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1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 

Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συναφθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Άρθρο 38 των Γενικών Όρων της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι :  

1.1 Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων, ο Ανάδοχος πρέπει να 
συµµορφώνεται και να λαµβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόµων, Νοµοθετικών 
∆ιαταγµάτων, Κανονισµών κλπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρµογή στην 
Ελλάδα. 

1.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους κλπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι 
παρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, 
εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση του 
∆Ε∆∆ΗΕ. 

1.3 Oι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 
υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση, ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά στις προβλεπόµενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, 
εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ. Ο Ανάδοχος παραµένει 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και 
πράγµατα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων. 

1.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνοµολογήσει κριθούν ως 
µη ικανοποιητικές από το ∆Ε∆∆ΗΕ, η τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο όνοµα 
και µε δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούµενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει 
(εντόκως µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από 
τις οφειλόµενες σε αυτόν πληρωµές, είτε µε κατάπτωση ανάλογου ποσού από την 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου. 

Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους 
ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ∆Ε∆∆ΗΕ, για να αποφύγει 
ενδεχόµενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους 
ασφαλιστές για λογαριασµό του Αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά 
ως ανωτέρω. 

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώµατος της να παρακρατεί από 
οφειλόµενες πληρωµές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να 
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. που τυχόν 
υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 

1.5 Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, µε την οποία ο Ανάδοχος συνοµολόγησε 
τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (µερικά ή ολικά) να 
καταβάλει αποζηµίωση για οποιαδήποτε ζηµιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 
ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη 
εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης και ο 
∆Ε∆∆ΗΕ δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασµό του ή εγγύησή 
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του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης, που, κατά την κρίση της, απαιτούνται για την 
αποκατάσταση της εν λόγω ζηµίας ή βλάβης. 

2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 

Στα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος µε τις Ασφαλιστικές Εταιρίες 
για κάλυψη των Ασφαλίσεων που προβλέπονται στο Αρθρο 38 των Γενικών Ορων της 
∆ιακήρυξης θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι : 

2.1 Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" 
περιλαµβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται µε οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για το υπόψη Έργο, καθώς επίσης και οι τυχόν 
Υπεργολάβοι και Υποπροµηθευτές του Αναδόχου. 

2.2 Ο ∆Ε∆∆ΗΕ θα είναι συνασφαλιζόµενος. 

2.3 Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δε δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν 
χωρίς τη γραπτή, µε συστηµένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ηµέρες, σχετική 
ειδοποίηση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς το 
∆Ε∆∆ΗΕ. 

2.4 Ο Ανάδοχος, προκειµένου να εξασφαλιστεί ο ∆Ε∆∆ΗΕ για τις απαιτήσεις της απ' 
αυτόν σε σχέση µε τα ποσά που του έχει καταβάλει (µε εξαίρεση τις προκαταβολές 
έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που αποδέχτηκε ο 
∆Ε∆∆ΗΕ), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να συµπεριλάβουν 
τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια, που 
καλύπτουν το ίδιο το Έργο, τον εξής Ειδικό Όρο:  

“Σε περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου : 

α. Προκειµένου η Ασφαλιστική Εταιρία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη 
ζηµιά κλπ. αποζηµίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό 
αυτό συγκατάθεση του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

β. Εφόσον ο ∆Ε∆∆ΗΕ δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρία την εν λόγω συγκατάθεση, η 
απαίτηση του Αναδόχου κατά της Ασφαλιστικής Εταιρίας για την καταβολή της 
αποζηµίωσης εκχωρείται στο ∆Ε∆∆ΗΕ, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδική ή 
άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) και η Ασφαλιστική Εταιρία 
αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στο 
∆Ε∆∆ΗΕ, µετά από αίτησή της.Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στο 
∆Ε∆∆ΗΕ κατ' ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που 
απορρέουν από τη Σύµβαση, που έχει συνάψει µε το ∆Ε∆∆ΗΕ. 
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3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων  

Στα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις : 

3.1 Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

3.1.1 Ειδικοί Όροι  

Το ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, 15 
ηµέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο 
του Εργου (οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτα), στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του 
∆Ε∆∆ΗΕ.  

Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στο 
∆Ε∆∆ΗΕ. 

3.1.2 Αντικείµενα ασφάλισης 

α. Η συνολική αξία του υπό κατασκευήν Έργου (εξοπλισµός, υλικά, εργασίες κλπ) 
συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν συµπληρωµάτων της Σύµβασης, αναθεωρήσεων ή/και 
αναπροσαρµογών (θετικών ή αρνητικών) του αρχικού Συµβατικού Τιµήµατος.  

