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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του Τεύχους ∆ιακήρυξης:
Τρο̟ο̟οιείται ο όρος στο άρθρο 2.2.5 ̟αρ.2 Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική
Ε̟άρκεια
“Οι οικονοµικοί φορείς ̟ρέ̟ει να έχουν δυνατότητα Ασφαλιστικής κάλυψης έναντι
ε̟αγγελµατικών κινδύνων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, σύµφωνα µε τους
λοι̟ούς όρους ̟ου αναλύονται στο σηµείο 4.7 της ̟αρούσας.Ποσό 5.000.000,00 € Νόµισµα
Ευρώ.”

ως εξής:
“Οι οικονοµικοί φορείς ̟ρέ̟ει να έχουν να διαθέτουν ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, σύµφωνα µε τους λοι̟ούς όρους ̟ου αναλύονται στο
σηµείο 4.7 της ̟αρούσας.”

Το άρθρο 4.7 τρο̟ο̟οιείται ως εξής:

4.7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, χωρίς να ̟εριορίζονται οι
ευθύνες και υ̟οχρεώσεις του σύµφωνα µε τη Σύµβαση, οφείλει να ασφαλίσει
̟ροσω̟ικό, µηχανήµατα, υλικά, και τρίτους, µε δικές του δα̟άνες, µε βάση τις
διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας και του ̟αρόντος άρθρου. Η ε̟ιλεχθησοµένη
α̟ό τον Ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία θα ̟ρέ̟ει να δύναται να ασφαλίζει
̟αρεµφερή έργα σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. Για την υ̟ογραφή της σύµβασης
ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να ̟αραδώσει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο δύο (2) ηµέρες
τουλάχιστον ̟ριν την υ̟ογραφή της Σύµβασης, σε διαφορετική ̟ερί̟τωση, καθώς
και όταν το ασφαλιστήριο δεν είναι σύµφωνο µε τα ̟αρακάτω, η ΣΤΑΣΥ δικαιούται
να αρνηθεί την υ̟ογραφή της.
4.7.1 Ασφάλιση ̟ροσω̟ικού
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να έχει ασφαλίσει στο ΙΚΑ και τα λοι̟ά ασφαλιστικά
ταµεία ή οργανισµούς κύριας ή/και ε̟ικουρικής ασφάλισης όλο το ̟ροσω̟ικό ̟ου
θα α̟ασχολεί για το Έργο ο ίδιος ή οι υ̟εργολάβοι του ανάλογα µε την ειδικότητα
και σύµφωνα µε τις διατάξεις ̟ερί ΙΚΑ ή των λοι̟ών ασφαλιστικών ταµείων ή
οργανισµών.
4.7.2 Ασφάλιση µηχανηµάτων
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία τα αυτοκίνητα
και τα µεταφορικά µέσα εν γένει ̟ου χρησιµο̟οιούνται στην εκτέλεση των εργασιών
της σύµβασης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για σωµατικές βλάβες, υλικές
ζηµίες. ∆ιευκρινίζεται ότι σε ουδεµία ̟ερί̟τωση, ούτε σε ̟ερί̟τωση ανωτέρας βίας ή
ατυχήµατος, ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει α̟ό την ΣΤΑΣΥ α̟οζηµίωση για
τυχόν ζηµία ή ολική α̟ώλεια µηχανήµατος.
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4.7.3 Ασφάλιση αστικής ευθύνης α̟έναντι σε Τρίτους
4.7.3.1 Αντικείµενο της ασφάλισης αυτής είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης του
Αναδόχου έναντι τρίτων και η ασφαλιστική εταιρεία υ̟οχρεούται να καταβάλει
α̟οζηµιώσεις σε τρίτους για: σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και
υλικές ζηµιές, θετικές ή α̟ορρέουσες α̟ό θετικές, σε ̟ράγµατα ακίνητα ή κινητά,
̟ου ̟ροξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης εξ αιτίας ή εξ αφορµής αυτής.
Ρητά συµφωνείται ότι ̟ρέ̟ει να αναφέρεται στο ασφαλιστήριο ότι στην έννοια των
τρίτων ̟εριλαµβάνονται
Α) οι Υλικές Ζηµιές (συµ̟εριλαµβανοµένων των α̟ωλειών) στα ̟εριουσιακά
στοιχεία της ΣΤΑΣΥ ̟ου βρίσκονται υ̟ό την φύλαξη και τον έλεγχο του
ασφαλισµένου και
Β) Σωµατικές Βλάβες των ατόµων ̟ου βρίσκονται είτε υ̟ό την άµεση ̟ροστασία του
ασφαλισµένου είτε εντός των κτιρίων ̟ου φυλάει ή ̟ροστατεύει ο ασφαλισµένος.
