ πξνζθφκηζε ηεο πξψηεο απαηηνχκελεο πξνκήζεηαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΜ
θαη ιήγεη κε ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο.
Σα Όξηα Δπζχλεο πνπ ζα ηζρχνπλ ζην αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζχλεο
ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα :

είλαη θαη’

10.11 Γεληθή Αζηηθή επζύλε έλαληη ηξίησλ
(πεξηιακβάλνληαη ζηα όξηα, δαπάλεο
ππεξάζπηζεο, ζεηηθέο θαη απνζεηηθέο δεκίεο)
α. Γηα σκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ: ηεηξαθφζηεο ρηιηάδεο Δπξψ (400.000 €) θαη’
άηνκν
β. Γηα Τιηθέο δεκηέο ηξίησλ: δηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο Δπξψ (250.000 €) αλά δεκηνγφλν
γεγνλφο
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γ. Γηα σκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ: νρηαθφζηεο ρηιηάδεο Δπξψ . €800.000) ζε
νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ
δ. Αλψηαην αζξνηζηηθφ φξην επζχλεο: έλα εθαηνκκχξην Δπξψ (1.000.000€) γηα φιε ηε
δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο.
10.12 Δξγνδνηηθή Δπζύλε (ππν-όξηα επζύλεο ηεο Γεληθήο Αζηηθήο επζύλεο)
α. Όξην επζχλεο: ηεηξαθφζηεο ρηιηάδεο Δπξψ (400.000 €) θαη’ άηνκν
β. Όξην επζχλεο: νρηαθφζηεο ρηιηάδεο Δπξψ (800.000 €) ζε νκαδηθφ αηχρεκα,
αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ θαη αζξνηζηηθά γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο
αζθάιηζεο
10.13 Δηδηθνί Όξνη
1.

Ο Αλάδνρνο θαη ε ΑΜ ζα είλαη ζπλαζθαιηδφκελνη.

2.

ε πεξίπησζε πνπ επέιζεη ν αζθαιηζκέλνο θίλδπλνο, ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηνπ
Αλαδφρνπ ζα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ ΑΜ θαηά ηελ αλαγγειία ηεο αζθαιηζηηθήο
πεξίπησζεο. Ο Αλάδνρνο θαη ε ΑΜ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ζπλαζθαιηδφκελνη,
δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα απηήο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζή ηεο. Πξηλ ηελ θαηαβνιή
απνδεκίσζεο ηξίηνπ πνπ αθνξά ππαηηηφηεηα ηεο ΑΜ θαη κφλν ηφηε, ε αζθαιηζηηθή
εηαηξεία ζα πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ
ζπγθαηάζεζε ηεο ΑΜ ζπκθσλείηαη φηη νπνηνδήπνηε πνζφ δελ έρεη αζθαιηζζεί ή
δελ αλαθηεζεί δπλάκεη ηνπ πην πάλσ αζθαιηζηεξίνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν
ζχκθσλα κε ηηο επζχλεο ηνπ θαηά ηε χκβαζε.

3.

Ο Αλάδνρνο θαη ε ΑΜ, εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ ηξίησλ θαη θαιχπηνληαη γηα
Τιηθέο Εεκηέο, θαη απψιεηεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ αθφκα θαη θαηά ηε
δηάξθεηα φπνπ απηά βξίζθνληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ γηα
ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, θαη θαιχπηεηαη επίζεο θαη γηα σκαηηθέο Βιάβεο
ζην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηεο, ζηνπο ππαιιήινπο ηεο ζε ηπρφλ ζπκβνχινπο ηεο ή
νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο σο πξνζηεζείο
ηεο, εξγνιάβνο ππεξγνιάβνο άιισλ εξγαζηψλ πνπ είηε έρεη ζρέζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο κε ηελ ΑΜ ή ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε Γ.Π.Τ.

4.

ηελ επσλπκία ηεο ΑΜ, ζπκθσλείηαη φηη πεξηιακβάλνληαη Φνξείο θαη
Δθπξνζσπνχζεο Τπεξεζίεο θαη νη ζρεηηδφκελεο εηαηξίεο ηνπο, είηε πθίζηαληαη θαη
ιεηηνπξγνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο, είηε ηδξπζνχλ, δεκηνπξγεζνχλ ή
απνθηεζνχλ κεζνχζεο ηεο ζπκβαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ππαιιήισλ, ησλ ζπκβνχισλ θαη
ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο.

5.

ηελ έλλνηα ηνπ «Αζθαιηζκέλνπ» πεξηιακβάλνληαη ε ΑΜ, ν Αλάδνρνο θαη ηπρφλ
Δξγνιάβνη, Τπεξγνιάβνη, Πξνκεζεπηέο, πλεξγάηεο ηνπ θαζψο επίζεο θαη νη
Δξγαδφκελνη θαη ην Πξνζσπηθφ φισλ απηψλ, πνπ απαζρνινχληαη -ππφ
νπνηαδήπνηε ζέζε εξγαζίαο- ζηελ παξνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ ππεξεζηψλ..

6.

Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δε δχλαληαη λα αθπξσζνχλ, ηξνπνπνηεζνχλ ή λα
ιήμνπλ ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή εηδνπνίεζε δηνξίαο εμήληα (60) εκεξψλ, κε
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ζπζηεκέλε επηζηνιή ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν, φζν θαη
πξνο ηελ ΑΜ.
7.

Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα αλαγσγήο λα ζηξαθεί
αλαγσγηθά θαηά ηεο ΑΜ, ησλ Φνξέσλ θαη ησλ Δθπξνζσπνπζψλ Τπεξεζηψλ ηνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ππαιιήισλ, ζπκβνχισλ θαη
ζπλεξγαηψλ ηνπο, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ε βιάβε ή δεκία νθείιεηαη
ζε δφιν.

8.

ε πεξίπησζε πνπ επέιζεη ν αζθαιηζκέλνο θίλδπλνο, ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηνπ
Αλαδφρνπ ζα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ ΑΜ θαηά ηελ αλαγγειία ηεο αζθαιηζηηθήο
πεξίπησζεο. Ζ ΑΜ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο ζπλαζθαιηδφκελε, δηαηεξνχλ ην
δηθαίσκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
απηήο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζή ηεο. Πξηλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ηξίηνπ
πνπ αθνξά ππαηηηφηεηα ηεο ΑΜ θαη κφλν ηφηε, ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα πξέπεη λα
έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο ΑΜ
(ΑΜ). πκθσλείηαη φηη νπνηνδήπνηε πνζφ δελ έρεη αζθαιηζζεί ή δελ αλαθηεζεί
δπλάκεη ηνπ πην πάλσ αζθαιηζηεξίνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε
ηηο επζχλεο ηνπ θαηά ηε χκβαζε.

9.

ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέμεη πεξίπησζε αζθαιηζκέλνπ θηλδχλνπ ν Αλάδνρνο
κεηαβηβάδεη θαη εθρσξεί ζηελ ΑΜ εμ αξρήο ηα πνζά ησλ απαηηήζεψλ ηνπ απφ ην
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Σα πνζά απηά ζα θαηαβάιινληαη απ’ επζείαο ζηελ ΑΜ
χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη έγγξαθε ζπλαίλεζε ή άιιε
ελέξγεηα ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ πεξίπησζε πνπ ε ΑΜ έρεη ππνζηεί δεκία κε
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.

10.

Δάλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη αζθαιηζκέλνη δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαη ηνπο αλαινγνχλ βάζεη ησλ φξσλ ηνπ
αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ έλαληη ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, δίλνληάο ηεο κε
απηφλ ηνλ ηξφπν ην δηθαίσκα λα απαιιαγεί απφ ηελ ππνρξέσζε απνδεκίσζεο
(είηε νιηθψο, ή κεξηθψο) ζε πεξίπησζε απαίηεζεο, ηφηε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε
αζθαιηζηηθή εηαηξεία δελ ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη απηφ ην δηθαίσκα γηα απαιιαγή
απνδεκίσζεο ησλ ππφινηπσλ αζθαιηζκέλσλ. Παξά ηαχηα, ζεκεηψλεηαη φηη απηφ
δελ απαιιάζζεη ηνπο ππφινηπνπο αζθαιηζκέλνπο απφ ηηο δηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο
θαη επίζεο ν ελ ιφγσ εηδηθφο φξνο δελ έρεη εθαξκνγή ζε πεξίπησζε πνπ ε
αδπλακία ζπκκφξθσζεο αθνξά ηελ ππνρξέσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηελ
θαηαβνιή αζθαιίζηξσλ.

10.14 Αλάιεςε Δπζπλώλ, Δθαξκνγή θαη Σήξεζε Γεληθώλ Τπνρξεώζεσλ θαη Απνδνρή
Γεληθώλ όξσλ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδόρνπ
1.

Καηά ηε ζχλαςε ησλ ελ ιφγσ αζθαιίζεσλ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε
ηνπ ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ, Γηαηαγκάησλ, Καλνληζκψλ θιπ. θαη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε απηνχο πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηελ
Διιάδα.

2.

πκθσλείηαη φηη νπνηνδήπνηε πνζφ δελ έρεη αζθαιηζζεί ή δελ αλαθηεζεί δπλάκεη
ηνπ πην πάλσ αζθαιηζηεξίνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο
επζχλεο ηνπ θαηά ηε χκβαζε.

ειίδα 37 από 58

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ
3.

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ θαη λα
απνδεκηψλεη ηελ ΑΜ έλαληη φισλ ησλ απσιεηψλ θαη απαηηήζεσλ πνπ ηπρφλ
πξνθχςνπλ απφ παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ λα ζπκκνξθσζεί ή λα ηεξήζεη ηνπο
φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ. Οη παξερφκελεο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο, νη νηθνλνκηθνί
θαη αζθαιηζηηθνί φξνη, εμαηξέζεηο, απαιιαγέο θιπ. ππφθεηληαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο ΑΜ.

