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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 

ΤΚ: 13673, ΑΧΑΡΝΕΣ 
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ_________________ 

           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ___________________________ 

     ΧΡΕΩΣΗ_____________________________ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Στοιχεία Παρόχου  
Τίτλος: HELLENIC OPENFIBER M.A.E. 
Διεύθυνση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 106, ΑΘΗΝΑ, 10442 
Α.Φ.Μ.: 996690230 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΙΑ 
Τηλέφωνο: 2111903847/ 6977437815  
Φαξ: 2114128929 
Εmail: k.papatheodorou@hellenicopenfiber.gr 
 
 

 

Στοιχεία Εργολάβου:  
Επωνυμία: ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ ΑΕ 
Διεύθυνση: Αιγίδων 13 & Σενέκα, Κηφισιά 14564 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιώργος Χαριτάκης 
Υπεύθυνος Μηχανικός Έργου: Γιώργος Χαριτάκης 
Τηλέφωνο: 6985052096 
Φαξ: +30 2410660151 
Εmail: george.charitakis@ergatikat.gr 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αρίθμ. 4002/29-7-2022 ΦΕΚ, περί προσδιορισμού των «έργων χαμηλής 
όχλησης», τα οποία αφορούν εγκατάσταση ή και συντήρηση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά και του 
καθορισμού απλοποιημένων διαδικασιών για την υλοποίησή τους, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας 
προγραμματίζει εργασίες εκσκαφής δικτύου οπτικής ίνας όπως περιγράφεται παρακάτω και σύμφωνα με τα 
επισυναπτόμενα στοιχεία: 
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1. Εκσκαφή τάφρου διαστάσεων πλάτους 0,05μ. και βάθους 0,30μ. ως εξής : 
 

• Οδόστρωμα Ελ. Βενιζέλου στη συμβολή της με την οδό Στρατηγού Οθωναίου (εγκάρσια), συνολικού 
μήκους 10m. 

• Οδόστρωμα Στρατηγού Οθωναίου από τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως τη συμβολή 
της με την οδό Λιθοχωρίου, συνολικού μήκους 80m. 

• Οδόστρωμα Λιθοχωρίου από τη συμβολή της με την οδό Στρατηγού Οθωναίου έως τη συμβολή της 
με την οδό Επαμεινώνδα, συνολικού μήκους 20m. 

• Πεζοδρόμιο Λιθοχωρίου, συνολικού μήκους 2m. 
 
 

2. Εγκατάσταση Φρεατίων ως εξής: 
 

• Οδόστρωμα Λιθοχωρίου, διαστάσεων 90x70x80 εκ 
• Οδόστρωμα Ελ. Βενιζέλου έναντι της συμβολής της με την οδό Στρατηγού Οθωναίου, διαστάσεων 

90x70x80 εκ 
 
Σύνολο Εκσκαφής: 112m 

Σύνολο φρεατίων: 2 τεμ. 

 

Είμαστε στη  διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 

  

 

Για τον αιτούντα πάροχο 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

Φάκελος δικαιολογητικών / στοιχείων 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ HOF ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ     
Η εταιρεία  ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ Α.Ε, έχει αναλάβει για λογαριασμό της “ HELLENIC OPENFIBER”, την 

κατασκευή του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ HELLENIC OPENFIBER Μ.Α.Ε.  ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΧΑΡΝΩΝ». Στα πλαίσια του Έργου, η ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ Α.Ε θα προβεί στην εκσκαφή, κατασκευή και 

αποκατάσταση σκαμμάτων,  φρεατίων και καμπινών για την εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών, όπως 

φαίνεται στο συνημμένο χάρτη.   

Για τις ανάγκες του έργου θα κατασκευαστούν: 
 

 Εκσκαφή τάφρου συνολικού μήκους 112μ, επί οδοστρώματος και πεζοδρομίου , πλάτους 0,05μ. 

& βάθους 0,30μ 

Για τις ανάγκες του έργου θα εγκατασταθούν:   
 

 Δύο (2) φρεάτια διαστάσεων 0,80x0,80x0,80(h) 
 
Συνολικά θα εγκατασταθούν δύο (2) φρεάτια 
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Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΤΑΦΡΟΣ  
Η διάνοιξη της τάφρου θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο του micro-trenching (μικροχάνδακες). Θα 

κατασκευαστούν με τη χρήση συνδυασμού μικρού φορτωτή (bobcat) και ειδικού τροχού χανδάκων, ειδικά 

προσαρτημένου στον φορτωτή. Τα μηχανήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί, για να ελαχιστοποιούν την φθορά 

και την όχληση. Ο τροχός εκσκαφής, φέρει τα κατάλληλα πλευρικά καλύμματα για μείωση του θορύβου 

και περιορισμό των προϊόντων εκσκαφής από το σημείο εργασίας και μόνο. Ο τροχός ελέγχεται από το 

χειριστή του φορτωτή, ο οποίος μπορεί και καθορίζει το βάθος του χάνδακα.  

Το συνολικό μήκος κατασκευής της τάφρου θα είναι 112μ και θα πραγματοποιηθεί επί οδοστρώματος ή 

πεζοδρομίου με διαστάσεις 0,05μx0,30μ 

Το μεσημέρι θα σταματά η εκσκαφή και το συνεργείο θα εγκαθιστά τους σωλήνες που προβλέπονται εντός 

του χάνδακα. Στη συνέχεια ο χάνδακας θα πληρώνεται με σκυρόδεμα και στο άνω μέρος θα τοποθετείται 

ειδική ταινία σήμανσης. Μετά από τουλάχιστον μία ημέρα, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, 

θα γίνεται αποκατάσταση του χάνδακα με άσφαλτο. 

Η ασφαλτική αποκατάσταση του οδοστρώματος θα πραγματοποιηθεί στο πλάτος της τομής, τηρουμένων 

των απαιτήσεων των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-03-11-04:2009 & ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00:2009).  

Τυπική Διατομή Μ/Τ διαστάσεων 0,05μx0,30μ:  

 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63bfde67874a8294a8cab521 στις12/01/23 14:32



 

ΦΡΕΑΤΙΑ 
Θα κατασκευαστούν δύο (2) τμχ. φρεάτια με διαστάσεις 0,80x0,80x0,80(h) κατά μήκος του δικτύου, όπως 

αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο όδευσης. Τα ακριβή σημεία κατασκευής των φρεατίων έχουν 

επιλεγεί  σε θέση όπου θα είναι εύκολη και ασφαλής η εργασία σε αυτά καθώς και θέση όπου μπορεί να 

γίνει μελλοντική επέκταση του δικτύου. Τα τοιχία των φρεατίων καθώς και η βάση, θα έχουν πάχος 15 

εκατοστά, ενώ για την κατασκευή τους θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα C20/25, οπλισμένο περιμετρικά με 

δομικό πλέγμα 2#Τ131. Το κάλυμμα των φρεατίων θα είναι βαρέως τύπου, κλάσης D400 κατά ΕΝ124, 

ικανά να αντέξουν σε βάρη 40 τόνων και κατάλληλα για χρήση σε κατάστρωμα εθνικών οδών ή αστικών 

δρόμων που χρησιμοποιούνται από κάθε είδους και βάρους οχήματα. 

 

Γ.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Σε όλη την διάρκεια των εργασιών θα τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική 

προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών 

(ΔΜΕΟ/ο/613/16-02-2011 – ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011). 

Επισημαίνεται   ότι,  κατά  την  διάρκεια  κατασκευής  του  έργου  θα  γίνεται  άμεση   φορτοεκφόρτωση   

- μεταφορά  και  απόρριψη    των  προϊόντων  αποσύνθεσης  και  εκσκαφής   σε νόμιμα αδειοδοτημένο 

χώρο.  
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Για την εκτέλεση  των εργασιών και πέρα από τις οδηγίες της Αδειοδοτούσας Υπηρεσίας , θα ληφθούν 

υπόψη και οι απαιτήσεις των αρμοδίων φορέων που θα αναφέρονται στις άδειες τομών, που θα 

χορηγηθούν. 

1/12/2022 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Ο – Η Όνομα: ΣΩΤΗΡΙΟΣ Επώνυμο: ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗ 

Ημερομηνία γέννησης(2):  ΠΕΝΤΕ ΙΟΥΛΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ- (05.07.1980) 

Τόπος Γέννησης: ΑΘΗΝΑ 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ΑΝ 514347 Τ.Α ΚΥΨΕΛΗΣ Τηλ: 2111903800 

Τόπος Κατοικίας: ΑΘΗΝΑ Οδός: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ: 106 ΤΚ: 10442 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου  (Fax): 2114128929 Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):  
 
Στο όνομα και για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΗELLENIC OPENFIBER  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου 
Αθηνών, αρ. 106 και με Α.Φ.Μ. : 996690230, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και Αρ. ΓΕΜΗ : 161388101000, ενεργώντας ως ειδικός 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτής δυνάμει της από 17.02.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Κωδικός 
Αριθμός Καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ.: 2797920) αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε συνδυασμό με (i) την από 
12.01.2022 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου 
αυτής) καθώς και (ii) την από 12.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (για τη συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε σώμα), με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ.: 2776152 & 2776153 αντίστοιχα, όπως τα παραπάνω 
προκύπτουν από τις υπ’ αριθ. πρωτ. 2582672/17.02.2022 και 2565112/14.01.2022 σχετικές Ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ, 
γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ως ισχύει, 
δηλώνω ότι: 
  
Οι εργασίες αδειοδότησης, κατασκευής υπογείου δικτύου τηλεπικοινωνιακών καλωδίων και εγκατάστασης φρεατίων για 
την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών έχουν ανατεθεί στην εταιρεία με την επωνυμία 
«EΡΓΑΤΗΚΑΤ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. CONSTRUCTION SERVICES.» με Α.Φ.Μ. 998221493, Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 
με έδρα στη ΛΑΡΙΣΑ, επί της οδού 3ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Τ.Κ. 41335 
 

Ημερομηνία:     Αθήνα,   9/ 12/ 2022 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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Κωδικός : Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02 Αριθμός Έκδοζης : 7 Ημερομηνία Έκδοζης : 24.03.2021 Σελίδα : 1 

 

 

 
Δ/ΝΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Τ.Μ.. 
ΣΜΗΜΑ: ΑΕ Α’ 

                    Ακινα,05/12/2022 
                   Αρικ. Πρωτ.: 2846003 

Πλθροφορίεσ: ΒΑΚΙΡΣΖΗ ΔΑΦΝΗ 
Σθλζφωνο: 2103382236 
E-mail: vakirtzi@acci.gr  

 

 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Καταχϊριςθσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο  (Γ.Ε.ΜΗ.) και δθμοςίευςθσ ςτο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., ςτοιχείων τθσ 
ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία   HELLENIC OPENFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό 
τίτλο HELLENIC OPENFIBER M.A.E.. 
 
