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«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ:  ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 



 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ    ΠΕΡΙ     ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 

Στο ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 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 την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
του από τη Σύµβαση. 
 

1.  Αντικείµενο Ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του Αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡIΤΩΝ 
και   οι   ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για: 
σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε 
πράγματα ή και ζώα που προξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης. 
 

2.  ∆ιάρκεια Ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίσει µε την έναρξη µε οποιονδήποτε τρόπο των 
εργασιών του Αναδόχου και θα λήγει την ηµεροµηνία λήξεως της Σύµβασης ή της τυχόν 
καταγγελίας της. 
 
3.  Όρια  Αποζημίωσης 

Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε 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 
ευρώ 

30.000,00 €. 

 
β.  Σωματικές  βλάβες  ή  και  θάνατος  τρίτων  για  κάθε  ομαδικό  ατύχημα  
ανεξαρτήτως του αριθμού των παθόντων ευρώ 150.000,00 €. 
 

γ. Υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα ή / και ζώα τρίτων συνέπεια 

ζημιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων εξ’ 
αυτού και ζημιωθέντων αντικειμένων ευρώ 30.000,00 €. 
 

δ.  Ανώτατο  όριο  ευθύνης  ασφαλιστών  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  ασφάλισης  
ευρώ 

300.000,00 €. 
Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών µειωθεί κάτω του ποσού 
των ευρώ 300.000,00 € (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  ανώτατου 
ορίου ευθύνης των ασφαλιστών του κατά το αντίστοιχα μειωμένο ποσόν, έτσι ώστε το 
ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών να είναι συνεχώς   ευρώ 300.000,00 € 
καθ’ όλη  τη  διάρκεια  ισχύος  της  υποχρέωσης  του  Αναδόχου  για  ασφάλιση  της  
αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων. 

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. 

 
 



 

 

 

 

 

4. ΕI∆IΚΟI ΟΡΟI που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο Αστικής  
Ευθύνης  έναντι Τρίτων. 
 

α. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ, το εν γένει προσωπικό του, οι συνεργάτες του και το προσωπικό τους 
θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της 

διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY). 
β.    Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 
κατά του Αναδόχου ή του ∆Ε∆∆ΗΕ και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η 
βλάβη ή ζημιά  οφείλεται  σε  πράξη  ή  παράλειψη  των  παραπάνω  προσώπων  η  οποία 
βλάβη ή ζημιά καλύπτεται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα 
καταβάλει δε κάθε ποσό εγγυήσεως για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λ.π. σχετιζομένων 
µε την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα 
όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

γ.   Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώµατος αγωγής κατά του ∆Ε∆∆ΗΕ, 
των  συμβούλων,  συνεργατών  του  και  των  υπαλλήλων  τους,  στην  περίπτωση  που  

η βλάβη της ζημιάς οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων. 
δ.  Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη του ∆Ε∆∆ΗΕ (ευθύνη 
προστήσαντος). 

ε.    Το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο 
15 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών στον ΥΕ/ΤΤΕ∆/∆ΠΑ o οποίος ακολούθως θα 
το αποστέλλει για έλεγχο και φύλαξη στη ∆ΟΛ/Τομέα Παγίων- Συμβάσεων/Υπoτ. 
Ασφαλίσεων. 
 

5. ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο Αστικής 
Ευθύνης έναντι Τρίτων. 
 

α. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ θα είναι συvασφαλιζόμενος. 
β.    Το εν λόγω ασφαλιστήριο δε δύναται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει χωρίς τη 
γραπτή, δια συστημένης επιστολής, πριν από τριάντα (30) ημέρες σχετικής ειδοποίησης 
της ασφαλιστικής εταιρείας τόσο   προς τον Ανάδοχο, όσο   και προς   το ∆Ε∆∆ΗΕ 
Α.Ε./∆ΠΜ-Θ/ Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Παπαναστασίου 63- Πριάμου, 
Θεσσαλονίκη. 
 

6.  ΓΕΝIΚΟI  ΟΡΟI  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

α. Κατά τη σύναψη της παραπάνω ασφάλισης o Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται 
και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών   Διαταγμάτων, 
Κανονισμών κ.λ.π. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα, ιδιαίτερα 
των Ν.∆. 400/76, Ν. 439/76, Ν.1256/82, Ν. 1410/84, Π.∆. 609/85. 

β.    Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται µε τους όρους κ.λ.π. των Ασφαλιστηρίων. 

Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, 
απαλλαγές κ.λ.π. υπόκεινται  σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

γ.  Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση ιδιαίτερα 

σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια εξαιρέσεις, 
εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λ.π., o δε Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά 
υπεύθυνος  για  την  αποκατάσταση  ζημιών  σε  πρόσωπα  ή  και  πράγματα  πέραν  από  

τα ποσά καλύψεως των πιο πάνω ασφαλιστηρίων . 
δ. Σε περίπτωση που o Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί µε τις 

παραπάνω ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή η ασφάλιση που συνομολογήσει κριθεί σαν 

µη ικανοποιητική από το ∆Ε∆∆ΗΕ, ο τελευταίος δικαιούται να συνάψει στο όνομα και µε 
δαπάνες του Αναδόχου το πιο πάνω ασφαλιστήριο και  να παρακρατήσει (εντόκως µε 
το 

νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων είτε από το λαβείν, είτε µε 



 

 

 

 

 

κατάπτωση ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης. Επίσης σε 

περίπτωση που o Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους   ασφαλιστές το 
οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων ο ∆Ε∆∆ΗΕ για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή 
του  δικαιούται να  καταβάλει  τα  ασφάλιστρα  στους ασφαλιστές  για  λογαριασμό  του 

Αναδόχου και να παρακρατεί από το λαβείν κ.λ.π. του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν θα 
είναι δυνατόν να εισπραχθεί από τους   ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λ.π. 

σύµφωνα µε τους όρους του εν λόγω ασφαλιστηρίου. 
ε. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία µε την οποία o Ανάδοχος συναρμολόγησε 
την παραπάνω ασφάλιση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) 
οποιαδήποτε ζημιά κ.λ.π. για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, o Ανάδοχος έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη εξοφλημένης  ζημιάς ή βλάβης κ.λ.π. 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Σύµβασης, ο δε ∆Ε∆∆ΗΕ δικαιούται να 
παρακρατήσει από οποιονδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή του οποιασδήποτε φύσεως 
ποσά που κατά την κρίση του απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή 
βλάβης. 



 

 

 

 

 