4.

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεξγάζηκνο, θαη εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, θάζε ζηνηρείν
πνπ ηνπ δεηείηαη θαη θξίλεηαη νπζηψδεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο
αζθαιηζηκφηεηαο, γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ θάιπςεο, ησλ φξσλ θαη ησλ
πξνυπνζέζεσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζα ηζρχζεη ε αζθάιηζε αιιά θαη γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ αζθαιίζηξσλ.

5.

Οη παξαπάλσ αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ ή πεξηνξίδνπλ θαηά θαλέλα ηξφπν ηηο
ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, νχηε ζε
φηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα ζρεηηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα εμαηξέζεηο,
πξνυπνζέζεηο, απαιιαγέο, ππνρξεψζεηο, πεξηνξηζκνχο θιπ.

6.

Οπνηαδήπνηε πεξίπησζε επηβεβαησκέλεο πξνο ηελ ΑΜ απνηπρίαο εχξεζεο
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζε θακία πεξίπησζε δε ζα εξκελεχεηαη σο άξζε ησλ
επζπλψλ ηνπ Αλαδφρνπ φπσο απηέο νξίδνληαη θαη απνξξένπλ απφ ηνλ Αζηηθφ
Κψδηθα ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ν Αλάδνρνο
παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή/
θαη πξάγκαηα εμ αηηίαο ή εμ αθνξκήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, φπσο απηέο
αλαθέξνληαη ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο.

7.

ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλνκνιφγεζε
ηηο παξαπάλσ αζθαιίζεηο, παξαιείςεη ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά)
νπνηαδήπνηε δεκία ή βιάβε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε εμνθιεκέλεο δεκίαο ή βιάβεο
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ε ΑΜ δηθαηνχηαη λα
παξαθξαηήζεη απφ ην ιακβάλεηλ ηνπ Αλαδφρνπ ή απφ εγγχεζή ηνπ νπνηαζδήπνηε
θχζεο ηα πνζά πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ελ
ιφγσ δεκίαο ή βιάβε

8.

ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ν
Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή παξνρή
θαη πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ.

9.

Σν γεγνλφο φηη ε ΑΜ επηβιέπεη ηηο ππεξεζίεο δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ
νπνηαδήπνηε επζχλε, πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηελ
ππάξρνπζα λνκνζεζία.

10.

Ζ ΑΜ επηθπιάζζνληαη ην δηθαίσκα λα παξαθξαηνχλ απφ ην ιακβάλεηλ ηνπ
Αλαδφρνπ θάζε πνζφ ή λα θαηαπίπηεη αλάινγν πνζφ απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή
θαιήο εθηέιεζεο πνπ δελ ζα είλαη δπλαηφ λα εηζπξαρζεί απφ ηελ αζθαιηζηηθή
εηαηξεία ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ, εηδηθψλ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θιπ.
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ελ ιφγσ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ.

11.

Ζ ΑΜ ζηελ νπνία θαη ζα ππνβιεζνχλ γηα έγθξηζε φια ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ
άξζξν αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, έρεη επίζεο ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα έγθξηζεο ησλ
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αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ ζα επηιέμεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
12.

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε
ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ή λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαπάλσ αζθαιηζηηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ ή νη αζθαιίζεηο πνπ ζπλνκνινγήζεη θξηζνχλ ζαλ κε
ηθαλνπνηεηηθέο απφ ηελ ΑΜ, ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε
δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ηα πην πάλσ αζθαιηζηήξηα θαη λα παξαθξαηήζεη, (εληφθσο
κε ην λφκηκν επηηφθην ππεξεκεξίαο) ην πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, είηε απφ ηα πνζά
πνπ έρεη λα ιάβεη ν Αλάδνρνο είηε κε θαηάπησζε αλάινγνπ πνζνχ απφ ηελ
εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ θαιήο εθηέιεζεο / θαιήο ιεηηνπξγίαο. ηελ πεξίπησζε απηή
ε ΑΜ ζα ελεξγεί κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ εθφζνλ ζα
αθνξά ην ζπκθέξνλ απηνχ.

13.

Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιιεη ζηνπο
αζθαιηζηέο ην νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, εΑΜγηα λα απνθχγεη
ελδερφκελε αθχξσζε ηνπ ή ησλ αζθαιηζηεξίσλ, δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα
αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα ηα
παξαθξαηήζεη
απφ
ιαβείλ
ηνπ,
ζχκθσλα
κε
ηα
πξνεγνχκελα.
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11.

ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ
ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Δ

ΤΜΒΑΔΗ

ΠΑΡΟΥΖ

ΤΠΖΡΔΗΩΝ

11.1 Λήπηεο ηεο Αζθάιηζεο
Ο Αλάδνρνο
11.2 Αζθαιηδόκελνη
1. Αλάδνρνο
2. ΑΜ
3. ΟΗ ίδηνη νη αλάδνρνη - ππεξγνιάβνη θαζαξηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ
11.3 Γεληθέο απαηηήζεηο
Ο Αλάδνρνο, νθείιεη λα ζπλάςεη θαη λα δηαηεξήζεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
ζχκβαζεο, ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα αθφινπζα ζρεηηθά
άξζξα, κε δηθή ηνπ επηκέιεηα θαη δηθέο ηνπ δαπάλεο (δει. ηελ αζθάιηζε ηνπ Πξνζσπηθνχ
ηνπ, ησλ Μεραλεκάησλ / νρεκάησλ, ηπρφλ θαη ηελ αζθάιηζε ηεο Αζηηθήο ηνπ Δπζχλεο
έλαληη Σξίησλ θαη ηεο Δξγνδνηηθήο ηνπ επζχλεο έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ) φζνλ αθνξά
ππεξεζίεο θαη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ζε ζηαζκνχο, ζήξαγγεο, θξέαηα, δηαθιαδψζεηο,
ακαμνζηάζην, ηξαίλα, γξαθεία, εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη φπνπ αιινχ απαηηεζεί ζην δίθηπν
ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο. Ζ ηζρχο ησλ αζθαιηζηεξίσλ δελ πεξηνξίδεη ζε θακία
πεξίπησζε θαη κε θαλέλα ηξφπν ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θέξεη ν Αλάδνρνο ,
φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε.
Οθείιεη επίζεο λα εθπιεξψζεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. –
φπσο απηή ηζρχεη θαη έρεη εθαξκνγή ζηελ Διιάδα-, αιιά θαη κε ηηο δηαηάμεηο Κνηλνηηθψλ
νδεγηψλ θαη ηεο Ννκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζρεηίδνληαη θαη αλαθέξνληαη
ζηνλ αζθαιηζηηθφ ζεζκφ ελ γέλεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη
κεηαβνιψλ απηψλ, πνπ ηπρφλ επέιζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο άξα θαη
ηεο ζπλνιηθήο πεξηφδνπ αζθάιηζεο.
Σα αζθαιηζηήξηα ζα πξέπεη
 Να ζπλάπηνληαη ζε Δπξψ
 Να πεξηιακβάλνπλ θαη λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο αιιά θαη
νπνηνπδήπνηε άιινπ άξζξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζε αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο θαη λα
θαιχπηνπλ θαη’ ειάρηζην ηα αζθαιηδφκελα φξηα επζχλεο, θαη ην ελδεηθηηθφ πιαίζην
θαιχςεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν.
 Να ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο ΑΜ.
 Ζ δηαδηθαζία ηεο έγθξηζεο ησλ αζθαιηζηεξίσλ απφ ηελ ΑΜ, έρεη ζθνπφ ηελ
επηβεβαίσζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ φξσλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ θαη άιισλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ
Αλαδφρνπ.
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Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αζθαιίδεη παξεκθεξή αληηθείκελα κε
απηφ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηνπ ελ ιφγσ Γηαγσληζκνχ θαη λα πξνθχπηεη απφ ην
θαηαζηαηηθφ ηεο φηη ε παξνρή ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ εληάζζεηαη ζηνλ εηαηξηθφ ηεο
ζθνπφ, λα έρεη ζπζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγεί λφκηκα ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4364/2016 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2009/138/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε
δξαζηεξηνηήησλ αζθάιηζεο θαη αληαζθάιηζεο» φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, ή ζχκθσλα κε
αληίζηνηρε Ννκνζεζία ηεο Δ.Δ, Δπξσπατθέο δηαηάμεηο πεξί Διεχζεξεο Παξνρήο
Τπεξεζηψλ, φπσο ηζρχνπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη
κεηαβνιψλ απηψλ θαη λα είλαη εγθαηαζηεκέλε ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ)
11.4 Αζθάιηζε Πξνζσπηθνύ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιίζεη ζηνλ ΔΦΚΑ (Ν. 4387/2016 η. ΗΚΑ-ΔΣΑΜ)θαη
ηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία ή νξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ζηελ
Διιάδα, φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί ν ίδηνο, ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ ζηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί
ΔΦΚΑ(Ν. 4387/2016 η. ΗΚΑ-ΔΣΑΜ), ή ησλ ινηπψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ή νξγαληζκψλ,
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιίζεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ
έλαληη εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ (Employers Liability) ζε αλαγλσξηζκέλεο αζθαιηζηηθέο
εηαηξείεο φπσο αλαιπηηθφηεξα αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή παξάγξαθν. Ζ δηάηαμε απηή
ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ην πξναλαθεξφκελν
πξνζσπηθφ (εκεδαπφ ή αιινδαπφ) έλαληη αηπρεκάησλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ
ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο θαιχπηνληαο ηελ Δξγνδνηηθή ηνπ
Δπζχλε.
11.5 Αζθάιηζε Μεραλεκάησλ / Ορεκάησλ
Ο Αλάδνρνο θαη ηπρφλ ππεξγνιάβνη ηνπ είλαη ππεχζπλνη γηα νπνηαδήπνηε δεκία ζπκβεί
ζε ηξίηνπο (είηε σκαηηθή βιάβε, ή Τιηθή δεκηά) απφ ηε ρξήζε θαη ηε κεηαθίλεζε ησλ
νρεκάησλ γηα ηα νπνία βάζεη λφκνπ είλαη ππεχζπλνη, θαη ην αηχρεκα ή ε δεκηά εκπίπηεη
ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο νρεκάησλ. Δίλαη ππνρξεσκέλνη λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία θαη λα θξνληίδνπλ ψζηε νη νδεγνί
ηνπο λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζε απηή, εθαξκφδνληαο φινπο ηνπο θαλφλεο
αζθαινχο νδήγεζεο.
Ο Αλάδνρνο πξνηείλεηαη λα έρεη αζθαιηζκέλα ηα νρήκαηά ηνπ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο
αλάγθεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, κε ζπκπιεξσκαηηθέο θαιχςεηο (νιηθή - κεξηθή θινπή,
ππξθαγηά, θπζηθά θαηλφκελα θαη εη δπλαηφλ θαη ηδίεο δεκίεο). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε νπδεκία
πεξίπησζε, νχηε ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή αηπρήκαηνο, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα
δηεθδηθήζεη απφ ηελ ΑΜ απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκία ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο.
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11.6 Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο (Γεληθήο Αζηηθήο Δπζύλεο έλαληη
Δξγνδνηηθήο Δπζύλεο έλαληη ησλ Δξγαδνκέλσλ)