Σθν 05/12/2022 καταχωρίςκθκε ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αρικμό Καταχϊριςθσ 3349128 το από 
29/11/2022 Πρακτικό του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ με τθν επωνυμία HELLENIC OPENFIBER 
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο HELLENIC OPENFIBER M.A.E. και αρικμό ΓΕΜΗ 161388101000, 
ςφμφωνα με το οποίο: 
 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφαςίηει:  
(i) τθν ανάκλθςθ του ςυνόλου των εξουςιϊν εκπροςϊπθςθσ που ζχουν δοκεί από το απερχόμενο Διοικθτικό υμβοφλιο ζωσ 
τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ απόφαςθσ κακϊσ και κάκε εξουςιοδότθςθ σ ι/και πλθρεξουςίου που δόκθκαν δυνάμει τθσ 
προθγοφμενθσ εκπροςϊπθςθσ, με ιςχφ τθσ ανάκλθςθσ αυτισ από τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ και 
(ii) τθν εκ νζου παροχι εξουςιϊν και δικαιωμάτων εκπροςϊπθςθσ τθσ Εταιρείασ ωσ εξισ, υπό τθν επιφφλαξθ των 
οριηόμενων ςτο νόμο και ςτο καταςτατικό τθσ Εταιρείασ:  
 
1. Γενικι εκπροςώπθςθ τθσ Εταιρείασ - Εξουςίεσ και Αρμοδιότθτεσ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου 
Παρζχεται γενικι εξουςία εκπροςϊπθςθσ ςτον Διευκφνοντα φμβουλο Παναγιϊτθ Γεωργιόπουλο, ο οποίοσ κα εκπροςωπεί 
τθν Εταιρεία ατομικά και απεριόριςτα με μόνθ τθν υπογραφι του κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία ςε κάκε είδουσ 
ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ και ςε κάκε είδουσ ςφμβαςθ με οποιονδιποτε τρίτο ςτο πλαίςιο του εταιρικοφ ςκοποφ, 
ανεξαρτιτωσ ποςοφ κακϊσ και να ζχει τθν εξουςία εκπροςϊπθςθσ να υπογράφει οποιοδιποτε ζγγραφο για τθν ςφναψθ ι 
τθν εκτζλεςθ ι τθν καταγγελία οποιαςδιποτε ςφμβαςθσ ι ςυναλλαγισ.  
Περαιτζρω, ο Διευκφνων φμβουλοσ Παναγιϊτθσ Γεωργιόπουλοσ κα εκπροςωπεί εξωδίκωσ και δικαςτικϊσ τθν Εταιρεία, 
ζναντι όλων των Δθμοςίων, Διοικθτικϊν, Φορολογικϊν, Δθμόςιων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν, Σελωνειακϊν, Αςφαλιςτικϊν, 
Αςτυνομικϊν, Δικαςτικϊν ι άλλων Αρχϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των Δθμοςίων Εταιρειϊν Κοινισ Ωφελείασ, Οργανιςμϊν, 
Σραπεηϊν κακϊσ και ςε κάκε τρίτο πρόςωπο κλπ και δφναται να υπογράφει οποιοδιποτε ζγγραφο κρικεί απαραίτθτο ςτο 
πλαίςιο του ωσ άνω ςκοποφ.  
Επίςθσ, ο Διευκφνων φμβουλοσ κα δφναται να ανακζτει περαιτζρω εγγράφωσ ςε οποιοδιποτε υπάλλθλο τθσ Εταιρείασ 
ι/και τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι δικθγόρο, μζροσ ι το ςφνολο των εξουςιϊν που του χορθγοφνται δυνάμει τθσ 
παροφςασ απόφαςθσ προςδιορίηοντασ ταυτόχρονα τθν ζκταςθ τθσ ανάκεςθσ, κακϊσ και να παρίςταται ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου και να παρζχει ςχετικι ςυμβολαιογραφικι ι μθ πλθρεξουςιότθτα όπου και όποτε ικελε απαιτθκεί και 
δθ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά για τον διοριςμό δικθγόρων, οι οποίοι κα ζχουν τθ δυνατότθτα να διορίηουν περαιτζρω 
και άλλουσ πλθρεξουςίουσ, ι/και για τον διοριςμό τρίτων φυςικϊν προςϊπων ι/και ωσ αντικλιτων τθσ Εταιρείασ και 
γενικά για τθν άςκθςθ όλων των δικαιωμάτων που παρζχει ο Νόμοσ αναφορικά με δικαςτικζσ ι εξϊδικεσ υποκζςεισ. 
 
2.  Ειδικι εκπροςώπθςθ τθσ Εταιρείασ 
τα ακόλουκα πρόςωπα διορίηονται ωσ ειδικοί νόμιμοι εκπρόςωποι τθσ Εταιρείασ για τουσ ακόλουκουσ ειδικοφσ τομείσ 
ευκφνθσ: 
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Α. ΣΡΑΠΕΖΙΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ  - E-BANKING-ΕΓΓΤΗΣΙΚΕ ΕΠΙΣΟΛΕ 
Όςον αφορά τισ μεταφορζσ χρθμάτων μζςω τραπεηϊν, θ εκπροςϊπθςθ τθσ Εταιρείασ ορίηεται ωσ εξισ: 
- Για τθν εκτζλεςθ τραπεηικϊν εμβαςμάτων υπζρ τρίτων και εν γζνει πλθρωμϊν μζςω των Σραπεηϊν θλεκτρονικϊσ (e-
banking) ι με οποιαδιποτε άλλον τρόπο, θ Εταιρεία κα εκπροςωπείται και κα αναλαμβάνει υποχρεϊςεισ και κα αποκτά 
δικαιϊματα ενϊπιον των Σραπεηϊν και των Χρθματοοικονομικϊν Ιδρυμάτων: 
(α) για εμβάςματα/ πλθρωμζσ  ζωσ του ποςοφ των εκατό χιλιάδων Ευρϊ (€100.000) με από κοινοφ τισ υπογραφζσ δφο εκ 
των : Γεωργίου Λάμπρου του Ανδρζα και τθσ Βαςιλικισ, γεννθκείσ τθν 29/02/1988  ςτθν Ακινα, κάτοικοσ Ακθνϊν, 
Λεωφόροσ Ακθνϊν 106, κάτοχοσ του υπ’ αρικμ. Χ 501848 Α.Δ.Σ. του ΑΣ ΚΗΦΙΙΑ, Α.Φ.Μ. 106421460 Δ.Ο.Τ. Κθφιςιάσ, 
Γεϊργιου Σςινίδθ του Ιωάννθ και τθσ Μαρίασ, γεννθκείσ τθν 14.2.1962 ςτθ Νίκαια Αττικισ, κάτοικοσ Ακθνϊν, Λεωφόροσ 
Ακθνϊν 106, κάτοχοσ του υπ’ αρικμ. ΑΖ 007713 Α.Δ.Σ. του Σ.Α. Πειραιϊσ, Α.Φ.Μ. 033124283, Δ.Ο.Τ. Γϋ Πειραιϊσ, Ακανάςιου 
Σςαλπαροφ του Κωνςταντίνου και τθσ Αναςταςίασ, γεννθκείσ τθν 01.12.1963 ςτθν Ακινα Αττικισ, κάτοικοσ Ακθνϊν, 
Λεωφόροσ Ακθνϊν 106, κάτοχοσ του υπ’ αρικμ. ΑΑ 000196 Α.Δ.Σ. του Σ.Α. Κερατςινίου, Α.Φ.Μ. 051133030, Δ.Ο.Τ. Εϋ 
Πειραιϊσ.  
(β) για εμβάςματα/ πλθρωμζσ άνω των εκατό χιλιάδων ευρϊ (€100.000) με τθν από κοινοφ υπογραφι του Διευκφνοντοσ 
υμβοφλου Παναγιϊτθ Γεωργιόπουλο, και του κ. Γεϊργιου Λάμπρου, και ςε περίπτωςθ κωλφματοσ ενόσ εξ αυτϊν με τθν 
από κοινοφ υπογραφι του ετζρου εξ αυτϊν και του Γεϊργιου Σςινίδθ. 
 