4.7.3.2 Τα όρια α̟οζηµίωσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων είναι κατά ̟εριστατικό τα ακόλουθα :
α. ̟ράγµατα τρίτων, ανεξάρτητα α̟ό τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων:
διακόσιες ̟ενήντα χιλιάδες Ευρώ (250.000,00 €).
β.
Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, κατ’ άτοµο και ατύχηµα: τετρακόσιες
χιλιάδες Ευρώ (400.000,00 €).
γ.
Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων µετά α̟ό οµαδικό ατύχηµα,
ανεξάρτητα α̟ό τον αριθµό των ̟αθόντων: τετρακόσιες χιλιάδες Ευρώ (400.000,00 €).
δ.
Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλειας ένα
εκατοµµύριο Ευρώ (1.000.000,00 €).
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ζητήσει α̟ό την ασφαλιστική του εταιρεία να
συµ̟εριληφθεί στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο ο εξής ειδικός όρος:
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου συντρέξει ασφαλισµένος κίνδυνος, η ασφαλιστική εταιρεία του
Αναδόχου θα ενηµερώνει εγγράφως τη ΣΤΑΣΥ κατά την αναγγελία της
ασφαλιστικής ̟ερί̟τωσης.
Η ΣΤΑΣΥ υ̟ό την ιδιότητά της ως συνασφαλιζόµενη, διατηρεί το δικαίωµα να
ενηµερώνεται για την έκβαση της υ̟όθεσης καθ όλη τη διάρκεια αυτής και µέχρι την
οριστική ε̟ίλυσή της. Πριν την καταβολή α̟οζηµίωσης τρίτου ̟ου αφορά
υ̟αιτιότητα της ΣΤΑΣΥ και µόνο τότε, η ασφαλιστική εταιρεία θα ̟ρέ̟ει να έχει
λάβει ̟ροηγουµένως την έγγραφη για το σκο̟ό αυτό συγκατάθεση της ΣΤΑΣΥ.
Συµφωνείται ότι ο̟οιοδή̟οτε ̟οσό δεν έχει ασφαλισθεί ή δεν ανακτηθεί δυνάµει του
̟ιο ̟άνω ασφαλιστηρίου καλύ̟τεται α̟ό τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις ευθύνες του
κατά τη Σύµβαση.
4.7.3.3 Στο ασφαλιστήριο ̟εριλαµβάνονται και οι εξής ειδικοί όροι:
Η ΣΤΑΣΥ, το εν γένει ̟ροσω̟ικό της, οι τυχόν σύµβουλοί της και το ̟ροσω̟ικό τους
θεωρούνται τρίτα ̟ρόσω̟α, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της
διασταυρούµενης ευθύνης έναντι αλλήλων (cross liability).
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Η ΣΤΑΣΥ θα είναι συνασφαλιζόµενη.
α.
Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τρο̟ο̟οιηθούν ή
λήξουν χωρίς τη γρα̟τή ειδο̟οίηση διορίας εξήντα (60) ηµερών, µε συστηµένη
ε̟ιστολή α̟ό την ασφαλιστική εταιρεία τόσο ̟ρος τον Ανάδοχο, όσο και ̟ρος την
ΣΤΑΣΥ.
β.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου συντρέξει ̟ερί̟τωση ασφαλισµένου κινδύνου ο Ανάδοχος
µεταβιβάζει και εκχωρεί στην ΣΤΑΣΥ εξ αρχής τα ̟οσά των α̟αιτήσεών του α̟ό το
ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Τα ̟οσά αυτά θα καταβάλλονται α̟’ ευθείας στην
ΣΤΑΣΥ ύστερα α̟ό σχετική αίτησή της χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή
άλλη ενέργεια του Αναδόχου κατά την ̟ερί̟τωση ̟ου η ΣΤΑΣΥ ΑΕ έχει υ̟οστεί
ζηµία µε ευθύνη του Αναδόχου.
γ.
Σε ̟ερί̟τωση ολικής ή µερικής διακο̟ής των εργασιών α̟ό υ̟αιτιότητα του
Αναδόχου, το Έργο, σε ο̟οιαδή̟οτε φάση και αν βρίσκεται, µ̟ορεί να ασφαλισθεί
έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων α̟ό την ΣΤΑΣΥ και τα έξοδα της
ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Η ΣΤΑΣΥ, στην ο̟οία και θα υ̟οβληθούν για έγκριση όλα τα αναφερόµενα στο
̟αρόν άρθρο ασφαλιστήρια συµβόλαια, έχει ε̟ίσης τη διακριτική ευχέρεια έγκρισης
των ασφαλιστικών εταιρειών ̟ου θα ε̟ιλέξει ο Ανάδοχος για την κάλυψη των
σχετικών συµβατικών του υ̟οχρεώσεων.