Σξίησλ &

Α) Αληηθείκελν αζθάιηζεο ηεο Γεληθήο Αζηηθήο επζύλεο έλαληη ηξίησλ είλαη ε θάιπςε
σκαηηθψλ Βιαβψλ θαη/ή Τιηθψλ δεκηψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζε ηξίηνπο θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πεξηφδνπ αζθάιηζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ή εμ αηηίαο
ή εμ αθνξκήο απηψλ, πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο. Ζ αζθαιηζηηθή
εηαηξεία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο σκαηηθψλ βιαβψλ θαη/ή
Τιηθψλ Εεκηψλ ηξίησλ, ηα έμνδα ππεξάζπηζεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ηα πνζά
απνδεκίσζεο σο ςπρηθή νδχλε ή εζηθή βιάβε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα έμνδα γηα
ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζεηηθψλ δεκηψλ αιιά θαη ηα πνζά
απνδεκίσζεο ησλ απνζεηηθψλ δεκηψλ ζπλεπεία ησλ σκαηηθψλ Βιαβψλ ηξίησλ ή/θαη
ησλ Τιηθψλ δεκηψλ ζηα αθίλεηα ή θηλεηά ηνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Β) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζην αζθαιηζηήξην ηελ
θάιπςε ηεο Δξγνδνηηθήο ηνπ Δπζχλεο (Employers Liability) έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πεξηφδνπ
αζθάιηζεο,
Αληηθείκελν αζθάιηζεο ηεο Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο είλαη ε θάιπςε ηνπ Δξγνδφηε γηα πνζά
πνπ ζα θιεζεί λα θαηαβάιιεη σο απνδεκίσζε ςπρηθήο νδχλεο ή/θαη εζηθήο βιάβεο
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη γηα ηα πνζά πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 657 & 658 ηνπ
Α.Κ., ζπλεπεία εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ πξνμελνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα, εμ αηηίαο ή εμ
αθνξκήο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν
ηεο παξνχζαο.
ηελ έλλνηα ησλ ηξίησλ εκπίπηνπλ φινη νη εξγαδφκελνη θαη ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη ζρέζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηνλ Αζθαιηδφκελν. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην
εκεδαπφ φζν θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ.
11.7 Δλδεηθηηθό πιαίζην θάιπςεο Γεληθήο Αζηηθήο Δπζύλεο


Γειψλεηαη θαη ζπκθσλείηαη φηη ζην πιαίζην θάιπςεο ηεο Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο
έλαληη ηξίησλ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη ζα ηζρχνπλ φιεο νη θαιχςεηο πνπ δπλεηηθά
παξέρεη ην αζθαιηζηήξην βάζεη ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ηνπ θαη ζχκθσλα κε
ηε ζπλήζε αζθαιηζηηθή πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζηα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα. Ωο
εθ ηνχηνπ, ιεθηηθά αζθαιηζηεξίσλ πνπ εμαηξνχλ ελδεηθηηθά: ππξθαγηά, έθξεμε,
βξαρπθχθισκα, κεηαθνξά / κεηαθίλεζε πάζεο θχζεσο πιηθψλ εληφο ηνπ ρψξνπ
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ρξήζε εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ιεηηνπξγία αλπςσηηθψλ
κεραλεκάησλ, εξγαζίεο θνξηνεθθνξηψζεσλ, δεκηέο ζε φκνξα θηίζκαηα θ.ιπ, δελ ζα
έρνπλ θακία ηζρχ σο εμαηξέζεηο θαη ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ θάιπςε.



Ζ ζπκθσλία απηή δελ έρεη εθαξκνγή κφλν ζε εμαηξέζεηο πνπ ηζρχνπλ βάζεη ηεο
θείκελεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο , ή εμαηξνχληαη δηφηη απνηεινχλ αληηθείκελν άιιεο
αζθάιηζεο θαη δελ κπνξεί λα ηζρχζεη απφ ηελ αζηηθή επζχλε ζχκθσλα κε ηελ
πξαθηηθή ηεο αγνξάο ή δελ κπνξνχλ λα έρνπλ εθαξκνγή σο θάιπςε ζηε
δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθαιίδεηαη.



Δηδηθφηεξα γηα ηελ Αζηηθή επζχλε απφ ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία πάζεο θχζεσο
κεραλεκάησλ ειεθηξνθίλεησλ ή βελδηλνθίλεησλ θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπο γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δηεπθξηλίδεηαη φηη εθφζνλ ην αηχρεκα
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εκπίπηεη ζε ππνρξεσηηθή αζθάιηζε βάζεη ηεο ζρεηηθήο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηφηε ε
ελ ιφγσ θάιπςε ζα ηζρχεη θαζ’ ππέξβαζε ησλ ππνρξεσηηθψλ νξίσλ επζχλεο πνπ ζα
νξίδεη ε εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο αζηηθήο
επζχλεο νρεκάησλ. Δάλ ην αηχρεκα δελ εκπίπηεη ζε ππνρξεσηηθή αζθάιηζε, ηφηε ε
παξνχζα θάιπςε ζα ηζρχεη σο πξσηαξρηθή


Καιχπηεηαη ε εθ ηνπ άξζξνπ 922 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα απνξξένπζα επζχλε ησλ
Αζθαιηζκέλσλ (επζχλε πξνζηήζαληνο).



Καιχπηνληαη Εεκηέο ζε Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο (Ο.Κ.Ω)



Καιχπηνληαη φπσο νξίδεη ν λφκνο πεξηζηαηηθά βαξείαο ακέιεηαο



Καιχπηνληαη νη απνζεηηθέο δεκίεο ζπλεπεία σκαηηθψλ βιαβψλ θαη/ή Τιηθψλ δεκηψλ

11.8 Γηάξθεηα αζθάιηζεο:
Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη γηα φιε ηελ δηάξθεηά ηεο.
11.9 Όξηα Δπζύλεο
Σα Όξηα Δπζχλεο πνπ ζα ηζρχνπλ ζην αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζχλεο
ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα:

είλαη θαη’

Γεληθή Αζηηθή επζύλε έλαληη ηξίησλ (πεξηιακβάλνληαη ζηα όξηα, δαπάλεο
ππεξάζπηζεο, ζεηηθέο θαη απνζεηηθέο δεκίεο)

11.10

α. Γηα σκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ: ηεηξαθφζηεο ρηιηάδεο Δπξψ (400.000 €) θαη’
άηνκν
β. Γηα Τιηθέο δεκηέο ηξίησλ: δηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο Δπξψ (250.000 €) αλά δεκηνγφλν
γεγνλφο
γ. Γηα σκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ: νρηαθφζηεο ρηιηάδεο Δπξψ ( €800.000) ζε
νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ
δ. Αλψηαην αζξνηζηηθφ φξην επζχλεο: έλα εθαηνκκχξην Δπξψ (1.000.000€) γηα φιε ηε
δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο.
11.11 Δξγνδνηηθή Δπζύλε (ππν-όξηα επζύλεο ηεο Γεληθήο Αζηηθήο επζύλεο)
α. Όξην επζχλεο: ηεηξαθφζηεο ρηιηάδεο Δπξψ (400.000 €) θαη’ άηνκν
β. Όξην επζχλεο: νρηαθφζηεο ρηιηάδεο Δπξψ (800.000 €) ζε νκαδηθφ αηχρεκα,
αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ θαη αζξνηζηηθά γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο
αζθάιηζεο
11.12 Δηδηθνί Όξνη:
1.

Ο Αλάδνρνο θαη ε ΑΜ ζα είλαη ζπλαζθαιηδφκελνη.
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2.