Σζλοσ, με τθν επιφφλαξθ των εξουςιϊν  που ορίηονται αμζςωσ ανωτζρω  υπό το παρόν Κεφάλαιο (Α) και χωρίσ να κίγονται 
αυτζσ, ο Γεϊργιοσ Λάμπρου δφναται να προβεί ςε κάκε απαιτοφμενθ πράξθ κακϊσ και να  υπογράφει κάκε αναγκαίο 
ζγγραφο/αίτθςθ Ηλεκτρονικισ Σραπεηικισ, ενδεικτικά αναφορικά με αιτιςεισ πρόςβαςθσ ςτθν Ηλεκτρονικι Σραπεηικι (e-
Banking), με τθν αποδοχι ειδικϊν όρων ςυνεργαςίασ, για τον οριςμό Χρθςτϊν με δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν Ηλεκτρονικι 
Σραπεηικι (e-banking) τθσ Εταιρείασ, με αιτιςεισ για τθν ανάκλθςθ Χρθςτϊν με δικαιϊματα πρόςβαςθσ, για τθ παραλαβι 
απόρρθτων κωδικϊν πρόςβαςθσ, ενεργοποίθςθσ και απενεργοποίθςθσ αυτϊν, για τθν αποδοχι θλεκτρονικά Γενικοφσ 
Όρουσ υναλλαγϊν των Σραπεηϊν («ΓΟ»), για τον ζλεγχο κινιςεων και υπολοίπων λογαριαςμϊν και γενικά  να πράττει 
κάκε τι που ςχετίηεται με τον τρόπο διενζργειασ των ςυναλλαγϊν μζςω θλεκτρονικισ Σραπεηικισ, κακϊσ και να παρζχει 
ειδικι εξουςιοδότθςθ ςε εργαηομζνουσ τισ Εταιρείασ ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ e-banking. 
- Ειδικότερα για τθν εντολι μεταφοράσ κεφαλαίων οποιουδιποτε φψουσ και / ι τθν ζκδοςθ, αποδοχι, οπιςκογράφθςθ 
προσ το ςκοπό τθσ μεταφοράσ αυτϊν των κεφαλαίων πάςθσ φφςεωσ αξιογράφων, μεταξφ υφιςταμζνων λογαριαςμϊν τθσ 
Εταιρείασ κακϊσ και μεταξφ λογαριαςμϊν τθσ Εταιρείασ και των κυγατρικϊν ι/και ςυνδεδεμζνων εταιρειϊν του ομίλου 
αυτισ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ, απαιτοφνται από κοινοφ οι υπογραφζσ των: Γεϊργιου Σςινίδθ, Ακανάςιου Σςαλπαροφ του 
Κωνςταντίνου και τθσ Αναςταςίασ, γεννθκείσ τθν 01.12.1963 ςτθν Ακινα Αττικισ, κάτοικοσ Ακθνϊν, Λεωφόροσ Ακθνϊν 
106, κάτοχοσ του υπ’ αρικμ. ΑΑ 000196 Α.Δ.Σ. του Σ.Α. Κερατςινίου, Α.Φ.Μ. 051133030, Δ.Ο.Τ. Εϋ Πειραιϊσ.   
-Για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων ζκδοςθσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν υπζρ τθσ Εταιρείασ και προσ οποιοδιποτε νομικό ι φυςικό 
πρόςωπο και για τθ χοριγθςθ απαλλαγϊν από εγγυθτικζσ επιςτολζσ, θ Εταιρεία εκπροςωπείται ωσ εξισ:  
(α) ζωσ του ποςοφ των είκοςι χιλιάδων Ευρϊ (€ 20.000) με μόνθ τθν υπογραφι ενόσ εκ των Γεϊργιου Σςινίδθ και 
Ακαναςίου Σςαλπαροφ.   
(β)  άνω του ποςοφ των είκοςι χιλιάδων Ευρϊ (€ 20.000) και ζωσ του ποςοφ των εκατό χιλιάδων Ευρϊ (€100.000) με από 
κοινοφ τισ υπογραφζσ των: Γεϊργιου Σςινίδθ και Ακαναςίου Σςαλπαροφ, και  
(γ) άνω του ποςοφ των εκατό χιλιάδων Ευρϊ (€100.000) με τθν υπογραφι του Γεϊργιου Λάμπρου. 
 
Β. ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ   
Αναφορικά με τισ εγκρίςεισ καταςτάςεων μιςκοδοςίασ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πράξθσ εκτζλεςθσ πλθρωμϊν μζςω 
τραπεηικϊν πλθρωμϊν) ι/και τθν απονομι ςε εργαηόμενουσ τθσ Εταιρείασ εταιρικϊν αμοιβϊν και προνομίων  και 
παροχϊν, θ  Εταιρεία εκπροςωπείται από τουσ κ.κ.. Γεράςιμο Καρμίρθ του Χαράλαμπου και τθσ Αντωνίασ, γεννθκζντα τθν 
26.09.1968 ςτον Πειραιά Αττικισ, κάτοικο Ακθνϊν, Λεωφόροσ  Ακθνϊν 106, κάτοχο του υπ’ αρικ. Α.Δ.Σ. ΑΕ 015396 του Σ.Α. 
Νζασ Μάκρθσ, Α.Φ.Μ. 036594305 και Γεϊργιο Λάμπρου ενεργϊντεσ από κοινοφ.  
 
Γ. Αδειοδότθςθ δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ 
Ορίηονται οι Εμμανουιλ Γρθγοράκθσ του Ευκυμίου, κάτοικοσ Ακθνϊν, Λεωφόροσ Ακθνϊν 106, κάτοχοσ υπ’ αρ. ΑΕ 508980 
ΑΔΣ του Σ.Α. Αγίου Δθμθτρίου, με Α.Φ.Μ. 072671435 τθσ Δ.Ο.Τ. Ηλιουπόλεωσ και ωτιριοσ Γεραςιμίδθσ του ωκράτθ και 
τθσ Χρυςοφλασ, γεννθκείσ τθν 05.07.1980, ςτθν Ακινα Αττικισ, κάτοικοσ Ακθνϊν, Λεωφόροσ Ακθνϊν 106, κάτοχοσ του υπ’ 
αρικ. AN 514347 Α.Δ.Σ. του Σ.Α. Κυψζλθσ, Α.Φ.Μ. 144367530. Δ.Ο.Τ. Αμαρουςίου, ζκαςτοσ ενεργϊντασ ατομικά, ωσ ειδικοί 
νόμιμοι εκπρόςωποι τθσ Εταιρείασ και αποκλειςτικά υπεφκυνοι να προβαίνουν ςε  όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, 
υπογράφουν και υποβάλλουν κάκε αναγκαίο ζγγραφο ενϊπιον των αρμόδιων αρχϊν και φορζων προκειμζνου να 
ολοκλθρωκοφν οι διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ των δραςτθριοτιτων του δικτφου οπτικϊν ινϊν και των ςτακερϊν 
εγκαταςτάςεων τθσ Εταιρείασ. Ενδεικτικά εξουςιοδοτοφνται όπωσ (α) υπογράφουν και υποβάλλουν  αιτιςεισ 
αδειοδότθςθσ ενϊπιον οποιαςδιποτε αρμόδιασ αδειοδοτοφςασ αρχισ, φορζα ι οργανιςμοφ (όπωσ λ.χ. ενϊπιον των 
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Διμων, Περιφερειϊν, αρχαιολογικϊν φορζων και αρχϊν, τθσ ΕΔΑ Αττικισ κλπ), (β) κατακζτουν, παραδίδουν και 
παραλαμβάνουν ζγγραφα από οποιαδιποτε αδειοδοτοφςα αρχι, (γ) υπογράφουν και υποβάλλουν αιτιςεισ ςφνδεςθσ ςτο 
δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, (δ) υπογράφουν και υποβάλουν αιτιςεισ ςφνδεςθσ ςτο ςφςτθμα θλεκτροδότθςθσ τθσ ΔΕΗ, και γενικά 
να προβαίνουν ςε κάκε αναγκαία πράξθ για τθν περαίωςθ των ανωτζρω διδόμενων εντολϊν, ακόμα και εάν δεν 
αναφζρεται ρθτά ςτο παρόν . Περαιτζρω, τα ανωτζρω πρόςωπα δφνανται ενεργϊντασ ατομικά να ανακζτουν εγγράφωσ ςε 
τρίτα πρόςωπα τισ ανωτζρω χορθγθκείςεσ ςε αυτά εξουςίεσ, ιτοι τθν κατάκεςθ και παραλαβι εγγράφων ενϊπιον κάκε 
αρμόδιασ αδειοδοτοφςασ αρχισ. 
 
Δ. Ειδικι εξουςιοδότθςθ για ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιών χονδρικισ πρόςβαςθσ 
Περαιτζρω, εξουςιοδοτοφνται οι Διογζνθσ Ευκυμιόπουλοσ του Γεωργίου και τθσ Βαςιλικισ κάτοικοσ Ακθνϊν, επί τθσ 
Λεωφόρου Ακθνϊν αρ. 106, γεννθκείσ ςτθ Ρόδο το ζτοσ 1968, κάτοχοσ του υπ’ αρικ. ΑΜ 226673 Δελτίου Αςτυνομικισ 
Σαυτότθτασ του Σ.Α. Νζασ μφρνθσ, κάτοχοσ του Α.Φ.Μ. 056069237, Δ.Ο.Τ. Καλλικζασ  ι/και ο Γεϊργιοσ Λάμπρου (εφεξισ 
από κοινοφ Ομάδα Α’), ι/και ο Γεϊργιοσ Σςινίδθσ ι/και ο Ακανάςιοσ Σςαλπαρόσ (εφεξισ από κοινοφ Ομάδα Β’), όπωσ 
ενεργϊντασ από κοινοφ ζνα πρόςωπο τθσ Ομάδασ Α και ζνα πρόςωπο τθσ Ομάδασ Β, ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ 
Εταιρείασ, υπογράφουν ςυμβάςεισ ι/και ςυμφωνθτικά τροποποίθςθσ ι/και παράταςθσ ι/και λφςεωσ, παροχισ υπθρεςιϊν 
χονδρικισ πρόςβαςθσ, κακϊσ και δθλϊςεισ ι/και άλλα ςυμβατικά κατά περίπτωςθ ζγγραφα που αφοροφν ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα και δθ των υπθρεςιϊν χονδρικισ πρόςβαςθσ, των υπθρεςιϊν φυςικισ/εικονικισ/κεντρικισ 
πρόςβαςθσ, μιςκωμζνων γραμμϊν, οπτικϊν ινϊν, δεδομζνων (data) και ευκολιϊν (facilities) με τθλεπικοινωνιακοφσ 
παρόχουσ ι/και εξειδικευμζνεσ εταιρείεσ τθσ Ελλάδοσ ι τθσ αλλοδαπισ και λοιπά ςυναφι κζματα, ι/και προβαίνουν ςτθ 
διενζργεια κάκε ςυναφοφσ πράξθσ και ενζργειασ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ. 
 
Ε. Ειδικι εξουςιοδότθςθ ζναντι διοικθτικών και δικαςτικών αρχών 
Ορίηεται ο Παναγιϊτθσ Ροηάκθσ, του Βλαδίμθρου και τθσ Χριςτιάννασ-ταυροφλασ γεννθκείσ τθν 11-4-1967, κάτοικοσ 
Ακθνϊν, Λεωφόροσ Ακθνϊν 106, κάτοχοσ του υπ’ αρικμ. ΑΜ ΑΒ232577 Α.Δ.Σ. του Σ.Α. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ, Α.Φ.Μ. 
044857564 Δ.Ο.Τ. ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ, ωσ ειδικόσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν Εταιρεία εξωδίκωσ και  
δικαςτικϊσ, ζναντι του Νόμου, τρίτων,  δθμόςιων,  αςτυνομικϊν αρχϊν και διοικθτικϊν αρχϊν (ενδεικτικά τθσ Εκνικισ 
Επιτροπισ Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων (Ε.Ε.Σ.Σ.), του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν, των εκάςτοτε 
αρμόδιων Πολεοδομικϊν Αρχϊν κ.α.) των πολιτικϊν, ποινικϊν, διοικθτικϊν δικαςτθρίων κακϊσ και των ειςαγγελικϊν και 
δικαςτικϊν αρχϊν για όλα τα κζματα τιρθςθσ των εκάςτοτε ιςχυουςϊν διατάξεων που άπτονται ηθτθμάτων καταςκευισ 
τθλεπικοινωνιακϊν ζργων και υποδομϊν τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων κακϊσ και εργαςιϊν επζκταςθσ τθλεπικοινωνιακϊν 
εγκαταςτάςεων και υποδομϊν  ι/και ςυντιρθςθσ/ βελτίωςθσ/ αναβάκμιςθσ υφιςτάμενων τθλεπικοινωνιακϊν 
εγκαταςτάςεων και υποδομϊν. 
  