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµιάς ή 
καταστροφής, µερικής ή ολικής, που οφείλονται ή προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή 
αιτία περιλαµβανοµένων των κινδύνων από ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά (καθώς 
επίσης από λανθασµένη µελέτη (FAULTY DESIGN), λανθασµένη κατασκευή 
(MANUFACTURER'S RISK), ελαττωµατικά υλικά, λανθασµένη εργασία, κλπ., εφόσον 
ζητηθεί η κάλυψη των κινδύνων αυτών από το ∆Ε∆∆ΗΕ µε ιδιαίτερη αναφορά στους 
Ειδικούς Όρους της ∆ιακήρυξης) µε εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως εξαιρούνται 
και δεν καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (π.χ. 
πόλεµος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, µόλυνση από 
ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία, κλπ.).  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήµατα 
την αναπροσαρµογή του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου σύµφωνα µε την πραγµατική αξία 
του Έργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος της υπασφαλίσεως.  

β. Οι µόνιµες, µη µόνιµες ή/ και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 
καθώς επίσης και ο εν γένει µηχανολογικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί για την 
κατασκευή του Έργου. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε 
απώλειας ή ζηµίας κλπ. (εξαιρουµένων των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών 
βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία ή/ και τυχαία περιστατικά. 

γ. Τα κάθε είδους υλικά που χορηγούνται από το ∆Ε∆∆ΗΕ για να ενσωµατωθούν στο 
Έργο. 
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3.1.3 ∆ιάρκεια ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει, είτε µε την έναρξη των εργασιών, είτε 
συγχρόνως µε την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου, ανάλογα µε ποιο 
από τα δύο συµβεί πρώτα και θα λήγει, είτε µε την ηµεροµηνία της βεβαιωµένης 
περάτωσης των εργασιών (για Έργα Πολ. Μηχ.), είτε µε την ηµεροµηνία της Έναρξης 
της Εµπορικής Λειτουργίας (για Έργα Η/Μ εξοπλισµού).  

3.2 Ασφάλιση ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα Βία 

3.2.1 Ειδικοί Όροι  

Το ή τα Ασφαλιστήρια που θα εκδοθούν θα υποβάλονται από τον Ανάδοχο, 15 ηµέρες 
πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της βεβαιωµένης περάτωσης των εργασιών (για 
έργα Πολ. Μηχ.) ή την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της Έναρξης της Εµπορικής 
Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισµού), στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του ∆Ε∆∆ΗΕ 
δύο (2) µήνες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της βεβαιωµένης περάτωσης των 
εργασιών (για έργα Πολ. Μηχ.) ή την ηµεροµηνία Έναρξης της Εµπορικής Λειτουργίας 
(για έργα Η/Μ εξοπλισµού) Βεβαιώσεις Ασφάλισης (COVER NOTES) για τις ασφαλίσεις 
που θα συνοµολογηθούν αργότερα και θα καλύπτουν το Εργο για κινδύνους από 
Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της προκαταβολής 
των ασφαλίστρων.  

Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στο ∆Ε∆∆ΗΕ. 

3.2.2 Αντικείµενο ασφάλισης  

Η συνολική αξία του (ουσιαστικά αποπερατωµένου) Έργου έναντι κινδύνων από 
Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά (π.χ. σεισµό, φωτιά κλπ.) 

3.2.3 ∆ιάρκεια ασφάλισης  

Από την ηµεροµηνία της βεβαιωµένης περάτωσης των εργασιών (για έργα Πολ. Μηχ.) ή 
την ηµεροµηνία της Έναρξης της Εµπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισµού), 
µέχρι την ηµεροµηνία που θεωρείται ότι συντελείται η Προσωρινή Παραλαβή. 

3.3 Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων 

3.3.1 Ειδικοί Όροι 

Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτωνθα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο µε την 
έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου 
(οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτα) στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του ∆Ε∆∆ΗΕ.  

Το ή τα Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για την 
κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ' αυτόν εργασιών 
συντήρησης, επισκευής ή άλλης εργασίας σχετικής και µέσα στα πλαίσια των συµβατικών 
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του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλονται σε δύο αντίτυπα πέντε (5) ηµέρες πριν από 
την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κλπ. 

Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στο ∆Ε∆∆ΗΕ. 