ε πεξίπησζε πνπ επέιζεη ν αζθαιηζκέλνο θίλδπλνο, ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηνπ
Αλαδφρνπ ζα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ ΑΜ θαηά ηελ αλαγγειία ηεο αζθαιηζηηθήο
πεξίπησζεο. Ζ ΑΜ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ζπλαζθαιηδφκελνη, δηαηεξνχλ ην
δηθαίσκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
απηήο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζή ηεο. Πξηλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ηξίηνπ
πνπ αθνξά ππαηηηφηεηα ηεο ΑΜ θαη κφλν ηφηε, ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα πξέπεη λα
έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο ΑΜ.
πκθσλείηαη φηη νπνηνδήπνηε πνζφ δελ έρεη αζθαιηζζεί ή δελ αλαθηεζεί δπλάκεη
ηνπ πην πάλσ αζθαιηζηεξίνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο
επζχλεο ηνπ θαηά ηε χκβαζε.

3.

Ζ ΑΜ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ησλ ηξίησλ θαη θαιχπηεηαη γηα Τιηθέο Εεκηέο, θαη
απψιεηεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα φπνπ απηά
βξίζθνληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ, θαη θαιχπηεηαη επίζεο θαη γηα σκαηηθέο Βιάβεο ζην ελ γέλεη
πξνζσπηθφ ηεο, ζηνπο ππαιιήινπο ηεο ζε ηπρφλ ζπκβνχινπο ηεο ή νπνηνδήπνηε
άιιν πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο σο πξνζηεζείο ηεο,
εξγνιάβνο ππεξγνιάβνο άιισλ εξγαζηψλ πνπ είηε έρεη ζρέζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο κε ηελ ΑΜ ή ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε Γ.Π.Τ.

4.

ηελ επσλπκία «ΑΜ» φπνπ εκθαλίδεηαη ζην θείκελν ζπκθσλείηαη φηη
πεξηιακβάλνληαη θνξείο θαη εθπξνζσπνχζεο ππεξεζίεο θαη νη ζρεηηδφκελεο
εηαηξίεο ηνπο, είηε πθίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο, είηε
ηδξπζνχλ, δεκηνπξγεζνχλ ή απνθηεζνχλ κεζνχζεο ηεο ζπκβαηηθήο θαη
αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ
ππαιιήισλ, ησλ ζπκβνχισλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο.

5.

ηελ έλλνηα ηνπ «Αζθαιηζκέλνπ» πεξηιακβάλνληαη ν Αλάδνρνο θαη ηπρφλ
Δξγνιάβνη, Τπεξγνιάβνη, Πξνκεζεπηέο, πλεξγάηεο ηνπ θαζψο επίζεο θαη νη
Δξγαδφκελνη θαη ην Πξνζσπηθφ φισλ απηψλ, πνπ απαζρνινχληαη -ππφ
νπνηαδήπνηε ζέζε εξγαζίαο- ζηελ παξνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ ππεξεζηψλ..

6.

Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δε δχλαληαη λα αθπξσζνχλ, ηξνπνπνηεζνχλ ή λα
ιήμνπλ ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή εηδνπνίεζε δηνξίαο εμήληα (60) εκεξψλ, κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν, φζν θαη
πξνο ηελ ΑΜ.

7.

Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ηεο ΑΜ, ησλ
Φνξέσλ θαη ησλ Δθπξνζσπνπζψλ Τπεξεζηψλ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εξγαδνκέλσλ, ππαιιήισλ, ζπκβνχισλ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ε
βιάβε ή δεκία πξνέξρεηαη απφ, ή νθείιεηαη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο απηψλ πνπ
δελ νθείινληαη ζε δφιν.

8.

ε πεξίπησζε πνπ επέιζεη ν αζθαιηζκέλνο θίλδπλνο, ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηνπ
Αλαδφρνπ ζα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ ΑΜ θαηά ηελ αλαγγειία ηεο αζθαιηζηηθήο
πεξίπησζεο. Ζ ΑΜ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ζπλαζθαιηδφκελνη, δηαηεξεί ην
δηθαίσκα λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
απηήο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζή ηεο. Πξηλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ηξίηνπ
πνπ αθνξά ππαηηηφηεηα ηεο ΑΜ θαη κφλν ηφηε, ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα πξέπεη λα
έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο ΑΜ.
πκθσλείηαη φηη νπνηνδήπνηε πνζφ δελ έρεη αζθαιηζζεί ή δελ αλαθηεζεί δπλάκεη
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ηνπ πην πάλσ αζθαιηζηεξίνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο
επζχλεο ηνπ θαηά ηε χκβαζε.
9.

ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέμεη πεξίπησζε αζθαιηζκέλνπ θηλδχλνπ ν Αλάδνρνο
κεηαβηβάδεη θαη εθρσξεί ζηελ ΑΜ εμ αξρήο ηα πνζά ησλ απαηηήζεψλ ηνπ απφ ην
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Σα πνζά απηά ζα θαηαβάιινληαη απ’ επζείαο ζηελ ΑΜ
χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη έγγξαθε ζπλαίλεζε ή άιιε
ελέξγεηα ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ πεξίπησζε πνπ ε ΑΜ έρεη ππνζηεί δεκία κε
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ Λ&.

10.

Δάλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη αζθαιηζκέλνη δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαη ηνπο αλαινγνχλ βάζεη ησλ φξσλ ηνπ
αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ έλαληη ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, δίλνληάο ηεο κε
απηφλ ηνλ ηξφπν ην δηθαίσκα λα απαιιαγεί απφ ηελ ππνρξέσζε απνδεκίσζεο
(είηε νιηθψο, ή κεξηθψο) ζε πεξίπησζε απαίηεζεο, ηφηε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε
αζθαιηζηηθή εηαηξεία δελ ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη απηφ ην δηθαίσκα γηα απαιιαγή
απνδεκίσζεο ησλ ππφινηπσλ αζθαιηζκέλσλ. Παξά ηαχηα, ζεκεηψλεηαη φηη απηφ
δελ απαιιάζζεη ηνπο ππφινηπνπο αζθαιηζκέλνπο απφ ηηο δηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο
θαη επίζεο ν ελ ιφγσ εηδηθφο φξνο δελ έρεη εθαξκνγή ζε πεξίπησζε πνπ ε
αδπλακία ζπκκφξθσζεο αθνξά ηελ ππνρξέσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηελ
θαηαβνιή αζθαιίζηξσλ.
Αλάιεςε Δπζπλώλ, Δθαξκνγή θαη Σήξεζε Γεληθώλ Τπνρξεώζεσλ θαη
Απνδνρή Γεληθώλ όξσλ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδόρνπ

11.13
1.

Καηά ηε ζχλαςε ησλ ελ ιφγσ αζθαιίζεσλ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε
ηνπ ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ, Γηαηαγκάησλ, Καλνληζκψλ θιπ. θαη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε απηνχο πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηελ
Διιάδα.

2.

πκθσλείηαη φηη νπνηνδήπνηε πνζφ δελ έρεη αζθαιηζζεί ή δελ αλαθηεζεί δπλάκεη
ηνπ πην πάλσ αζθαιηζηεξίνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο
επζχλεο ηνπ θαηά ηε χκβαζε.

3.

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ θαη λα
απνδεκηψλεη ηελ ΑΜ έλαληη φισλ ησλ απσιεηψλ θαη απαηηήζεσλ πνπ ηπρφλ
πξνθχςνπλ απφ παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ λα ζπκκνξθσζεί ή λα ηεξήζεη ηνπο
φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ. Οη παξερφκελεο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο, νη νηθνλνκηθνί
θαη αζθαιηζηηθνί φξνη, εμαηξέζεηο, απαιιαγέο θιπ. ππφθεηληαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο ΑΜ.

4.

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεξγάζηκνο, θαη εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, θάζε ζηνηρείν
πνπ ηνπ δεηείηαη θαη θξίλεηαη νπζηψδεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο
αζθαιηζηκφηεηαο, γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ θάιπςεο, ησλ φξσλ θαη ησλ
πξνυπνζέζεσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζα ηζρχζεη ε αζθάιηζε αιιά θαη γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ αζθαιίζηξσλ.

5.

Οη παξαπάλσ αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ ή πεξηνξίδνπλ θαηά θαλέλα ηξφπν ηηο
ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, νχηε
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ζε φηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα ζρεηηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα
εμαηξέζεηο, πξνυπνζέζεηο, απαιιαγέο, ππνρξεψζεηο, πεξηνξηζκνχο θιπ.
6.

Οπνηαδήπνηε πεξίπησζε επηβεβαησκέλεο πξνο ηελ ΑΜ απνηπρίαο εχξεζεο
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζε θακία πεξίπησζε δε ζα εξκελεχεηαη σο άξζε ησλ
επζπλψλ ηνπ Αλαδφρνπ φπσο απηέο νξίδνληαη θαη απνξξένπλ απφ ηνλ Α.Κ., ηελ
θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ν Αλάδνρνο παξακέλεη
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή/ θαη
πξάγκαηα εμ αηηίαο ή εμ αθνξκήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, φπσο απηέο
αλαθέξνληαη ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο

7.

ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλνκνιφγεζε
ηηο παξαπάλσ αζθαιίζεηο, παξαιείςεη ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά)
νπνηαδήπνηε δεκία ή βιάβε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε εμνθιεκέλεο δεκίαο ή βιάβεο
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ε ΑΜ δηθαηνχηαη λα
παξαθξαηήζεη απφ ην ιαβείλ ηνπ Αλαδφρνπ ή απφ εγγχεζή ηνπ νπνηαζδήπνηε
θχζεο ηα πνζά πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ελ
ιφγσ δεκίαο ή βιάβε

8.

ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ν
Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή παξνρή
θαη πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ.

9.

Σν γεγνλφο φηη ε ΑΜ επηβιέπεη ηηο ππεξεζίεο δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ
νπνηαδήπνηε επζχλε, πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηελ
ππάξρνπζα λνκνζεζία.

10.