Σ. Δικαςτικι εκπροςώπθςθ τθσ Εταιρείασ  
τθν Αικατερίνθ Μανιαδάκθ του ωτθρίου και τθσ Μαρίασ, Δικθγόρο Ακθνϊν, με Α.Μ. Δ..Α. 30387, κάτοικο Ακθνϊν, 
Λεωφόροσ Ακθνϊν αρ. 106, γεννθκείςα ςτο Μαροφςι Αττικισ ςτισ 05.09.1982, κάτοχο του Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ 
ΑΟ 552359/14.01.2021 του Σ.Α. Αμαρουςίου, και Α.Φ.Μ. 064280934, Δ.Ο.Τ. Αμαρουςίου, παρζχονται οι ακόλουκεσ 
εξουςίεσ: 
- Να είναι γενικι και ειδικι δικαςτικι πλθρεξοφςια τθσ Εταιρείασ για όλεσ τισ υποκζςεισ τθσ Εταιρείασ, ιτοι να εκπροςωπεί 
τθν Εταιρεία ενϊπιον όλων γενικϊσ των δικαςτθρίων, οποιουδιποτε βακμοφ και δικαιοδοςίασ, μθ εξαιρουμζνου του 
Αρείου Πάγου, του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ και του Ελεγκτικοφ υνεδρίου και οποιαςδιποτε άλλθσ δικαςτικισ, 
διοικθτικισ, οικονομικισ, ανεξάρτθτθσ και φορολογικισ αρχισ, κακϊσ επίςθσ ενϊπιον οποιαςδιποτε Επιτροπισ, κακϊσ 
επίςθσ να ενεργεί όλεσ τισ διαδικαςτικζσ πράξεισ που αναγράφονται ςτο άρκρο 97 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ.  
- Για τθν διεκπεραίωςθ ι υπεράςπιςθ των άνω υποκζςεων, και κάκε άλλων υποκζςεων τθσ Εταιρείασ, να εξουςιοδοτεί, 
παρζχοντασ γενικι ι/και ειδικι πλθρεξουςιότθτα με ιδιωτικά ι ςυμβολαιογραφικά πλθρεξοφςια, άλλουσ δικθγόρουσ.   
- Να παρίςταται θ ίδια αυτοπροςϊπωσ (ι ειδικά εξουςιοδοτθμζνοσ από τθν ίδια δικθγόροσ) και να εκπροςωπεί τθν 
Εταιρεία ενϊπιον των Ειςαγγελικϊν αρχϊν, αρμοδίων Διευκφνςεων Αςφαλείασ και κάκε άλλων αρμοδίων αρχϊν, 
υποβάλλουςα κάκε είδουσ ζνδικα μζςα, αιτιςεισ και υπομνιματα, και να παρίςταται θ ίδια αυτοπροςϊπωσ (ι ειδικά 
εξουςιοδοτθμζνοσ από τθν ίδια δικθγόροσ) ενϊπιον των ποινικϊν δικαςτθρίων για τθν υποςτιριξθ τθσ κατθγορίασ για 
αξιόποινεσ πράξεισ που τελζςτθκαν ςε βάροσ τθσ Εταιρείασ, διενεργϊντασ, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, τισ παρακάτω 
ενζργειεσ: 
- Να υποβάλλει θ ίδια αυτοπροςϊπωσ (ι ειδικά εξουςιοδοτθμζνοσ από τθν ίδια δικθγόροσ) ζγκλθςθ ι μινυςθ κατά 
οποιουδιποτε προςϊπου για εγκλιματα τελοφμενα ςε βάροσ τθσ Εταιρείασ.  
- ε περιπτϊςεισ τζλεςθσ οικονομικϊν εγκλθμάτων ι οποιουδιποτε άλλου εγκλιματοσ, να υποβάλλει τισ κατά τα άνω 
εγκλιςεισ ι μθνφςεισ ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Τποδιεφκυνςθσ/Σμιματοσ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ ι ενϊπιον 
κάκε άλλθσ αρμόδιασ Αρχισ, θ ίδια αυτοπροςϊπωσ (ι ειδικά εξουςιοδοτθμζνοσ από τθν ίδια δικθγόροσ), προσ άμεςθ 
προανακριτικι διερεφνθςθ τουσ και μετ’ αυτιν διαβίβαςθ ςτον αρμόδιο Ειςαγγελζα Πλθμμελειοδικϊν, διατυπϊνοντασ, 
μεταξφ άλλων, (α) το αίτθμα να απαγορευκεί θ κίνθςθ κάκε ατομικοφ ι κοινοφ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ των 
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εγκαλουμζνων, ωσ και θ εκποίθςθ κάκε ακινιτου περιουςιακοφ ςτοιχείου τουσ προσ τον ςκοπό να εξαςφαλιςτεί θ 
απόδοςι τουσ ςτθν Εταιρεία προσ αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ, όπωσ αυτι από τον ζλεγχο κα προςδιοριςτεί, (β) το αίτθμα να 
αρκεί το απόρρθτο εν γζνει των τθλεπικοινωνιϊν και ειδικϊσ των επικοινωνιϊν μζςω διαδικτφου, προσ αποκάλυψθ τθσ 
ταυτότθτασ των δραςτϊν και των ςυνδζςμων τουσ, και (γ) κάκε άλλο ςχετικό αίτθμα για τθν αποτελεςματικι διερεφνθςθ 
και εξιχνίαςθ των εν λόγω εγκλθμάτων.  
 
- Να υπογράφει θ ίδια αυτοπροςϊπωσ (ι ειδικά εξουςιοδοτθμζνοσ από τθν ίδια δικθγόροσ) τθν ςχετικι ζκκεςθ εγχείρθςθσ 
τθσ ζγκλθςθσ ι μινυςθσ, να δθλϊνει θ ίδια αυτοπροςϊπωσ (ι ειδικά εξουςιοδοτθμζνοσ από τθν ίδια δικθγόροσ) ότι θ 
Εταιρεία παρίςταται για τθν υποςτιριξθ τθσ κατθγορίασ λόγω θκικισ βλάβθσ (ςυνιςταμζνθ ςτθ μείωςθ του κφρουσ, τθσ 
φιμθσ και τθσ αξιοπιςτίασ ςτισ ςυναλλαγζσ τθσ) εκ των κατ’ αυτισ εγκλθματικϊν πράξεων των εγκαλουμζνων, άλλωσ προσ 
υποςτιριξθ τθσ κατθγορίασ, εναντίον κακενόσ εκ των εγκαλουμζνων. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου, να υποβάλλει θ 
ίδια αυτοπροςϊπωσ (ι ειδικά εξουςιοδοτθμζνοσ από τθν ίδια δικθγόροσ) ξεχωριςτό υπόμνθμα με ςυνθμμζνα τα 
αποδεικτικά ςτοιχεία που κα ςυγκεντρωκοφν, το οποίο κα εξειδικεφει τισ κατ’ ιδίαν αξιόποινεσ πράξεισ, προσ υποβοικθςθ 
των αρχϊν και ςαφι προςδιοριςμό των κατθγοριϊν και γενικά να ενεργεί οτιδιποτε κρίνεται αναγκαίο για τθν επιτυχι 
διεκπεραίωςθ τθσ ωσ άνω εντολισ.  
 
ΕΚΔΟΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΝΕΛΕΤΕΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  
τον Διευκφνοντα φμβουλο Παναγιϊτθ Γεωργιόπουλο, και ςτθν Αικατερίνθ Μανιαδάκθ, Δικθγόρο (Α.Μ. Δ..Α. 30387), θ 
ειδικι εντολι και εξουςιοδότθςθ να επικυρϊνουν ο κακζνασ χωριςτά, με τθν υπογραφι του, ακριβι αντίγραφα και 
αποςπάςματα των πρακτικϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τθσ Γενικισ υνελεφςεωσ των μετόχων τθσ Εταιρείασ κακϊσ 
και του καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ. 
 
Σζλοσ, το Διοικθτικό υμβοφλιο αποφαςίηει τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  
 
 
 
 

                                                                                                                               Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ 
  

 
                                                                                                                                   ΓΙΩΣΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ 

 
 
H γνθςιότθτα του παρόντοσ μπορεί να επιβεβαιωκεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx  
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ΕΓΚΥΡΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΕΤΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ (15-07-2022)

Σελίδα  από 1 2

Ημερομηνία: 15-07-2022

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Δια της παρούσης, σας βεβαιώνουμε ότι η εταιρεία με την επωνυμία HELLENIC OPENFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο HELLENIC OPENFIBER M.A.E. έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο

Παροχών Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ με αριθμό μητρώου 22-010 για την παροχή

δραστηριοτήτων Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, υπό καθεστώς ΓΕΝΙΚΗΣ ΆΔΕΙΑΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ HELLENIC OPENFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ HELLENIC OPENFIBER M.A.E.

Α.Φ.Μ. 996690230

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ανώνυμη

2. ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ Λ.Αθηνων 106

ΠΟΛΗ Αθηνα

Τ.Κ. 10442

3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

A.0101 Δίκτυο Σταθερής υπηρεσίας Ηλεκτρονικών επικοινωνιών

A.0107 Ασύρματα συστήματα πρόσβασης ευρέως καναλιού, και των WLAN

B.0101 Παροχή Μισθωμένων Γραμμών

B.0102 Εκμίσθωση χωρητικότητας

B.0103 Παροχή ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN)

B.0104 Υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο

B.0105 Μετάδοση δεδομένων

B.0111 Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης μεταξύ δικτύων διαφόρων Φορέων

B.0401 Άλλες Σταθερές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Η κωδικοποίηση των υπηρεσιών είναι αυτή που προσδιορίζεται στο Παράρτημα Α του Κανονισμού Γενικών Αδειών

(Απόφαση ΕΕΤΤ 991/4/17-5-2021, ΦΕΚ 2265/Β/31-5-2021).