Κατά τη σύναψη των εν λόγω ασφαλίσεων ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να λάβει υ̟όψη
του τις διατάξεις των Νόµων, ∆ιαταγµάτων, Κανονισµών κλ̟. και να
συµµορφώνεται µε αυτούς ̟ου ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρµογή στην Ελλάδα.
Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων και να
α̟οζηµιώνει την ΣΤΑΣΥ έναντι όλων των α̟ωλειών και α̟αιτήσεων ̟ου τυχόν θα
̟ροέλθουν α̟ό ̟αράλειψη του Αναδόχου να συµµορφωθεί ή να τηρήσει τους όρους
των ασφαλιστηρίων. Οι ̟αρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονοµικοί και
ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, α̟αλλαγές κλ̟. υ̟όκεινται σε κάθε ̟ερί̟τωση στην
τελική έγκριση της ΣΤΑΣΥ.
Οι ̟αρα̟άνω ασφαλίσεις δεν α̟αλλάσσουν ή ̟εριορίζουν κατά κανένα τρό̟ο τις
υ̟οχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη Σύµβαση, ιδιαίτερα
σε ότι αφορά τις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό τα σχετικά ασφαλιστήρια εξαιρέσεις,
α̟αλλαγές, ειδικούς όρους, ̟ρου̟οθέσεις κλ̟. Ο Ανάδοχος ̟αραµένει α̟οκλειστικά
υ̟εύθυνος για ̟ράξεις ή ̟αραλείψεις του όσον αφορά στην α̟οκατάσταση
σωµατικών βλάβων και υλικών ζηµιών σύµφωνα µε το άρθρο 4.7.3.1. της ̟αρούσης
και ̟έραν α̟ό τα ̟οσά κάλυψης των ̟ιο ̟άνω ασφαλιστηρίων.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ασφαλιστική εταιρεία µε την ο̟οία ο Ανάδοχος συνοµολόγησε
τις ̟αρα̟άνω ασφαλίσεις, ̟αραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά)
ο̟οιαδή̟οτε ζηµία ή βλάβη για ο̟οιονδή̟οτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την
α̟οκλειστική ευθύνη για την α̟οκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµίας ή βλάβης
σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας Σύµβασης και η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να
̟αρακρατήσει α̟ό το λαβείν του Αναδόχου ή α̟ό εγγύησή του ο̟οιασδή̟οτε φύσης
τα ̟οσά ̟ου κατά την κρίση του α̟αιτούνται για την α̟οκατάσταση της εν λόγω
ζηµίας ή βλάβης.
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Η ΣΤΑΣΥ ε̟ιφυλάσσει εις αυτήν το δικαίωµα να ̟αρακρατεί α̟ό το λαβείν του
Αναδόχου κάθε ̟οσό ή να κατα̟ί̟τει ανάλογο ̟οσό α̟ό την εγγυητική ε̟ιστολή
καλής εκτέλεσης ̟ου δεν θα είναι δυνατό να εισ̟ραχθεί α̟ό την ασφαλιστική
εταιρεία λόγω εξαιρέσεων, α̟αλλαγών, ειδικών όρων, ̟ρου̟οθέσεων κλ̟. σύµφωνα
µε τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων συµβολαίων.
Ε̟ι̟λέον ο Ανάδοχος είναι α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος και υ̟όλογος για τις ̟άσης
φύσης ενδεχόµενες διεκδικήσεις, αξιώσεις κ.λ̟. οι ο̟οίες θα εγερθούν εναντίον του
για ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ̟αρα̟άνω αιτίες και ̟ου θα ̟ροέρχονται είτε α̟ό το
̟ροσω̟ικό του, είτε α̟ό τρίτους, είτε α̟ό ̟ροµηθευτές, είτε α̟ό το ∆ηµόσιο, είτε α̟ό
Νοµικά Πρόσω̟α Ιδιωτικού ή ∆ηµοσίου ∆ικαίου, είτε α̟ό Οργανισµούς, είτε α̟ό
Ταµεία, είτε α̟ό οιονδή̟οτε ̟ου δεν κατονοµάζεται ειδικά.
Το γεγονός ότι η ΣΤΑΣΥ ε̟ιβλέ̟ει το Έργο δεν α̟αλλάσσει τον Ανάδοχο α̟ό
ο̟οιαδή̟οτε ευθύνη, ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις και την
υ̟άρχουσα νοµοθεσία.
Σε ̟ερί̟τωση χρησιµο̟οίησης υ̟εργολάβων για την εκτέλεση εργασιών, ο
Ανάδοχος ̟αραµένει µόνος και α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για την ασφαλή εκτέλεση
αυτών των εργασιών.
Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει ότι η ΣΤΑΣΥ ουδεµία ευθύνη α̟ό τις ̟αρα̟άνω αιτίες
έχει. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κινηθεί ο̟οιαδή̟οτε διαδικασία σε βάρος της ΣΤΑΣΥ α̟ό
τις ̟αρα̟άνω αιτίες, ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να αναλάβει την διεξαγωγή
και την υ̟οστήριξη των υ̟οθέσεων α̟αλλάσσοντας α̟ό τη σχετική ευθύνη την
ΣΤΑΣΥ και ευθυνόµενος α̟έναντί της για κάθε δα̟άνη ή α̟αίτηση υ̟οχρεωθεί να
καταβάλλει αυτή για τις ̟αρα̟άνω αιτίες.
ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ έχει την α̟οκλειστική Ποινική και Αστική ευθύνη για ̟ράξεις ή
̟αραλείψεις του όσον αφορά ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά στην α̟οκατάσταση
σωµατικών βλάβων και υλικών ζηµιών σύµφωνα µε τα οριζόµενα της ̟αραγράφου
4.7.3.1. της ̟αρούσης συµ̟εριλαµβανοµένων και των υ̟εργολάβων του ή της
ΣΤΑΣΥ και του ̟ροσω̟ικού της ή σε οιονδή̟οτε τρίτο και α̟ό οιονδή̟οτε λόγο ή
αιτία και αν ̟ροέρχονται, έστω και αν οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή ανωτέρα βία
ή α̟ειρία ή αµέλεια κ.λ̟. του Αναδόχου ή τρίτων τους ο̟οίους ήθελε
χρησιµο̟οιήσει για την εκτέλεση των εργασιών, της ΣΤΑΣΥ α̟αλλασσόµενης α̟ό
οιαδή̟οτε ευθύνη α̟ό αυτήν την αιτία ή για ο̟οιαδή̟οτε άλλη αιτία ̟ου δεν
κατονοµάζεται ειδικά. Οι υ̟οχρεώσεις αυτές του Αναδόχου, θα ισχύουν ακόµη και
στην ̟ερί̟τωση συντρέχουσας υ̟αιτιότητας της ΣΤΑΣΥ και των υ̟ό αυτής
̟ροστηθέντων ̟ροσώ̟ων αλλά σε καµία ̟ερί̟τωση δεν θα ισχύουν για ευθύνες ̟ου
̟ροκλήθηκαν α̟ό δόλια ενέργεια της ΣΤΑΣΥ και των υ̟ό αυτής ̟ροστηθέντων.
Ε̟ι̟λέον ο Ανάδοχος είναι α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος και υ̟όλογος για τις ̟άσης
φύσης ενδεχόµενες διεκδικήσεις, αξιώσεις κ.λ̟. οι ο̟οίες θα εγερθούν εναντίον του
για ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ̟αρα̟άνω αιτίες και ̟ου θα ̟ροέρχονται είτε α̟ό το
̟ροσω̟ικό του, είτε α̟ό τρίτους, είτε α̟ό ̟ροµηθευτές, είτε α̟ό το ∆ηµόσιο, είτε α̟ό
Νοµικά Πρόσω̟α Ιδιωτικού ή ∆ηµοσίου ∆ικαίου, είτε α̟ό Οργανισµούς, είτε α̟ό
Ταµεία, είτε α̟ό οιονδή̟οτε ̟ου δεν κατονοµάζεται ειδικά.
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Το γεγονός ότι η ΣΤΑΣΥ ε̟ιβλέ̟ει το Έργο δεν α̟αλλάσσει τον Ανάδοχο α̟ό
ο̟οιαδή̟οτε ευθύνη, ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις και την
υ̟άρχουσα νοµοθεσία.
Σε ̟ερί̟τωση χρησιµο̟οίησης υ̟εργολάβων για την εκτέλεση εργασιών, ο
Ανάδοχος ̟αραµένει µόνος και α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για την ασφαλή εκτέλεση
αυτών των εργασιών.
Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει ότι η ΣΤΑΣΥ ουδεµία ευθύνη α̟ό τις ̟αρα̟άνω αιτίες
έχει. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κινηθεί ο̟οιαδή̟οτε διαδικασία σε βάρος της ΣΤΑΣΥ α̟ό τις
̟αρα̟άνω αιτίες, ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να αναλάβει την διεξαγωγή και
την υ̟οστήριξη των υ̟οθέσεων α̟αλλάσσοντας α̟ό τη σχετική ευθύνη την ΣΤΑΣΥ
και ευθυνόµενος α̟έναντί της για κάθε δα̟άνη ή α̟αίτηση υ̟οχρεωθεί να
καταβάλλει αυτή για τις ̟αρα̟άνω αιτίες.
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