Ζ ΑΜ επηθπιάζζεη εηο απηήλ ην δηθαίσκα λα παξαθξαηεί απφ ην ιαβείλ ηνπ
Αλαδφρνπ θάζε πνζφ ή λα θαηαπίπηεη αλάινγν πνζφ απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή
θαιήο εθηέιεζεο πνπ δελ ζα είλαη δπλαηφ λα εηζπξαρζεί απφ ηελ αζθαιηζηηθή
εηαηξεία ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ, εηδηθψλ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θιπ.
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ελ ιφγσ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ.

11.

Ζ ΑΜ ζηελ νπνία θαη ζα ππνβιεζνχλ γηα έγθξηζε φια ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ
άξζξν αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, έρεη επίζεο ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα έγθξηζεο ησλ
αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ ζα επηιέμεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.

12.

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε
ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ή λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαπάλσ αζθαιηζηηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ ή νη αζθαιίζεηο πνπ ζπλνκνινγήζεη θξηζνχλ ζαλ κε
ηθαλνπνηεηηθέο απφ ηελ ΑΜ, ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε
δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ηα πην πάλσ αζθαιηζηήξηα θαη λα παξαθξαηήζεη, (εληφθσο
κε ην λφκηκν επηηφθην ππεξεκεξίαο) ην πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, είηε απφ ηα πνζά
πνπ έρεη λα ιάβεη ν Αλάδνρνο είηε κε θαηάπησζε αλάινγνπ πνζνχ απφ ηελ
εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ θαιήο εθηέιεζεο / θαιήο ιεηηνπξγίαο. ηελ πεξίπησζε απηή
ε ΑΜ ζα ελεξγνχλ κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ εθφζνλ
ζα αθνξά ην ζπκθέξνλ απηήο.

13.

Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιιεη ζηνπο
αζθαιηζηέο ην νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ε ΑΜ γηα λα απνθχγεη
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ελδερφκελε αθχξσζε ηνπ ή ησλ αζθαιηζηεξίσλ, δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα
αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα ηα
παξαθξαηήζεη απφ ιαβείλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα.
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12.

ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Δ ΤΜΒΑΔΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΦΤΛΑΞΖ

12.1 Λήπηεο ηεο Αζθάιηζεο
Ο Αλάδνρνο
12.2 Αζθαιηδόκελνη
1. Αλάδνρνο
2. ΑΜ
3. Οη ίδηνη νη αλάδνρνη - ππεξγνιάβνη θχιαμεο ηνπ Αλαδφρνπ ζην πιαίζην ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο
12.3 Γεληθά
Ο Αλάδνρνο, νθείιεη λα ζπλάςεη θαη λα δηαηεξήζεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
ζχκβαζεο, ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα αθφινπζα ζρεηηθά
άξζξα, κε δηθή ηνπ επηκέιεηα θαη δηθέο ηνπ δαπάλεο (δει. ηελ αζθάιηζε ηνπ Πξνζσπηθνχ
ηνπ, ησλ Μεραλεκάησλ / νρεκάησλ, ηπρφλ θαη ηελ αζθάιηζε ηεο Αζηηθήο ηνπ Δπζχλεο
έλαληη Σξίησλ θαη ηεο Δξγνδνηηθήο ηνπ επζχλεο έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ηεο
Δπαγγεικαηηθήο ηνπ Δπζχλεο) φζνλ αθνξά ππεξεζίεο θχιαμεο ζε ζηαζκνχο,
ακαμνζηάζην, ηξαίλα, γξαθεία, εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη φπνπ αιινχ απαηηεζεί ζην δίθηπν
ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο.
Ζ ηζρχο ησλ αζθαιηζηεξίσλ δελ πεξηνξίδεη ζε θακία πεξίπησζε θαη κε θαλέλα ηξφπν ηηο
επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θέξεη ν Αλάδνρνο , φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηελ
χκβαζε.
Οθείιεη επίζεο λα εθπιεξψζεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. φπσο απηή ηζρχεη θαη έρεη εθαξκνγή ζηελ Διιάδα-, αιιά θαη κε ηηο δηαηάμεηο Κνηλνηηθψλ
νδεγηψλ θαη ηεο Ννκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζρεηίδνληαη θαη αλαθέξνληαη
ζηνλ αζθαιηζηηθφ ζεζκφ ελ γέλεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη
κεηαβνιψλ απηψλ, πνπ ηπρφλ επέιζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο άξα θαη
ηεο ζπλνιηθήο πεξηφδνπ αζθάιηζεο.
Σα αζθαιηζηήξηα ζα πξέπεη:
 Να ζπλάπηνληαη ζε Δπξψ
 Να πεξηιακβάλνπλ θαη λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο αιιά θαη
νπνηνπδήπνηε άιινπ άξζξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζε αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο θαη λα
θαιχπηνπλ θαη’ ειάρηζην ηα αζθαιηδφκελα φξηα επζχλεο, θαη ην ελδεηθηηθφ πιαίζην
θαιχςεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν.
 Να ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο ΑΜ.
Ζ δηαδηθαζία ηεο έγθξηζεο ησλ αζθαιηζηεξίσλ απφ ηελ ΑΜ, έρεη ζθνπφ ηελ επηβεβαίσζε
ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ φξσλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ
θαη άιισλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ.
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Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αζθαιίδεη παξεκθεξή αληηθείκελα κε
απηφ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηνπ ελ ιφγσ Γηαγσληζκνχ θαη λα πξνθχπηεη απφ ην
θαηαζηαηηθφ ηεο φηη ε παξνρή ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ εληάζζεηαη ζηνλ εηαηξηθφ ηεο
ζθνπφ, λα έρεη ζπζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγεί λφκηκα ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4364/2016 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2009/138/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε
δξαζηεξηνηήησλ αζθάιηζεο θαη αληαζθάιηζεο» φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, ή ζχκθσλα κε
αληίζηνηρε Ννκνζεζία ηεο Δ.Δ, Δπξσπατθέο δηαηάμεηο πεξί Διεχζεξεο Παξνρήο
Τπεξεζηψλ, φπσο ηζρχνπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη
κεηαβνιψλ απηψλ, θαη λα είλαη εγθαηαζηεκέλε ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.)
12.4 Αζθάιηζε Πξνζσπηθνύ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιίζεη ζηνλ ΔΦΚΑ (Ν. 4387/2016 η. ΗΚΑΔΣΑΜ)θαη ηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία ή νξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα, φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί ν ίδηνο, ή νη ππεξγνιάβνη
ηνπ ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο πεξί ΔΦΚΑ (Ν. 4387/2016 η. ΗΚΑ-ΔΣΑΜ), ή ησλ ινηπψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ
ή νξγαληζκψλ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιίζεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ
έλαληη εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ (Employers Liability) ζε αλαγλσξηζκέλεο αζθαιηζηηθέο
εηαηξείεο φπσο αλαιπηηθφηεξα αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή παξάγξαθν. Ζ δηάηαμε απηή
ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ην πξναλαθεξφκελν
πξνζσπηθφ (εκεδαπφ ή αιινδαπφ) έλαληη αηπρεκάησλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ
ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο θαιχπηνληαο ηελ Δξγνδνηηθή ηνπ
Δπζχλε.
12.5 Αζθάιηζε Μεραλεκάησλ / Ορεκάησλ
Ο Αλάδνρνο θαη ηπρφλ ππεξγνιάβνη ηνπ είλαη ππεχζπλνη γηα νπνηαδήπνηε δεκία ζπκβεί
ζε ηξίηνπο (είηε σκαηηθή βιάβε, ή Τιηθή δεκηά) απφ ηε ρξήζε θαη ηε κεηαθίλεζε ησλ
νρεκάησλ γηα ηα νπνία βάζεη λφκνπ είλαη ππεχζπλνη, θαη ην αηχρεκα ή ε δεκηά εκπίπηεη
ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο νρεκάησλ. Δίλαη ππνρξεσκέλνη λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία θαη λα θξνληίδνπλ ψζηε νη νδεγνί
ηνπο λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζε απηή, εθαξκφδνληαο φινπο ηνπο θαλφλεο
αζθαινχο νδήγεζεο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλα ηα κεραλήκαηά/νρήκαηά ηνπ πνπ
πξννξίδνληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, κε ζπκπιεξσκαηηθέο θαιχςεηο
(θαη’ ειάρηζην νιηθή - κεξηθή θινπή, ππξθαγηά, θπζηθά θαηλφκελα). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε
νπδεκία πεξίπησζε, νχηε ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή αηπρήκαηνο, ν Αλάδνρνο
δηθαηνχηαη λα δηεθδηθήζεη απφ ηελ ΑΜ απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκία ή νιηθή απψιεηα
κεραλήκαηνο / νρήκαηνο..
ειίδα 49 από 58

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ
12.6 Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο (Γεληθήο Αζηηθήο Δπζύλεο έλαληη
Δξγνδνηηθήο Δπζύλεο έλαληη ησλ Δξγαδνκέλσλ)