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση HELLENIC OPENFIBER M.A.E. έχει τα εξής δικαιώματα σε περίπτωση αδειοδότησης 

έστω και μίας από τις κάτωθι υπηρεσίες:

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

A0101, A0103, A0104, A0105, Α0106, Α0107, 

Β0112, Β0113

Δικαίωμα να διαπραγματεύεται τη διασύνδεση του σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία.

A0101, A0103, A0104, A0105, Α0106, Α0107, 

Β0106, Β0108, Β0111 Β0112, Β0113, 

Οποιαδήποτε υπηρεσία της Ομάδας Β02

Δικαίωμα να του παρέχεται διασύνδεση και, κατά περίπτωση, να 

του παρέχεται πρόσβαση από άλλα πρόσωπα.

Οποιαδήποτε υπηρεσία της Ομάδας Α01

Δικαίωμα να υποβάλλει αίτημα στις αρμόδιες αρχές για 

εγκατάσταση ευκολιών σε, επί ή υπό χώρων, που ανήκουν στο 

Δημόσιο, σε ΟΤΑ, σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι.

Η Βεβαίωση αυτή χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.
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ΕΓΚΥΡΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΕΤΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ (15-07-2022)

Σελίδα  από 2 2

Με εκτίμηση

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών 

Μηνάς Καρατζόγλου
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 Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Μ.Α.Ε. 
  Κεντρικά Γραφεία:  Λεωφ. Σ. Βενιζέλου 11 & Σερρών, 14123 Λυκόβρυση, τηλ.: 213-0882000, fax: 213-0882020 

       Έδρα: Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης, Γ.Ε.ΜΗ.:004442001000 

1 / 1

Λυκόβρυση, 06/12/2022

Θέμα  :    Χορήγηση ενημέρωσης ύπαρξης δικτύου Φυσικού Αερίου 
 

Αριθμός Πρωτ.: 850023807-1
Προς: HELLENIC OPENFIBER M.A.E.

10442 ΑΘΗΝΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 106

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφο σας με Αρ. Πρωτ. 850023807 / 06-12-2022 και λαμβάνοντας υπόψη τα 
σχετικά στοιχεία που προσκομίσατε για τους δρόμους του Δήμου ΑΧΑΡΝΩΝ, όπως αυτοί απεικονίζονται στον 
επισυναπτόμενο εποπτικό χάρτη, σας ενημερώνουμε ότι στο σημείο που μας υποδεικνύετε 
  

ΔΕΝ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ δίκτυο Φ.Α. 
  
  
Παρατηρήσεις:  
1. Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν εγκατεστημένο δίκτυο και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός 
ότι αυτό επεκτείνεται και τροποποιείται συνεχώς, οπότε η προσέγγιση και αποκάλυψη των αγωγών Φ.Α. 
εγκυμονεί κίνδυνο ατυχήματος. 
  
2. Για διευκρινίσεις σχετικά με την απάντηση αυτή, επικοινωνήστε με τη Δ/νση GIS και Τεκμηρίωσης κα. 
Δεσποτάκη Ε., τηλ. 213-0882457,  11322, fax: 213-0882499. 
  
3. Σε περίπτωση ατυχήματος επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ στα τηλέφωνα 800-1111-330, 
11322, 213-0882503, 213-0882538 για την αντιμετώπιση του συμβάντος από την Εταιρεία μας. 
  
4. Η παρούσα ενημέρωση είναι απάντηση στη συγκεκριμένη αίτηση και αφορά τα κατασκευασμένα μέχρι σήμερα 
δίκτυα Χαμηλής και Μέσης Πίεσης της ΕΔΑ Αττικής. Τα δίκτυα Υψηλής Πίεσης (30-60 bar) που υπάρχουν στην 
Αττική, ανήκουν στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ο οποίος έχει και την ευθύνη  λειτουργίας τους και από τον οποίο θα πρέπει 
να ζητήσετε αντίστοιχα την  απαραίτητη ενημέρωση.
  
 Σχόλια

Με εκτίμηση,

Για την ΕΔΑ Αττικής
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Θέμα : Έγκριση εκσκαφών στον Δήμο Αχαρνών 

Έχοντας υπ΄ όψιν :
1) Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων 
και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021)
2) Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/ 22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών...Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
3) Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄/22-1-2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», 
όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΔ 32/2022 (ΦΕΚ Α΄91/09-05-2022),
4)Το Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019) "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,   
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών"
5) Την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 ΥΑ, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προïσταμένων 
Γενικών Διευθύνσεων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 912/Β/17-3-2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 
3013/Β΄/16-06-2022
6) Τη με αρ. πρ. 594839/01-12-2022 αίτησή σας
               Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετ. 6 αίτησής σας, σας πληροφορούμε ότι εγκρίνονται, από 
απόψεως Αρχαιολογικού Νόμου και αρμοδιοτήτων της Εφορείας μας, οι εκσκαφές για την κατασκευή 
δικτύου οπτικών ινών από την ανάδοχο εταιρεία ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. για λογαριασμό της HELLENIC 
OPENFIBER M.A.E. στις οδούς Ελ. Βενιζέλου (συμβολή με Στρατ. Οθωναίου), Στρατ. Οθωναίου (από 
Ελ. Βενιζέλου έως Επαμεινώνδα) και Σιβύστης (αρ. 3 και από Στρ. Οθωναίου έως Επαμεινώνδα) στον 
Δήμο Αχαρνών, όπως αναφέρεται στην αίτησή σας.

Η έγκριση της Εφορείας μας δίδεται υπό τους ακόλουθους όρους:
1) Όλες οι εκσκαφικές εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη της Εφορείας μας και με την 
παρακολούθηση των αρχαιολόγων που έχουν προσληφθεί για τον σκοπό αυτό με δαπάνη του 
προϋπολογισμού του έργου.
2) Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαίων, η εκτέλεση των εργασιών θα ανασταλεί, έως ότου ολοκληρωθεί η 
ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία των εργασιών κατόπιν 
γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.Α.
3) Η δαπάνη για την διενέργεια ενδεχόμενης ανασκαφικής έρευνας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 
του έργου (Ν. 4858/2021, άρθρο 37). 
4) Οι εκσκαφικές εργασίες θα εκτελούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
5) Η ασφάλεια του εργοταξίου και των εργαζομένων σε αυτό, καθώς και όλα τα αναγκαία, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία, σχετικά μέτρα αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου και του επιβλέποντος το έργο 
μηχανικού.
     Οποιαδήποτε παράβαση των παραπάνω όρων αίρει αυτομάτως τη χορηγηθείσα έγκριση.
     Η παρούσα έγκριση δεν υποκαθιστά έγγραφο που τυχόν απαιτείται από άλλη αρμόδια Αρχή ή 
Υπηρεσία. 

Η Διευθύντρια της Εφορείας 
    Χριστίνα Μερκούρη

Αρχαιολόγος

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ                                           
  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ 
  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
    
Ταχ. Δ/νση: Πανός 16
Ταχ. Κώδικας: 10555, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3213571, 210 2466122
e-mail: efada@culture.gr 
Πληροφορίες : Στ. Κατσανδρή

ΠΡΟΣ :
HELLENIC OPENFIBER M.A.E.
e-mail : e.kakogianni@hellenicopenfiber.gr
ΚΟΙΝ :
1.ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.
e-mail : george.charitakis@ergatikat.gr
2. αρχαιολόγους κ. κ. Μ. Σπέγη
e-mail : mspegis@gmail.com
Ι. Ντοβίνου
e-mail : ioannadovinou74@gmail.com
Γ. Πάντου
e-mail : pantoug@yahoo.gr
Μ. Μπαρλαμπά
e-mail : mikeba1908@gmail.com
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Αρ. Συμβολαίου: 104828

Κωδικός: F421 1 από 2

Πρόσθετη Πράξη ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Νο 107698

Αριθμός Αίτησης Πρόσθετης Πράξης: 201517

Διάρκεια Πρόσθετης Πράξης: Από 12ης μεσημβρινής της 30/06/2022 Έως 12ης μεσημβρινής της 31/12/2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο: 104828 

Έναρξη Ασφάλισης: Από 12ης μεσημβρινής της 26/02/2020

Λήξη Ασφάλισης:  Έως 12ης μεσημβρινής της 31/12/2022

Διεύθυνση Κινδύνου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ  

ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ονομ/μο ή επωνυμία: ΕΡΓΑ - ΤΗ - ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διεύθυνση: 3ο χλμ  ΛΑΡΙΣΑΣ- ΑΘΗΝΩΝ, ΛΑΡΙΣΑ, 41335

Τηλέφωνο: Κινητό: Email: yannis.karamitros@ergatikat.gr

ΑΦΜ: 998221493 ΔΟΥ: 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
Ονομ/μο ή επωνυμία: ΕΡΓΑ - ΤΗ - ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διεύθυνση: 3ο χλμ  ΛΑΡΙΣΑΣ- ΑΘΗΝΩΝ, ΛΑΡΙΣΑ, 41335

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Ασφαλιστικό Ποσό 600.000,00 €

Ανάλυση Ασφαλίστρων

Καθαρά Ασφάλιστρα 89,88 €
Δικαίωμα Συμβολαίου 17,98 €
Φόρος Ασφαλίστρων 16,18 €
Ολικά Ασφάλιστρα 124,04 €
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Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274, 152 32, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Α.Φ.Μ. 094060402, Γ.Ε.Μ.Η. 322801000

Αρ. Συμβολαίου: 104828

Κωδικός: F421 2 από 2

Απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος της παρούσας είναι η εξόφληση των αναλογούντων
ασφαλίστρων.

Με την παρούσα πρόσθετη πράξη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου

Συμβολαίου, η Εταιρία σημειώνει ότι παρατείνεται η διάρκεια ισχύος του παρόντος

Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου δια το χρονικό διάστημα από έως 30/06/2022 έως 31/12/2022

Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο στην λήξη της παρούσας δεν θα ανανεωθεί αυτόματα.

Συνεπώς, εισπράττονται τα ανωτέρω αναλογούντα ασφάλιστρα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του συμβολαίου ως έχουν.