3.3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και 
οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές 
βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές που προξένησε ο 
Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, 
επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών και διαφόρων άλλων εργασιών, οποτεδήποτε 
προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου. 

Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής: 

α. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ, το εν γένει Προσωπικό της και οι συνεργάτες της µε το προσωπικό τους, 
θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της 
διασταυρούµενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY). 

β. Η Ασφαλιστική Εταιρία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά 
του Αναδόχου ή του ∆Ε∆∆ΗΕ και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και 
η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζηµιά που καλύπτεται από το 
Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για 
άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. σχετιζοµένων µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των 
ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

γ. Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος αγωγής κατά του ∆Ε∆∆ΗΕ, των 
συµβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η 
βλάβη ή η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών. 

δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη του ∆Ε∆∆ΗΕ (ευθύνη 
προστήσαντος). 

3.3.3 Όρια αποζηµίωσης  

Τα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση σ'ένα αυτοτελές 
Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, τα 
ακόλουθα: 

α. Σωµατικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων (συµπεριλαµβανοµένων και των αξιώσεων για 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) κατ' άτοµο και ατύχηµα 30.000,00 
ΕΥΡΩ. 

β. Σωµατικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε οµαδικό ατύχηµα ανεξαρτήτως του 
αριθµού των παθόντων 150.000,00 ΕΥΡΩ. 
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γ. Υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε πράγµατα ή/και ζώα τρίτων συνέπεια ζηµιογόνου 
γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθµού των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων εξ αυτού ως και 
ζηµιωθέντων αντικειµένων 30.000,00 ΕΥΡΩ. 

δ. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ’όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 300.000,00 
ΕΥΡΩ.  

Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών µειωθεί κάτω του ποσού 
των (ή 300.000,00 ΕΥΡΩ (λόγω επέλευσης ζηµιογόνων γεγονότων και καταβολής από 
τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζηµιώσεων), ενώ τόσο η Σύµβαση ∆Ε∆∆ΗΕ - 
Αναδόχου, όσο και το σχετικό Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι 
Τρίτων εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, ο Ανάδοχος για να µη µένει 
υπασφαλισµένος οφείλει να φροντίζει για την άµεση συµπλήρωση του ανωτάτου ορίου 
ευθύνης των ασφαλιστών του κατά το αντίστοιχα µειωµένο ποσόν, έτσι ώστε το ανώτατο 
όριο ευθύνης των ασφαλιστών να είναι συνεχώς 300.000,00 ΕΥΡΩ καθόλη τη διάρκεια 
ισχύος της υποχρέωσης του Αναδόχου για ασφάλιση της αστικής ευθύνης του έναντι 
τρίτων.  

Τα ποσά αυτά των παραγράφων α, β, γ, δ µπορεί να διαφοροποιούνται κατά περίπτωση, 
όπως θα προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους της ∆ιακήρυξης. 

Σ' ένα ενιαίο Ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου και Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 
τα όρια αποζηµιώσεως για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση θα πρέπει να είναι 
τα τριπλάσια από τα παραπάνω όρια κατά περίπτωση. 

3.3.4 ∆ιάρκεια ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη, µε οποιοδήποτε τρόπο, των 
εργασιών ή µε την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Εργου και θα λήγει την 
ηµεροµηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. 

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής εάν προκύψει θέµα επισκευής, 
συντήρησης ή άλλης ρύθµισης σχετικής µε το Έργο, η οποία εµπίπτει στα πλαίσια των 
συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από δικά 
του συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της 
Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων µε τους ίδιους όρους κλπ. όπως και στην αρχική του 
ασφάλιση και µε διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των εργασιών 
επισκευής, συντήρησης κλπ. 

3.4 Ασφάλιση ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

3.4.1 Ειδικοί Όροι 

Το σχετικό Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του ∆Ε∆∆ΗΕ, 15 
ηµέρες πριν από την έναρξη µεταφορών και θα φυλάσσεται στο ∆Ε∆∆ΗΕ. 

3.4.2 Αντικείµενο ασφάλισης 
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Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των µεταφεροµένων υλικών 
(Εξοπλισµός, µηχανήµατα κλπ.) προέλευσης εξωτερικού ή/και εσωτερικού, καθώς και 
των υλικών ιδιοκτησίας ∆Ε∆∆ΗΕ που θα µεταφέρονται µε ευθύνη του Αναδόχου για τους 
µεταφορικούς κινδύνους. Τα υλικά αυτά θα ασφαλίζονται Κατά Παντός Κινδύνου. 