Σξίησλ &

Α)
Αληηθείκελν αζθάιηζεο ηεο Γεληθήο Αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ είλαη ε
θάιπςε σκαηηθψλ Βιαβψλ θαη/ή Τιηθψλ δεκηψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζε ηξίηνπο θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πεξηφδνπ αζθάιηζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ή εμ αηηίαο
ή εμ αθνξκήο απηψλ, πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο. Ζ αζθαιηζηηθή
εηαηξεία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο σκαηηθψλ βιαβψλ θαη/ή
Τιηθψλ Εεκηψλ ηξίησλ, ηα δηθαζηηθά ή άιια έμνδα ππεξάζπηζεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ηα
πνζά απνδεκίσζεο σο ςπρηθή νδχλε ή εζηθή βιάβε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα
έμνδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζεηηθψλ δεκηψλ αιιά θαη ηα πνζά
απνδεκίσζεο ησλ απνζεηηθψλ δεκηψλ ζπλεπεία ησλ σκαηηθψλ Βιαβψλ ηξίησλ ή/θαη
ησλ Τιηθψλ δεκηψλ ζηα αθίλεηα ή θηλεηά ηνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Β)
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζην αζθαιηζηήξην
ηελ θάιπςε ηεο εξγνδνηηθήο ηνπ Δπζχλεο (Employer΄s Liability) έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ
θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο
πεξηφδνπ αζθάιηζεο. Αληηθείκελν αζθάιηζεο ηεο Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο είλαη ε θάιπςε
ηνπ Δξγνδφηε γηα πνζά πνπ ζα θιεζεί λα θαηαβάιιεη σο απνδεκίσζε ςπρηθήο νδχλεο
ή/θαη εζηθήο βιάβεο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη γηα ηα πνζά πνπ νξίδνληαη ζηα
άξζξα 657 & 658 ηνπ Α.Κ., ζπλεπεία εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ πξνμελνχληαη θαηά ηε
δηάξθεηα, εμ αηηίαο ή εμ αθνξκήο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ
απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο.
ηελ έλλνηα ησλ ηξίησλ εκπίπηνπλ φινη νη εξγαδφκελνη θαη ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη ζρέζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηνλ Αζθαιηδφκελν. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην
εκεδαπφ φζν θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ.
12.7 Πιαίζην θάιπςεο Γεληθήο Αζηηθήο Δπζύλεο
Γειψλεηαη θαη ζπκθσλείηαη φηη ζην πιαίζην θάιπςεο ηεο Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη
ηξίησλ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη ζα ηζρχνπλ φιεο νη θαιχςεηο πνπ δπλεηηθά παξέρεη ην
αζθαιηζηήξην βάζεη ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε
αζθαιηζηηθή πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζηα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα. Ωο εθ ηνχηνπ,
ιεθηηθά αζθαιηζηεξίσλ πνπ εμαηξνχλ ελδεηθηηθά: ππξθαγηά, έθξεμε, βξαρπθχθισκα,
κεηαθνξά / κεηαθίλεζε πάζεο θχζεσο πιηθψλ εληφο ηνπ ρψξνπ παξνρήο ησλ
ππεξεζηψλ, ρξήζε εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ιεηηνπξγία αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ,
εξγαζίεο θνξηνεθθνξηψζεσλ, δεκηέο ζε φκνξα θηίζκαηα θ.ιπ, δελ ζα έρνπλ θακία ηζρχ
σο εμαηξέζεηο θαη ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ θάιπςε. Ζ ζπκθσλία απηή δελ έρεη
εθαξκνγή κφλν ζε εμαηξέζεηο πνπ ηζρχνπλ βάζεη ηεο θείκελεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο ,
ή εμαηξνχληαη δηφηη απνηεινχλ αληηθείκελν άιιεο αζθάιηζεο θαη δελ κπνξεί λα ηζρχζεη
απφ ηελ αζηηθή επζχλε ζχκθσλα κε ηελ πξαθηηθή ηεο αγνξάο ή δελ κπνξνχλ λα έρνπλ
εθαξκνγή σο θάιπςε ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθαιίδεηαη.
Δηδηθφηεξα γηα ηελ Αζηηθή επζχλε απφ ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία πάζεο θχζεσο
κεραλεκάησλ ειεθηξνθίλεησλ ή βελδηλνθίλεησλ θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπο γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δηεπθξηλίδεηαη φηη εθφζνλ ην αηχρεκα εκπίπηεη
ζε ππνρξεσηηθή αζθάιηζε βάζεη ηεο ζρεηηθήο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηφηε ε ελ ιφγσ
θάιπςε ζα ηζρχεη θαζ’ ππέξβαζε ησλ ππνρξεσηηθψλ νξίσλ επζχλεο πνπ ζα νξίδεη ε
εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο αζηηθήο επζχλεο
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νρεκάησλ. Δάλ ην αηχρεκα δελ εκπίπηεη ζε ππνρξεσηηθή αζθάιηζε, ηφηε ε παξνχζα
θάιπςε ζα ηζρχεη σο πξσηαξρηθή
Καιχπηεηαη ε εθ ηνπ άξζξνπ 922 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα απνξξένπζα επζχλε ησλ
Αζθαιηζκέλσλ (επζχλε πξνζηήζαληνο).
Καιχπηνληαη Εεκηέο ζε Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο (Ο.Κ.Ω)
Καιχπηνληαη φπσο νξίδεη ν λφκνο πεξηζηαηηθά βαξείαο ακέιεηαο,
Καιχπηνληαη νη απνζεηηθέο δεκίεο ζπλεπεία σκαηηθψλ βιαβψλ θαη/ή Τιηθψλ δεκηψλ
12.8 Γηάξθεηα αζθάιηζεο:
Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κε ηνλ Αλάδνρν θαη γηα φιε ηελ δηάξθεηά ηεο.
12.9 Όξηα Δπζύλεο
Σα Όξηα Δπζχλεο πνπ ζα ηζρχνπλ ζην αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζχλεο
ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα :

είλαη θαη’

12.10 Γεληθή Αζηηθή επζύλε έλαληη ηξίησλ (πεξηιακβάλνληαη ζηα όξηα, δαπάλεο
ππεξάζπηζεο, ζεηηθέο θαη απνζεηηθέο δεκίεο)
α. Γηα σκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ: ηεηξαθφζηεο ρηιηάδεο Δπξψ (400.000 €) θαη’
άηνκν
β. Γηα Τιηθέο δεκηέο ηξίησλ: δηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο Δπξψ (250.000 €) αλά δεκηνγφλν
γεγνλφο
γ. Γηα σκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ: νρηαθφζηεο ρηιηάδεο Δπξψ ( €800.000) ζε
νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ
δ. Αλψηαην αζξνηζηηθφ φξην επζχλεο: έλα εθαηνκκχξην Δπξψ (1.000.000€) γηα φιε ηε
δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο.
12.11 Δξγνδνηηθή Δπζύλε (ππν-όξηα επζύλεο ηεο Γεληθήο Αζηηθήο επζύλεο)
α. Όξην επζχλεο: ηεηξαθφζηεο ρηιηάδεο Δπξψ (400.000 €) θαη’ άηνκν
β. Όξην επζχλεο: νρηαθφζηεο ρηιηάδεο Δπξψ (800.000 €) ζε νκαδηθφ αηχρεκα,
αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ θαη αζξνηζηηθά γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο
αζθάιηζεο
12.12 Αζθάιηζε Δπαγγεικαηηθήο Δπζύλεο
Αληηθείκελν αζθάιηζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δπζχλεο είλαη ε θάιπςε νηθνλνκηθψλ
απσιεηψλ ηξίησλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο
πεξηφδνπ αζθάιηζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ απφ ιάζε θαη παξαιείςεηο θαηά
ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ή εμ αηηίαο ή εμ αθνξκήο απηψλ, πνπ απνηεινχλ ην
αληηθείκελν ηεο παξνχζαο.
Σα Όξηα Δπζχλεο πνπ ζα ηζρχνπλ ζην αζθαιηζηήξην Δπαγγεικαηηθήο Δπζχλεο είλαη θαη’
ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα :
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α.

Όξην επζχλεο: έλα εθαηνκκχξην Δπξψ (1.000.000 €) αλά απαίηεζε θαη αζξνηζηηθά
εηεζίσο

ην αζθαιηζηήξην πεξηιακβάλνληαη θαη ηζρχνπλ νη εμήο Δηδηθνί Όξνη:
1.

Ο Αλάδνρνο θαη ε ΑΜ ζα είλαη ζπλαζθαιηδφκελνη.

2.

ε πεξίπησζε πνπ επέιζεη ν αζθαιηζκέλνο θίλδπλνο, ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηνπ
Αλαδφρνπ ζα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ ΑΜ θαηά ηελ αλαγγειία ηεο αζθαιηζηηθήο
πεξίπησζεο. Ζ ΑΜ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ζπλαζθαιηδφκελνη, δηαηεξεί ην
δηθαίσκα λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
απηήο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζή ηεο. Πξηλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ηξίηνπ
πνπ αθνξά ππαηηηφηεηα ηεο ΑΜ θαη κφλν ηφηε, ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα πξέπεη λα
έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο ΑΜ.
πκθσλείηαη φηη νπνηνδήπνηε πνζφ δελ έρεη αζθαιηζζεί ή δελ αλαθηεζεί δπλάκεη
ηνπ πην πάλσ αζθαιηζηεξίνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν Λ& ζχκθσλα κε ηηο
επζχλεο ηνπ θαηά ηε χκβαζε.

3.

Ζ ΑΜ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ησλ ηξίησλ θαη θαιχπηεηαη γηα Τιηθέο Εεκηέο, θαη
απψιεηεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ αθφκα θαη θαηά ην δηάζηεκα φπνπ απηά
βξίζθνληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ Λ& γηα ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ, θαη θαιχπηεηαη επίζεο θαη γηα σκαηηθέο Βιάβεο ζην ελ γέλεη
πξνζσπηθφ ηεο, ζηνπο ππαιιήινπο ηεο ζε ηπρφλ ζπκβνχινπο ηεο ή νπνηνδήπνηε
άιιν πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο σο πξνζηεζείο ηεο,
εξγνιάβνο ππεξγνιάβνο άιισλ εξγαζηψλ πνπ είηε έρεη ζρέζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο κε ηελ ΑΜ ή ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε Γ.Π.Τ.

4.