Ημερομηνία Έκδοσης: 28/06/2022

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Λαμπρινούδη Εύα Μαλεβίτη Γεωργία
Διευθύντρια Γενικών Ασφαλίσεων

και Ζημιών
Προϊσταμένη Κλάδου Ατυχημάτων
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Νo 104828

Σελίδα 1 από 11 

Κωδικός Ασφαλιστηρίου: 48D7EDBD319D6F490D50C0DABF890752

 Αρ. Αίτησης: 172072

ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : Από 12ης μεσημβρινής της 26/02/2020

ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : Έως 12ης μεσημβρινής της 31/12/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ,  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Εφάπαξ

ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΝΟΜ/ΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΡΓΑ - ΤΗ - ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΡΗΤΗΣ 5, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 16451 E-MAIL : 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2109962711 ΚΙΝΗΤΟ : 

ΑΦΜ : 998221493 ΔΟΥ : ΛΑΡΙΣΑΣ Γ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
ΟΝΟΜ/ΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΡΓΑ - ΤΗ - ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΡΗΤΗΣ 5, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 16451

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΟΣΗΣ 
Περίοδος: από 26/02/2020 έως 31/12/2020 Αριθμός Απόδειξης : 69809

Καθ. Ασφάλιστρα Δόσης: 195,65Ευρώ Δικ. Συμβ.: 39,13Ευρώ Φ.Α.: 35,22Ευρώ Ολικά Ασφάλιστρα Δόσης: 270,00Ευρώ

Απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος του παρόντος είναι εξόφληση της αντίστοιχης απόδειξης.

Συμφωνείται ότι τα ασφάλιστρα θα εξοφληθούν εφάπαξ, πληρωτέα με την παραλαβή του παρόντος.

Σχετικά με τα δικαιώματα εναντίωσης προς το παρόν ασφαλιστήριο, τις εξαιρέσεις και τις τυχόν παρεκκλίσεις από την πρόταση
ασφάλισης, παρακαλούμε δείτε αναλυτικά τις επόμενες σελίδες του παρόντος.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής
που ήρθε σε επαφή με τον 

πελάτη

Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής
που συνδέεται συμβατικά με 

την Ευρωπαϊκή Πίστη

Συντονιστής 
Ασφαλιστικού Πράκτορα

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία ΓΕΝΚΑ Α.Ε. . ΓΕΝΚΑ Α.Ε. . ΘΕΡΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Αρ. Ειδικού Μητρώου 322837/618 322837/618 140052/908

ΑΦΜ: 094501574 094501574 043160947

Κωδικός: F421 F421 0Β77
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Νo 104828

Σελίδα 2 από 11 

Κωδικός Ασφαλιστηρίου: 48D7EDBD319D6F490D50C0DABF890752

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής. Σε περίπτωση μη

ολικής εξόφλησης των ετησίων ασφαλίστρων κατά τον χρόνο επέλευσης της ζημίας, τα μη εξοφληθέντα ασφάλιστρα συμψηφίζονται με την

καταβλητέα ασφαλιστική αποζημίωση.

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τους συνημμένους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμβολαίου.

Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων, αν είναι αντίθετοι ή διάφοροι από αυτούς. Οποιαδήποτε συμπλήρωση ή/και μεταβολή του

περιεχομένου αυτών είναι άκυρη εφ' όσον δεν φέρει την υπογραφή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Εταιρίας. Η παρούσα σύμβαση

διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Ημερομηνία Έκδοσης: 06/03/2020

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Με την εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

Λαμπρινούδη Εύα
Διευθύντρια Γενικών Ασφαλίσεων

και Ζημιών

Κλαβάνη Κυριακή
Προϊσταμένη Κλάδου Ατυχημάτων

και Τεχνικών Ασφαλίσεων
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Νo 104828

Σελίδα 3 από 11 

Κωδικός Ασφαλιστηρίου: 48D7EDBD319D6F490D50C0DABF890752

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΧΡΙ 600.000,00 ΕΥΡΩ
ΣΩΜΑΤ.ΒΛΑΒΕΣ ή ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ&ΚΑΤ'ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ 300.000,00 ΕΥΡΩ
ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧ.(ΣΩΜΑΤ.ΒΛΑΒΕΣ & ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ 600.000,00 ΕΥΡΩ
ΑΣΦΑΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 1.000.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ 

Ο λήπτης της ασφάλισης ενημερώνεται οτι στο παρόν ασφαλιστήριο υπάρχουν οι ακόλουθες
παρεκκλίσεις σε σχέση με την αίτηση ασφαλίσεως:ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ
ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ.
*ΡΗΤΩΣ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΥΤΟΥ.
Οι παραπάνω παρεκκλίσεις θεωρούνται ότι έχουν την έγκριση του λήπτη της ασφάλισης
από την αρχή, εκτός αν εναντιωθεί γραπτά εντός μηνός (1) από την παραλαβή του
ασφαλιστηρίου συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία με συστημένη επιστολή
το συνημμένο έντυπο Υπόδειγμα (με αριθμό 1) Δήλωσης Εναντίωσης.
Σε περίπτωση δε που δεν παραδόθηκαν στο λήπτη της ασφάλισης οι πληροφορίες που
προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ. 2 περ. Η΄του ν.δ. 400/1970 κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης για ασφάλιση ή δεν έλαβε μαζί με το ασφαλιστήριο τους ασφαλιστικούς όρους
(Γενικούς & Ειδικούς) που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση, τότε η ασφαλιστική σύμβαση
θεωρείται ότι έχει συναφθεί με βάση το ασφαλιστήριο, τους ασφαλιστικούς όρους καθώς
και τις τυχόν επιπλέον πληροφορίες που προσδιορίζουν γενικά τη συγκεκριμένη σύμβαση,
εκτός αν ο λήπτης της ασφάλισης ενατιωθεί γραπτά εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών
από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία
με συστημένη επιστολή το συνημμένο έντυπο Υπόδειγμα (με αριθμό 2) Δήλωσης Εναντίωσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Επέκταση Κάλυψης Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης
--------------------------------------------
Κατά μερική αντίθεση του άρθρου 2, εδφ. β' ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ η κάλυψη επεκτείνεται και περιλαμβάνει την αστική ευθύνη του Ασφαλι-
σμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης ως εργοδότου (ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ) όταν από
υπαιτιότητα αυτών ή των προστηθέντων τους προκληθούν σωματικές βλάβες από ατύχημα
στο προσωπικό τους. Η κάλυψη αυτή τελεί υπό την προυπόθεση ότι το προσωπικό είναι
ασφαλισμένο στο ΙΚΑ ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Στην περίπτωση αυτή η κάλυψη ανα-
φέρεται στην ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη, που αποζημιώνεται έπειτα από τελεσίδικη
δικαστική απόφαση (άρθρο 932 Α.Κ) και στην αποζημίωση των ημερομησθίων του παθόντα
για το πέραν του ΙΚΑ ή του άλλου ασφαλιστικού φορέα υπολειπόμενο ποσόν, για την
καταβολή του οποίου ευθύνεται ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της ασφάλισης και με ανώτατο
όριο τα 26 ημερομίσθια εάν το ατύχημα έλαβε χώρα ένα χρόνο μετά την έναρξη της
σύμβασης εργοδότη - εργαζομένου και μέχρι 13 ημερομίσθια σε κάθε άλλη περίπτωση
(άρθρα 657 & 658 Α. Κ)
Διευκρινίζεται ότι η κάλυψη του προσωπικού δεν παρέχεται για τις υποχρεώσεις του
Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία ή τις
κοινωνικές ασφαλίσεις, αλλά καθ' υπέρβασή τους.

- Tα όρια της Εργοδοτικής ευθύνης αποτελούν υποόρια της γενικής αστικής ευθύνης
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  που αναγράφονται στην αίτηση Νο 15310 και δεν την προσαυξάνουν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  Απο τις καλύψεις που παρεχονται με την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση ισχύουν:
  Οι περιπτώσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2 των Γενικών Ορων του ασφα-
  λιστηρίου υπο τον τίτλο Εξαιρέσεις

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. H Εταιρία δεν ασφαλίζει Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημιές άμεσα ή έμμεσα
   προκαλούμενες ή από την εκφόρτωση, διασκορπισμό, απελευθέρωση ή διαφυγή
   Μολυσματικών Ουσιών (συμπεριλαμβανομένου και του οποιουδήποτε κόστους για την
   απομάκρυνση, θεραπεία ή καθαρισμό αυτών των Μολυσματικών Ουσιών).
   Με τον όρο "ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ" εννοείται οποιαδήποτε στερεά, υγρή, ή αέρια
   ουσία που μπορεί να προκαλέσει μόλυνση ή ερεθισμό συμπεριλαμβανομένου και
   μη εξαιρουμένου του καπνού, αναθυμιάσεων, εξατμίσεων, αιθάλης, όξινης, τοξικής
   ή χημικής και αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων τα οποία ανακυκλώ-
   θηκαν ή κλπ.
2. Δεν καλύπτονται ζημίες πριν από την έναρξη του συμβολαίου έστω και αν δηλωθούν
   κατά την περίοδο ασφάλισης.
3. Από το παρόν δεν καλύπτονται οι Υλικές Ζημίες

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 

- Οι τρεις (3) πρώτες εργάσιμες ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

Δηλούται και συμφωνείται ότι :
1. Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαια αφορά τις εργασίες :"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,
   ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ
   ΙΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ NGA)
   ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
   ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ".
   Προυπολογισμός Εργου : 400.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
   Καλύπτονται ζημίες που θα συμβούν μόνο κατά την περίοδο της ασφαλίσεως (claims
   made basis) και θα δηλωθούν το αργότερο έως και ένα (1) χρόνο μετά την λήξη του
   συμβολαίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη, δεν
   ενεργοποιείται.

ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ
------------
Εάν κατά το χρόνο έγερσης αξίωσης αποζημίωσης, σύμφωνα με το παρόν, υπάρχουν
και άλλες ασφαλίσεις που έγιναν από οποιονδήποτε Ασφαλισμένο και καλύπτουν
την ίδια ευθύνη, η Εταιρία δεν υποχρεούται να πληρώσει ή να συνεισφέρει
περισσότερα από την αναλογική της συμμετοχή στο ποσό της ζημίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
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Εάν η Ασφαλιστική Συμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους ο Λήπτης της
Ασφάλισης δικαιούται, για λογους ανεξάρτητους απο τους ανωτέρω, να υπαναχωρήσει από
αυτήν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου σ' αυτόν.
Το δικαιώμα αυτό ασκείται με έγγραφη δήλωση και στέλνεται αποκλειστικά και μόνο με
συστημένη επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας.  Η παραπάνω προθεσμία αναστέλ-
λεται για όσο διάστημα ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει Δικαίωμα Εναντίωσης για μή παρά-
δοση πληροφοριών ή ασφαλιστικών όρων (Γενικών & Ειδικών).