3.4.3 ∆ιάρκεια ασφάλισης  

Τα µεταφερόµενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της µεταφοράς τους από 
οποιοδήποτε σηµείο της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού µέχρι την εκφόρτωσή τους στον 
τόπο του Έργου.  

3.5 Ασφάλιση ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ κλπ. 

3.5.1 Ασφάλιση των Οχηµάτων, Μηχανηµάτων Έργου κλπ. από τη χρήση τους σαν 
αυτοκινούµενα οχήµατα (Ν.489/76). 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζηµιές κλπ. 
που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήµατα, µηχανήµατα Έργου κλπ. που θα 
χρησιµοποιηθούν απ' αυτόν για τις ανάγκες του Έργου, είτε ανήκουν σ' αυτόν, είτε σε 
τρίτους, είτε στο προσωπικό του, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας (Ν.489/76) και για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται εκάστοτε από την 
ισχύουσα Νοµοθεσία.  

Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαµβάνονται και τα εξής: 

Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι ο 
Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για 
έλεγχο, όποτε του ζητηθούν.  

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να επιδείξει τα εν λόγω 
Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν ανεπαρκή 
κατά το Νόµο κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και οποιαδήποτε 
µετακίνηση του αντίστοιχου οχήµατος στην περιοχή του Έργου. 

3.5.2 Ασφάλιση των Οχηµάτων, Μηχανηµάτων Έργου κλπ. από τη χρήση τους σαν 
Εργαλεία 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζηµιές, 
ατυχήµατα κλπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήµατα, µηχανήµατα Έργου 
κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν απ' αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση εργασιών 
κατασκευής του Έργου. 

Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζηµίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις κλπ. είναι οι 
αυτοί που ισχύουν στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων (παράγραφος 3.3 του 
παρόντος). 

Εξαιρείται ο όρος : "Ο ∆Ε∆∆ΗΕ είναι συνασφαλισµένος". 
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3.6 Ασφάλιση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαµβάνει δύο (2) περιπτώσεις:  

3.6.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό 
προσωπικό σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Eργατικής Νοµοθεσίας. Ειδικότερα 
για το ηµεδαπό προσωπικό απαιτείται σύµφωνα µε την Εργατική Νοµοθεσία ασφάλιση στο 
ΙΚΑ ή/ και σε άλλο Οργανισµό Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης ανάλογα µε την 
ειδικότητα.  

Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή 
από την Εργατική Νοµοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να µην 
αντιβαίνει στις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας. Ο Ανάδοχος προκειµένου 
να πληρωθεί, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει έγκαιρα στην αρµόδια υπηρεσία του 
∆Ε∆∆ΗΕ, όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά ασφάλισης του εν γένει εργατοτεχνικού και 
υπαλληλικού προσωπικού του. 

3.6.2 Ασφάλιση συµβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου. 

O Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συµβούλους ή συνεργάτες 
του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες του Εργου. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος 
πρέπει να µεριµνήσει για την ασφάλιση των συµβούλων ή συνεργατών του, ηµεδαπών 
ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχηµάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της 
επιλογής του. 

Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύµβουλοι του 
Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι 
οποίες ισχύουν για την εδώ παραµονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική 
Νοµοθεσία.  

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων 
Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του ∆Ε∆∆ΗΕ Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πράγµατι 
οι σύµβουλοι, συνεργάτες του κλπ. είναι ασφαλισµένοι έναντι κινδύνων προσωπικών 
ατυχηµάτων.  

Οι Υπεύθυνες αυτές ∆ηλώσεις φυλάσσονται στο ∆Ε∆∆ΗΕ. 

3.7 Ασφάλιση ΥΛΙΚΩΝ του ∆Ε∆∆ΗΕ που χορηγούνται στον Ανάδοχο 

3.7.1 Αντικείµενο Ασφάλισης 

Η Ασφαλιστική Εταιρία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά Παντός Κινδύνου τα υλικά, 
εργαλεία, µηχανήµατα, εφόδια, µετρητές, µετασχηµατιστές και παρεµφερή είδη που 
χορηγεί ο ∆Ε∆∆ΗΕ στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης. 

Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, µηχανήµατα, µετρητές, µετασχηµατιστές και 
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παρεµφερή είδη που αποξηλώνονται από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του ∆Ε∆∆ΗΕ, 
από τον Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και προορίζονται για 
επανατοποθέτησή τους σε άλλο σηµείο των εγκαταστάσεων ή για επιστροφή τους στις 
Αποθήκες του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγµή που τα υλικά αυτά παραδίδονται από 
το ∆Ε∆∆ΗΕ στον Ανάδοχο για την ενσωµάτωσή τους στα Έργα και θα συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή καθόλη τη διάρκεια της παραµονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς 
χώρους του Αναδόχου, είτε πρόκειται για ανοικτούς ή κλειστούς χώρους αποθήκευσης ή 
ακόµη απερίφρακτους χώρους που όµως επιτηρούνται από ειδικά εντεταλµένο όργανο 
από το προσωπικό του Αναδόχου και µέχρι την ενσωµάτωσή τους στις εγκαταστάσεις 
του ∆Ε∆∆ΗΕ ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες του ∆Ε∆∆ΗΕ. Η 
ευθύνη των ασφαλιστών λήγει µε την υποβολή της ∆ήλωσης του Αναδόχου που 
προβλέπεται στην παράγραφο 3.7.3. 

Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωµένα υλικά αρχίζει από τη στιγµή που τα 
υλικά αυτά αποξηλώνονται, από τον Ανάδοχο, από τις εγκαταστάσεις του ∆Ε∆∆ΗΕ και 
θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθόλη τη διάρκεια της παραµονής τους στους εν γένει 
αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω και µέχρι 
την επανατοποθέτηση των υλικών αυτών σε άλλο σηµείο των εγκαταστάσεων του 
∆Ε∆∆ΗΕ ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες του ∆Ε∆∆ΗΕ. Η 
ευθύνη των ασφαλιστών λήγει µε την υποβολή της ίδιας προαναφερόµενης ∆ήλωσης 
του Αναδόχου. 

3.7.2 Όριο Ασφαλιζόµενης Αξίας Υλικών 

Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων κλπ. ιδιοκτησίας ∆Ε∆∆ΗΕ 
που, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, προβλέπεται να έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος για κάθε 
χρονική στιγµή, προσαυξηµένη κατά 20% και στρογγυλευµένη στη πλησιέστερη χιλιάδα 
ΕΥΡΩ. Στις περιπτώσεις που ο ∆Ε∆∆ΗΕ διαπιστώνει, από τα υπάρχοντα στα χέρια της 
στοιχεία, ότι η αξία των υλικών, εργαλείων κλπ. ιδιοκτησίας ∆Ε∆∆ΗΕ που έχει στα χέρια 
του ο Ανάδοχος, είναι µεγαλύτερη της προαναφερόµενης ασφαλιζόµενης αξίας, 
παρέχεται η δυνατότητα παρέµβασης του ∆Ε∆∆ΗΕ ώστε µε πρόσθετη πράξη να 
καλυφθεί η υφιστάµενη διαφορά. 

Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και περιστατικό οποιασδήποτε 
απώλειας, καταστροφής, ζηµιάς, βλάβης, κλοπής, πυρκαϊάς κλπ., µερικής ή ολικής, είναι 
ίσο µε το 40% της αξίας του χρεωστικού υπολοίπου του Αναδόχου που αφορά τα υλικά, 
εργαλεία κλπ. ιδιοκτησίας ∆Ε∆∆ΗΕ που έχει στα χέρια του, όπως αναγράφεται στη 
Σύµβαση. Το ως άνω προκύπτον ανώτατο όριο στρογγυλεύεται στη πλησιέστερη χιλιάδα 
ΕΥΡΩ και δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 30.000,00 ΕΥΡΩ. 

3.7.3 ∆ιάρκεια Ασφάλισης 

Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης του 
Αναδόχου µε το ∆Ε∆∆ΗΕ και λήγει µετά την επιστροφή από τον Ανάδοχο και του 
τελευταίου υλικού στις αποθήκες του ∆Ε∆∆ΗΕ και την υποβολή γραπτής ∆ήλωσης του 
Αναδόχου προς τον ασφαλιστή για το σκοπό αυτό, δεόντως θεωρηµένη από την 
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αρµόδια Υπηρεσία του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

Η ασφάλιση αυτή δε δύναται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει, είτε από τον 
ασφαλιστή, είτε από τον Ανάδοχο για οποιοδήποτε λόγο, εκτός του Φυσιολογικού ως 
άνω τερµατισµού της. 

Για να τεθεί τέτοιο θέµα θα πρέπει απαραίτητα να ειδοποιηθεί σχετικά τριάντα (30) 
ηµέρες νωρίτερα, µε συστηµένη επιστολή, FAX ή TELEX, είτε του ασφαλιστή, είτε του 
Αναδόχου, ο ∆Ε∆∆ΗΕ. 

 

 

 