ηελ επσλπκία “ΑΜ” φπνπ εκθαλίδεηαη ζην θείκελν ζπκθσλείηαη φηη
πεξηιακβάλνληαη Φνξείο θαη Δθπξνζσπνχζεο Τπεξεζίεο θαη νη ζρεηηδφκελεο
εηαηξίεο ηνπο, είηε πθίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο, είηε
ηδξπζνχλ, δεκηνπξγεζνχλ ή απνθηεζνχλ κεζνχζεο ηεο ζπκβαηηθήο θαη
αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ
ππαιιήισλ, ησλ ζπκβνχισλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο.

5.

ηελ έλλνηα ηνπ «Αζθαιηζκέλνπ» πεξηιακβάλνληαη ε ΑΜ , ν Αλάδνρνο θαη ηπρφλ
Δξγνιάβνη, Τπεξγνιάβνη, Πξνκεζεπηέο, πλεξγάηεο ηνπ θαζψο επίζεο θαη νη
Δξγαδφκελνη θαη ην Πξνζσπηθφ φισλ απηψλ, πνπ απαζρνινχληαη -ππφ
νπνηαδήπνηε ζέζε εξγαζίαο- ζηελ παξνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ ππεξεζηψλ..

6.

Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δε δχλαληαη λα αθπξσζνχλ, ηξνπνπνηεζνχλ ή λα
ιήμνπλ ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή εηδνπνίεζε δηνξίαο εμήληα (60) εκεξψλ, κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν, φζν θαη
πξνο ηελ ΑΜ.

7.

Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ηεο ΑΜ, ησλ
Φνξέσλ θαη ησλ Δθπξνζσπνπζψλ Τπεξεζηψλ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εξγαδνκέλσλ, ππαιιήισλ, ζπκβνχισλ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ε
βιάβε ή δεκία πξνέξρεηαη απφ, ή νθείιεηαη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο απηψλ κε
νθεηιφκελεο ζε δφιν.

8.

ε πεξίπησζε πνπ επέιζεη ν αζθαιηζηένο θίλδπλνο, ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηνπ
Αλαδφρνπ ζα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ ΑΜ θαηά ηελ αλαγγειία ηεο αζθαιηζηηθήο
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πεξίπησζεο. ΖΑΜ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ζπλαζθαιηδφκελνη, δηαηεξεί ην
δηθαίσκα λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
απηήο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζή ηεο. Πξηλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ηξίηνπ
πνπ αθνξά ππαηηηφηεηα ηεο ΑΜ θαη κφλν ηφηε, ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα πξέπεη λα
έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο ΑΜ.
πκθσλείηαη φηη νπνηνδήπνηε πνζφ δελ έρεη αζθαιηζζεί ή δελ αλαθηεζεί δπλάκεη
ηνπ πην πάλσ αζθαιηζηεξίνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο
επζχλεο ηνπ θαηά ηε χκβαζε.
9.

ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέμεη πεξίπησζε αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ ν Αλάδνρνο
κεηαβηβάδεη θαη εθρσξεί ζηελ ΑΜ εμ αξρήο ηα πνζά ησλ απαηηήζεψλ ηνπ απφ ην
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Σα πνζά απηά ζα θαηαβάιινληαη απ’ επζείαο ζηελ ΑΜ
χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη έγγξαθε ζπλαίλεζε ή άιιε
ελέξγεηα ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ πεξίπησζε πνπ ε ΑΜ έρεη ππνζηεί δεκία κε
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.

10.

Δάλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη αζθαιηζκέλνη δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαη ηνπο αλαινγνχλ βάζεη ησλ φξσλ ηνπ
αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ έλαληη ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, δίλνληάο ηεο κε
απηφλ ηνλ ηξφπν ην δηθαίσκα λα απαιιαγεί απφ ηελ ππνρξέσζε απνδεκίσζεο
(είηε νιηθψο, ή κεξηθψο) ζε πεξίπησζε απαίηεζεο, ηφηε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε
αζθαιηζηηθή εηαηξεία δελ ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη απηφ ην δηθαίσκα γηα απαιιαγή
απνδεκίσζεο ησλ ππφινηπσλ αζθαιηζκέλσλ. Παξά ηαχηα, ζεκεηψλεηαη φηη απηφ
δελ απαιιάζζεη ηνπο ππφινηπνπο αζθαιηζκέλνπο απφ ηηο δηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο
θαη επίζεο ν ελ ιφγσ εηδηθφο φξνο δελ έρεη εθαξκνγή ζε πεξίπησζε πνπ ε
αδπλακία ζπκκφξθσζεο αθνξά ηελ ππνρξέσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηελ
θαηαβνιή αζθαιίζηξσλ.
Αλάιεςε Δπζπλώλ, Δθαξκνγή θαη Σήξεζε Γεληθώλ Τπνρξεώζεσλ θαη
Απνδνρή Γεληθώλ όξσλ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδόρνπ

12.13

1.

Καηά ηε ζχλαςε ησλ ελ ιφγσ αζθαιίζεσλ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε
ηνπ ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ, Γηαηαγκάησλ, Καλνληζκψλ θιπ. θαη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε απηνχο πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηελ
Διιάδα.

2.

πκθσλείηαη φηη νπνηνδήπνηε πνζφ δελ έρεη αζθαιηζζεί ή δελ αλαθηεζεί δπλάκεη
ηνπ πην πάλσ αζθαιηζηεξίνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο
επζχλεο ηνπ θαηά ηε χκβαζε.

3.

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεξγάζηκνο, θαη εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, θάζε ζηνηρείν
πνπ ηνπ δεηείηαη θαη θξίλεηαη νπζηψδεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο
αζθαιηζηκφηεηαο, γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ θάιπςεο, ησλ φξσλ θαη ησλ
πξνυπνζέζεσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζα ηζρχζεη ε αζθάιηζε αιιά θαη γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ αζθαιίζηξσλ.

4.

Οη παξαπάλσ αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ ή πεξηνξίδνπλ θαηά θαλέλα ηξφπν ηηο
ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, νχηε ζε
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φηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα ζρεηηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα εμαηξέζεηο,
πξνυπνζέζεηο, απαιιαγέο, ππνρξεψζεηο, πεξηνξηζκνχο θιπ.
5.

Οπνηαδήπνηε πεξίπησζε επηβεβαησκέλεο πξνο ε ΑΜ απνηπρίαο εχξεζεο
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζε θακία πεξίπησζε δε ζα εξκελεχεηαη σο άξζε ησλ
επζπλψλ ηνπ Αλαδφρνπ φπσο απηέο νξίδνληαη θαη απνξξένπλ απφ ηνλ Α.Κ, ηελ
θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ν Αλάδνρνο παξακέλεη
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή/ θαη
πξάγκαηα εμ αηηίαο ή εμ αθνξκήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, φπσο απηέο
αλαθέξνληαη ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο

6.

ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο
ζπλήςε/ζπκθψλεζεηηο παξαπάλσ αζθαιίζεηο, παξαιείςεη ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη
(κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκία ή βιάβε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν
Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε εμνθιεκέλεο
δεκίαο ή βιάβεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ε ΑΜ
δηθαηνχληαη λα παξαθξαηήζνπλ απφ ην ιακβάλεηλ ηνπ Αλαδφρνπ ή απφ εγγχεζή
ηνπ νπνηαζδήπνηε θχζεο ηα πνζά πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο ελ ιφγσ δεκίαο ή βιάβε

7.

ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ν
Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή παξνρή
θαη πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ.

8.

Σν γεγνλφο φηη ε ΑΜ επηβιέπεη ηηο ππεξεζίεο δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ
νπνηαδήπνηε επζχλε, πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηελ
ππάξρνπζα λνκνζεζία.

9.

Ζ ΑΜ επηθπιάζζνπλ ην δηθαίσκα λα παξαθξαηνχλ απφ ην ιακβάλεηλ ηνπ
Αλαδφρνπ θάζε πνζφ ή λα θαηαπίπηεη αλάινγν πνζφ απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή
θαιήο εθηέιεζεο πνπ δελ ζα είλαη δπλαηφ λα εηζπξαρζεί απφ ηελ αζθαιηζηηθή
εηαηξεία ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ, εηδηθψλ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θιπ.
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ελ ιφγσ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ.

10.

Ζ ΑΜ ζηνπο νπνίνπο θαη ζα ππνβιεζνχλ γηα έγθξηζε φια ηα αλαθεξφκελα ζην
παξφλ άξζξν αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, έρνπλ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα έγθξηζεο ή κε
ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ ζα επηιέμεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ θάιπςε ησλ
ζρεηηθψλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.

11.

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε
ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ή λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαπάλσ αζθαιηζηηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ ή νη αζθαιίζεηο πνπ ζπλνκνινγήζεη θξηζνχλ ζαλ κε
ηθαλνπνηεηηθέο απφ ηελ ΑΜ, ε ηειεπηαίνη δηθαηνχληαη λα ζπλάςνπλ ζην φλνκα θαη κε
δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ηα πην πάλσ αζθαιηζηήξηα θαη λα παξαθξαηήζνπλ
(εληφθσο κε ην λφκηκν επηηφθην ππεξεκεξίαο) ην πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ θαζψο θαη
νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ εχινγν θαη δηθαηνινγεκέλν έμνδν ζην νπνίν ζα ππνβιεζεί ε
ΑΜ, είηε απφ ηα πνζά πνπ έρεη λα ιάβεη ν Αλάδνρνο είηε κε θαηάπησζε αλάινγνπ
πνζνχ απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ θαιήο εθηέιεζεο / θαιήο ιεηηνπξγίαο. ηελ
πεξίπησζε απηή ε ΑΜ ζα ελεξγνχλ κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Αλαδφρνπ εθφζνλ ζα αθνξά ην ζπκθέξνλ απηήο.
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12.

Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιιεη ζηνπο
αζθαιηζηέο ην νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ε ΑΜ γηα λα απνθχγνπλ
ελδερφκελε αθχξσζε ηνπ ή ησλ αζθαιηζηεξίσλ, δηθαηνχληαη λα θαηαβάινπλ ηα
αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα ηα
παξαθξαηήζνπλ απφ ηηο πιεξσκέο δηαζεζηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα.
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13.

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ
Οη Δηδηθνί Όξνη ζα επηζπλάπηνληαη ζηηο Αζθαιηζηηθέο πκβάζεηο ηνπ Έξγνπ θαη ζα
απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν κε απηέο θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο.
Δθηφο θαη αλ άιισο δειψλεηαη, νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ζα
έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία φπσο νξίδεηαη ζηε χκβαζε Λ& ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο.
Δηδηθόο Όξνο 1
Αθύξσζε
Ζ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δελ ζα αθπξψλεηαη ή ιχεηαη πξηλ παξέιζεη ε αξρηθή εκεξνκελία
ιήμεο, εμαηξνπκέλεο ηεο πεξίπησζεο κε θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ.
Ο αζθαιηζηήο ζα εηδνπνηεί εγγξάθσο ηελ ΑΜ.
(α) ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα(30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηεζεί ζε ηζρχ ηπρφλ αθχξσζε ή ιχζε,
(β) ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα(30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηεζεί ζε ηζρχ νπνηαδήπνηε
απνκείσζε ησλ νξίσλ ή ηεο θάιπςεο ή ηπρφλ αχμεζε ηεο αθαηξεηέαο απαιιαγήο, θαη
(γ) γηα νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε ή άιιν γεγνλφο γηα ην νπνίν ν αζθαιηζηήο έρεη
ιάβεη γλψζε θαη ην νπνίν κπνξεί λα αθπξψζεη ή λα θαηαζηήζεη κε εθηειεζηφ εμ
νινθιήξνπ ή ελ κέξεη ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην.
Δηδηθόο Όξνο 2
Ρήηξα πνιιαπιώλ αζθαιηδόκελσλ / Με αθύξσζεο ζπκβνιαίνπ
Καζέλα απφ ηα κέξε πνπ απνηεινχλ ηνπο αζθαιηδφκελνπο ζα ζεσξνχληαη γηα ηνπο
ζθνπνχο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ σο ρσξηζηή ζπλ-αζθαιηδφκελε νληφηεηα αζθαιηζκέλε ζε
ζχλζεηε βάζε. Με ηνλ φξν «αζθαιηδφκελνο» ζα ζεσξείηαη θάζε έλα κέξνο ζαλ λα ήηαλ
ρσξηζηά θαη αηνκηθά αζθαιηζκέλν, ππφ ηνλ φξν πσο ε ζπλνιηθή επζχλε ησλ
αζθαιηζηψλ ζηα πιαίζηα θάζε ελφηεηαο ηνπο αζθαιηζηεξίνπ έλαληη ησλ αζθαιηδφκελσλ
ζπιινγηθά δελ ζα (εθηφο θαη αλ ην αζθαιηζηήξην ξεηά άιισο επηηξέπεη) ππεξβαίλεη ην
φξην ηεο επζχλεο ή ηνπ δεισκέλνπ πξνο αζθάιηζε ζην πιαίζην ηεο αληίζηνηρεο ελφηεηαο
ή αζθαιηζηεξίνπ πνζνχ. Αληηζηνίρσο, ε επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζην πιαίζην ηνπ
αζθαιηζηεξίνπ έλαληη θάζε αζθαιηδφκελνπ δελ ζα ηειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο
πξνζήθνπζαο ηήξεζεο θαη εθπιήξσζεο απφ ηα ινηπά αζθαιηδφκελα κέξε ησλ φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ή ησλ θαζεθφλησλ πνπ επηβάιινληαη ζην
ζπγθεθξηκέλν αζθαιηδφκελν κέξνο αλαθνξηθά κε απηά θαη δελ ζα επεξεάδεηαη απφ ηελ
παξάιεηςε ηεο ηήξεζεο ή εθπιήξσζεο ησλ αλσηέξσ απφ νπνηνδήπνηε ηέηνην
αζθαιηδφκελν κέξνο.
Δίλαη θαηαλνεηφ θαη έρεη ζπκθσλεζεί πσο ηπρφλ πιεξσκή ή πιεξσκέο απφ ηνπο
αζθαιηζηέο πξνο νπνηνλδήπνηε ή νπνηνπζδήπνηε αζθαιηδφκελνπο ζα κεηψλεη, ζην χςνο
ηεο ζρεηηθήο πιεξσκήο, ηελ επζχλε ηνπ αζθαιηζηή έλαληη ησλ κεξψλ, ε νπνία
πξνθχπηεη απφ θάζε έλα ζπκβάλ πνπ γελλά αμίσζε απνδεκίσζεο ζην πιαίζην ηνπ
αζθαιηζηεξίνπ θαη, εθφζνλ αξκφδεη, ηε ζπλνιηθή επζχλε.

ειίδα 56 από 58

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ
Μηα Πξάμε Αθχξσζεο πκβνιαίνπ πνπ δηαπξάηηεηαη απφ έλα αζθαιηδφκελν κέξνο δελ
ζα βιάπηεη ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο άιινπ αζθαιηδφκελνπ, ν νπνίνο έρεη αζθαιηζηηθφ
ζπκθέξνλ θαη δελ έρεη δηαπξάμεη ηελ Πξάμε Αθχξσζεο.
Οη αζθαιηζηέο ζα παξαηηνχληαη απφ φια ηα δηθαηψκαηα αλαγσγήο πνπ ελδερνκέλσο
έρνπλ
ή
ζα
απνθηήζνπλ
έλαληη
νπνηνπδήπνηε
αζθαιηδφκελνπ
κέξνπο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη εθπξνζψπσλ απηνχ) κε εμαίξεζε ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ απηά ηα δηθαηψκαηα αλαγσγήο έρνπλ απνθηεζεί σο ζπλέπεηα Πξάμεο
Αθχξσζεο θαη ζηηο νπνίεο πεξηπηψζεηο νη αζθαιηζηέο δηθαηνχληαη λα αζθήζνπλ ηα
δηθαηψκαηα απηά έλαληη ηνπ αζθαιηδφκελνπ πνπ επζχλεηαη γηα ηελ Πξάμε Αθχξσζεο
ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηξέρνπζα ή πξνεγνχκελε ηδηφηεηα ηνπ κέξνπο απηνχ σο
αζθαιηδφκελνπ κέξνπο.
Οπνηαδήπνηε δήισζε εθ κέξνπο ηεο ΑΜ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ ζα
γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ εγγξάθσο.
Δηδηθόο Όξνο 3
Δπηθνηλσλίεο
Κάζε επηθνηλσλία θαη φιεο νη θνηλνπνηήζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ ή
ζε ζρέζε κε απηφ ζα γίλνληαη ζε θάζε αζθαιηδφκελν (θαη ζηελ ΑΜ)ηδηνρείξσο ή κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε emailή κε άιιν ηξφπν πξνβιεπφκελν απφ ηε λνκνζεζία.
Δπηπξνζζέησο, ζπκθσλείηαη πσο ε θνηλνπνίεζε νπνηαζδήπνηε αμίσζεο ζηα πιαίζηα
ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ απφ ηελ ΑΜ, ηνλ ΟΔΘ ή νπνηνδήπνηε άιιν
αζθαιηδφκελν, ζα γίλεηαη απνδεθηή απφ ηνπο αζθαιηζηέο σο έγθπξε θνηλνπνίεζε ηεο
αμίσζεο απηήο γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ αζθαιηδφκελσλ.
Δηδηθόο Όξνο 4
Γηθαηνύρνο απνδεκίσζεο (εθαξκόδεηαη κόλν ζε Αζθαιηζηήξηα Τιηθήο Εεκηάο)
Όιεο νη αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζα θαηαβάιινληαη, ρσξίο λα
γίλνληαη παξαθξαηήζεηο θαη νπνηνζδήπνηε ζπκςεθηζκφο (πέξαλ ησλ ηπρφλ
ππνρξεσηηθψλ απφ ηε λνκνζεζία), ζε Αζθαιηζηηθφ Λνγαξηαζκφ, ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο
ζα αλνίμεη θαη δηαηεξήζεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, ζην φλνκα ηνπ ηδίνπ, γηα
ηελ θίλεζε ηνπ νπνίνπ ζα απαηηείηαη ε ππνγξαθή ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ.
Δηδηθόο Όξνο 5
Γηθαηώκαηα δηαπξαγκάηεπζεο αζθαιηζηηθώλ απαηηήζεσλ
Υσξίο λα ζίγνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζρεηηθά κε αζθαιηζηηθέο απαηηήζεηο, νη
αζθαιηζηέο ζπκθσλνχλ πσο ε ΑΜ ή ν Αλάδνρνο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα πξνβαίλνπλ
ζε δηαθαλνληζκνχο θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη ηπρφλ αζθαιηζηηθέο απαηηήζεηο πνπ
εγείξνληαη απφ ηξίηνπο ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο ζπλαίλεζεο ησλ
αζθαιηζηψλ.
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Δηδηθόο Όξνο 6
Σν επίπεδν νπνηνπδήπνηε αζθαιίζκαηνο πνπ ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ελφο αζθαιηδφκελνπ
κέξνπο ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ αλαθνξηθά κε αζθαιηζηηθέο απαηηήζεηο
ζρεηηθέο κε ην Έξγν δε ζα επεξεάδεηαη θαη/ή κεηψλεηαη απφ ηπρφλ αζθαιηζηηθέο
απαηηήζεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ην Έξγν.
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