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Η ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
-----------------------------------------------------------
Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώ-
ματα Εναντίωσης και Υπαναχώρησης, το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται εξ' υπαρχής, αμέσως και
αυτόματα απο την παράδοση στο ταχυδρομείο της προαναφερόμενης συστημένης επιστολής
ή εντύπου Εναντίωσης και θεωρείται σαν να μην έχει ποτέ εκδοθεί.
Διευκρινίζεται οτι το Δικαίωμα Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν
μεχρι την παράδοση  της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή και μετά από αυτή
και μέχρι την περιέλευση στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας έχει καταβληθεί ασφάλι-
σμα βάσει του Ασφαλιστηρίου για επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο ασφαλιζόμενος τελεί σε γνώση και αποδέχεται τους Γενικούς και Ειδικούς όρους
ασφάλισης αστικής ευθύνης.
ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ (SANCTION CLAUSE)
ΡΗΤΡΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. ΚΑΛΥΠTΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Aρθρο 1ο. Αυτό το ασφαλιστήριο καλύπτει τον λήπτη της ασφάλισης από τις συνέπειες της από αδικοπραξία Αστικής

Ευθύνης, όπως αυτή προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικα και ειδικότερα μέσα στα όρια ευθύνης που

αναφέρονται στους ειδικούς όρους αυτού του ασφαλιστηρίου, για τα ποσά τα οποία ήθελε υποχρεωθεί νόμιμα να καταβάλει ο

Λήπτης της ασφάλισης για θάνατο ή σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προξενήσει σε τρίτους. Η παρεχόμενη κάλυψη με το

παρόν δεν έχει εφαρμογή παρά μόνο στις συγκεκριμένες και ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στην πρώτη σελίδα.

2.ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Άρθρο 2ο. Η παρεχόμενη κάλυψη με αυτό το ασφαλιστήριο αποκλείει την ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης για αποζημίωση

τρίτων για ζημίες ή ατυχήματα που θα προξενηθούν :

α. Από τον λήπτη της ασφάλισης ή από πρόσωπα προστηθέντα στην υπηρεσία του με την θέληση τους ή σκόπιμα ή με δόλο ή από

βαρεία αμέλεια.

β. Στον ίδιο τον λήπτη της ασφάλισης , σε μέλη της οικογενείας του, σε πρόσωπα που έχουν υπαλληλική ή εργατική σχέση μαζί

του, σε συγγενικά τους πρόσωπα ή συγγενικά πρόσωπα του λήπτη της ασφάλισης κατά την διάρκεια της εργασίας τους ή εξ

αφορμής αυτής ή στις ώρες επισκέψεων των ως άνω απασχολούμενων στο έργο, στην εργασία τους.

γ. Σε υλικά κάθε μορφής και είδους, ιδιοκτησίας του λήπτη της ασφάλισης ή των προστηθέντων στην υπηρεσία του προσώπων ή

των διαφόρων υπεργολάβων του ή τρίτων ή ευρισκόμενα στην φύλαξη ή την εποπτεία του στους χώρους όπου εκτελούνται

οικοδομικές εργασίες από τον λήπτη της ασφάλισης ή εργασίες εγκαταστάσεων, τοποθετήσεων, διακοσμήσεων κτλ.

δ. Από ζώα, αυτοκίνητα, ποδήλατα και κάθε είδους οχήματα καθώς και από γερανούς ή ανυψωτικά μηχανήματα ή από την

λειτουργία ή τις εργασίες εγκαταστάσεως του ανελκυστήρα ή των κλιματιστικών συσκευών.

ε. Από πυρκαϊά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα ή εκτίναξη λέβητα όταν το ατύχημα ή η ζημιά οφείλεται ή έχει αιτία τα ανωτέρω

περιστατικά

στ. Από ελαττωματική κατασκευή του δικτύου υδρεύσεως ή αποχετεύσεως ή δηλητηριάσεως από ξένη και επιβλαβή αιτία στην

τροφή ή ποτό καθώς και από πλημμύρα η οποία θα ήταν αποτέλεσμα ελαττωματικής κατασκευής των δικτύων υδρεύσεως ή

αποχετεύσεως.

ζ. Κατά τη διάρκεια πλημμύρων, καταιγίδων, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων που συνιστούν ανωτέρα βία.

η. Κατά την διάρκεια πολέμου, εισβολής εξωτερικού εχθρού, εμφυλίου πολέμου, κινήματος, επαναστάσεως, ανταρσίας,

τρομοκρατικών ενεργειών, στάσεων – απεργιών, πολιτικών ταραχών, κακόβουλων ενεργειών, οχλαγωγιών και συναφών με αυτά,

εκτός εάν ο λήπτης της ασφάλισης αποδείξει ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια άμεση ή έμμεση μεταξύ του ατυχήματος και των

γεγονότων αυτών.

θ. Σε έργα εγκαταστάσεως γενικά οργανισμών κοινής ωφελείας ή εκσκαφών καθώς και ζημίες ή ατυχήματα που οφείλονται σε

υποχωρήσεις, κατολισθήσεις ή διάβρωση του εδάφους λόγω βροχοπτώσεως ή που προξενούνται από έργα ή εγκαταστάσεις κάθε

είδους μετά την αποπεράτωσή τους.

ι. Από διάσπαση του ατόμου, ακτινοβολίες, ραδιενέργειες και συναφή.

ια. Λόγω συμβατικής υποχρεώσεως του λήπτη της ασφάλισης.

ιβ.Λόγω μετακινήσεως των υποστηριγμάτων ή επεμβάσεως στα υποστηρίγματα και θεμέλια όμορων κτισμάτων.

ιγ.Από συμμετοχή σε αγώνες, αθλητικές συναντήσεις, στοιχήματα, ράλλεϋ, διαγωνισμούς κάθε φύσεως ή κατά την διάρκεια δοκιμών
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ιδ.Σε ζημιές στα θεμέλια ή την επιδομή οικοδομής που γειτνιάζει με την περιοχή της εργασίας του λήπτη της ασφάλισης.

ιε. Οποιαδήποτε ευθύνη πηγάζει από τον νόμο, οποιασδήποτε φύσεως, άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενη από ή προερχόμενη από

ιονίζουσες ακτινοβολίες ή μόλυνση από ραδιενέργεια από πυρηνικό καύσιμο ή από πυρηνικό κατάλοιπο από την καύση πυρηνικού

καυσίμου εξαιρείται.

ιστ. Ευθύνη που προέρχεται από την χρήση, εγκατάσταση ή αφαίρεση αμιάντου

ιζ. Εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη και δεν καλύπτεται ευθύνη για ζημίες (σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημίες) που

προέρχονται /προκαλούνται/οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε ζημιογόνα γεγονότα που είναι συνέπεια ή τελέστηκαν κατά την διάρκεια

μέθης, χρήσης τοξικών, ναρκωτικών ή άλλων παραισθησιογόνων ουσιών ή αερίων από τον Ασφαλισμένο και/ή τους Προστηθέντες

αυτού."

 

3. ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 3ο. Τα ασφαλιζόμενα με το παρόν ποσά για κάθε μια από τις ειδικές περιπτώσεις αποτελούν τα ανώτατα όρια της ευθύνης

αποζημιώσεως της εταιρείας οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παθόντων. Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι

τόκοι υπερημερίας και τα δικαστικά έξοδα που επιδικάζονται σε βάρος του λήπτη της ασφάλισης καθώς και κάθε δαπάνη της

εταιρείας που έχει σχέση με το ατύχημα, ειδικότερα δε η δαπάνη του δικαστικού αγώνα κατά του λήπτη της ασφάλισης εφ' όσον

τον αναλάβει η εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 5 των γενικών όρων του ασφαλιστηρίου. Επίσης

συμπεριλαμβάνονται και η από δικαστήρια επιδικαζομένη αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης όχι όμως τα

πρόστιμα, χρηματικές ποινές, τα ποσά που επιβάλλονται για μετατροπή ή εξαγορά ποινής, τα έξοδα ποινικών δικών

(περιλαμβανομένης και της δικηγορικής αμοιβής) τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι βαρύνουν την

εταιρεία.

4. ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 4ο. Ο λήπτης της ασφάλισης οφείλει να αναγγέλλει κάθε ατύχημα εγγράφως στην εταιρία 8 ημέρες από την στιγμή που

έλαβε γνώση της επέλευσης του ατυχήματος. Η αναγγελία πρέπει να αναφέρει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια την φύση και τις

συνθήκες του ατυχήματος και τα γεγονότα που ακολούθησαν καθώς και τα ονόματα και τις διευθύνσεις αυτού που προξένησε το

ατύχημα , των παθόντων και των μαρτύρων. Αν ο λήπτης της ασφάλισης παραβεί υπαίτια την ανωτέρω υποχρέωση του, η Εταιρία

έχει δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας της. Η εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος

αν η επέλευση του κινδύνου οφείλεται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου ή του δικαιούχου

του ασφαλίσματος ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή των νομίμων αντιπροσώπων τους ή τρίτων που τους έχει ανατεθεί

επαγγελματικά η φύλαξη του αντικειμένου της ασφαλίσεως.

5. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ

Άρθρο 5ο. Η εταιρεία εφ' όσον το ζητήσει, ταυτόχρονα με την αναγγελία σ'αυτή του ατυχήματος, έχει μόνη την διεύθυνση κάθε

δικαστικής υποθέσεως για λογαριασμό του λήπτη της ασφάλισης καθώς και το δικαίωμα να κλείνει συμβιβασμούς. Με ποινή την

καταγγελία του ασφαλιστηρίου ο λήπτης της ασφάλισης έχει την υποχρέωση να παράσχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα στον

δικηγόρο που θα του υποδείξει η εταιρεία. Αν δεν καταστεί εφικτός ο συμβιβασμός της εταιρείας με τον παθόντα και σε

περίπτωση που θα εγερθεί αγωγή, ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να παραδώσει στην εταιρεία επί αποδείξει κάθε

κοινοποιούμενο σ' αυτόν έγγραφο δικαστικό ή εξώδικο, να βοηθήσει την εταιρεία στην εξακρίβωση της ευθύνης του ατυχήματος

και της εκτάσεως των ζημιών, ονομάσει τους μάρτυρες και να τους προσκομίσει στο δικαστήριο ή κατά την διεξαγωγή των

μαρτυρικών καταθέσεων. Εάν γίνει ποινική δίωξη εναντίον του, ο λήπτης της ασφάλισης οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα την

εταιρεία για να αναθέσει, αν το κρίνει σκόπιμο, σε δικηγόρο και την υπεράσπισή του. Αν τυχόν παραβιαστούν αυτά που

συμφωνούνται σ'αυτό το άρθρο η εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει ή να τροποποιήσει την ασφαλιστική σύμβαση ή να ζητήσει
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την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη.

6. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Aρθρο 6ο. Με το γεγονός της καταβολής της αποζημιώσεως ή της αναγνωρίσεως του ατυχήματος ή της ζημιάς από την

εταιρεία, η τελευταία θεωρείται απέναντι στους αυτουργούς του δυστυχήματος και κάθε τρίτου γενικά σαν αυτόματα

υποκαθιστάμενη στον λήπτη της ασφάλισης για όλα του τα δικαιώματα. Ο τελευταίος υποχρεώνεται να αναγνωρίσει την εκχώρηση

ή υποκατάσταση και να υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο, απόδειξη ή εξουσιοδότηση. Η υποκατάσταση αυτή δεν επέρχεται αν για

το ατύχημα ή την ζημία ευθύνεται ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος του ασφαλίσματος, οι ανιόντες, οι κατιόντες, οι σύζυγοι ή άλλα

πρόσωπα που συνοικούν μαζί με τον λήπτη της ασφάλισης ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του ή οι εκπρόσωποί του, εκτός αν αυτοί

ενέργησαν με δόλο.

7. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 7ο. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα πάντοτε να απαλλάσσεται από όλες τις παραπέρα υποχρεώσεις της απέναντι στον λήπτη

της ασφάλισης για ζημιές, αφού θέσει στη διάθεσή του το ανώτατο όριο αποζημιώσεως που ορίζεται με το παρόν

ασφαλιστήριο για την περίπτωση στην οποία αφορά το ατύχημα. Αν η εταιρεία ζητεί τον διακανονισμό της υποθέσεως με

συμβιβασμό, αποτύχει όμως σ' αυτό από άρνηση του λήπτη της ασφάλισης για απαιτήσεις του παθόντα ανώτερες του ποσού της

ασφαλείας, τότε δεν ευθύνεται αυτή για επί πλέον δαπάνες, τόκους, έξοδα κτλ.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 8ο. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγήν ή μείωση της ζημίας και να

ακολουθεί τις οδηγίες της Εταιρίας :

1) Παρέχει κάθε διευκόλυνση στους υπαλλήλους ή πραγματογνώμονες της εταιρείας όταν θέλουν να ενεργήσουν επιθεώρηση του

κινδύνου για επαλήθευση της δηλώσεως του λήπτη της ασφάλισης.

2) Δηλώνει στην εταιρεία κάθε μείωση ή επίταση του κινδύνου.

3) Επιλέγει με προσοχή τους υπαλλήλους για την εξεύρεση των καταλλήλων προσώπων γι' αυτή την εργασία. Τα κτίρια,

εγκαταστάσεις, μηχανήματα κτλ. που χρησιμοποιούνται στην εργασία αυτή πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να

είναι κατάλληλα για την εργασία που προορίζονται.

4) Παίρνει λογικές προφυλάξεις για την αποφυγή ατυχημάτων και τηρεί απαρέγκλιτα τους νόμους και κανονισμούς τους

σχετικούς με την ασφάλεια του κοινού.

9.ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Άρθρο 9ο. Η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της , αν χωρίς υπαιτιότητα δική της ή

του λήπτη της ασφάλισης ή από αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης δεν περιήλθαν στην γνώση της στοιχεία ή περιστατικά

αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου. Η καταγγελία ή η πρόταση για τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει

μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που Εταιρία έμαθε τα στοιχεία ή τα περιστατικά αυτά. Στην περίπτωση που υπάρχει αμέλεια του

λήπτη της ασφάλισης και ο κίνδυνος επέλθει πριν την τροποποίηση ή την καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης, το ασφάλισμα

μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί αν δεν υπήρχε η

παράβαση. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα περιέλθει στο

λήπτη της ασφάλισης ή μετά πάροδο ενός (1) μηνός από την λήψη της πρότασης τροποποίησης, εφ' όσον αυτή δεν γίνει δεκτή.

Αν η παράβαση οφείλεται σε δόλο, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που έλαβε

γνώση της παράβασης και η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσης της προς καταβολή

του ασφαλίσματος αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει μέσα στην προθεσμία άσκησης της καταγγελίας και ο λήπτης της ασφάλισης

υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία της Εταιρίας.
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Στην περίπτωση που υπάρχει δόλος ή αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης η Εταιρία δικαιούται τα ασφάλιστρα που ήταν ληξιπρόθεσμα

κατά το χρόνο επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας της σύμβασης ή κατά τον χρόνο επέλευσης του κινδύνου αν ο

ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας.

10. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 10ο. 1) Μόνο η κατοχή του ασφαλιστηρίου δε βεβαιώνει την καταβολή των ποσών που αναλογούν για ασφάλιστρα,

φόρους, χαρτόσημα κτλ. για την οποία απαιτείται η ειδική και ιδιαίτερη έγγραφη απόδειξη της εταιρείας με υπογραφή του

εντεταλμένου Διευθυντού ή Πράκτορα και του Εισπράκτορα του συνολικού ποσού που αναγράφεται στην απόδειξη.

2) Αν υπάρξει καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση

με γραπτή δήλωση στον λήπτη της ασφάλισης στην οποία του γνωστοποιεί ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου

θα επιφέρει μετά από ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της δήλωσης την λύση της σύμβασης..

11. ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

Άρθρο 11ο. Η ισχύς της ασφαλίσεως αρχίζει από την καθοριζόμενη στο παρόν ημέρα και ώρα και μετά την υπογραφή του

ασφαλιστηρίου από τους Συμβαλλόμενους και την καταβολή των ασφαλίστρων κτλ. για την οποία απαιτείται ειδική και ιδιαίτερη

έγγραφη απόδειξη όπως προβλέπεται παραπάνω.

12. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΤΛ.

Άρθρο 12ο. Η εταιρεία δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε μεταβίβαση αυτού του ασφαλιστηρίου εκτός αν έχει συγκατατεθεί σ'αυτό με

πρόσθετη πράξη κανονικά υπογεγραμμένη.

2) Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων ή των συμφωνιών αυτού του ασφαλιστηρίου είναι έγκυρη μόνο με την υπογραφή της

σχετικής με την μεταβολή πρόσθετης πράξης.

13. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Άρθρο 13ο. Η εταιρία και ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούνται να καταγγείλουν την ασφαλιστική σύμβαση για σπουδαίο λόγο. Αν

την καταγγελία ασκήσει η Εταιρία τα αποτελέσματα της επέρχονται μετά από την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα

περιέλθει αυτή στον λήπτη της ασφάλισης.

14. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΤΛ.

Άρθρο 14ο. 1) Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν ανάμεσα στην εταιρεία με τον λήπτη της ασφάλισης αρμόδια είναι

τα Δικαστήρια της Αθήνας αφού βεβαιωθεί ότι είναι αδύνατη η λύση της με διαιτησία.2) Η υποχρέωση της εταιρείας για

αποζημίωση οποιουδήποτε από τους κινδύνους που καλύπτονται από αυτό το ασφαλιστήριο υπόκειται σε αποκλειστική

τετραετή παραγραφή που αρχίζει από το τέλος του έτους στο οποίο έγινε η ζημιά.3) Σε περίπτωση εφαρμογής των οριζομένων

Γενικών Όρων του άρθρο .7 παρ.1 τα τέλη και τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα της εξοφλήσεως της αποζημιώσεως βαρύνουν τον

λήπτη της ασφάλισης καθώς και όλα τα έξοδα στα οποία θα υποβαλλόταν η εταιρεία από κοινοποιηθείσες σ' αυτή εκχωρήσεις ή από

επιβληθείσες κατασχέσεις κατά του λήπτη της ασφάλισης στα χέρια της, σαν τρίτη. Επίσης, σε κάθε περίπτωση εξοφλήσεως απ'

ευθείας από την εταιρεία δικαστικών αποφάσεων κατά του λήπτη της ασφάλισης ή καταβολής από αυτή αποζημιώσεως μετά από

συμβιβασμό, τα τέλη, συμβολαιογραφικά δικαιώματα κτλ. συνυπολογίζονται σαν δαπάνες στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, πέρα από

το οποίο η εταιρεία σε καμία περίπτωση μπορεί να επιβαρυνθεί.

15. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι πρόσωπο διαφορετικό του λήπτη της ασφάλισης, τότε ο ασφαλισμένος θα υπέχει τις

ίδιες υποχρεώσεις με τον λήπτη της ασφάλισης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΡΟΥ ΜΟΛΥΝΣΕΩΣ:

Η Εταιρία δεν ασφαλίζει:

Σωματικές Βλάβες ή/και υλικές ζημίες άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενες ή από την εκφόρτωση, διασκορπισμό, απελευθέρωση ή

διαφυγή Μολυσματικών ουσιών (συμπεριλαμβανομένου και του οποιουδήποτε κόστους για την απομάκρυνση, θεραπεία ή καθαρισμό
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αυτών των Μολυσματικών Ουσιών).

Με τον όρο "ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ" εννοείται οποιαδήποτε στερεά, υγρή ή αέρια ουσία που μπορεί να προκαλέσει μόλυνση ή

ερεθισμό συμπεριλαμβανομένου και μη εξαιρουμένου του καπνού, αναθυμιάσεων, εξατμίσεων, αιθάλης, όξινης, τοξικής ή χημικής και

αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων τα οποία ανακυκλώθηκαν ή κλπ.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
«ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ  
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δηλώνεται και συμφωνείται μεταξύ Λήπτη της Ασφάλισης (ή/και Ασφαλιζομένου) και Εταιρίας ότι η κάλυψη που παρέχεται με το παρόν

Ασφαλιστήριο περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο την Ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης (ή/και Ασφαλιζομένου) την οποία αυτός παρέχει υπό την

ιδιότητά του ως Εργοδότου για τις υποχρεώσεις αυτού οι οποίες προβλέπονται από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Αστικού Κώδικα, έναντι

του εργατοτεχνικού προσωπικού αυτού το οποίο απασχολείται στο έργο που περιγράφεται στο παρόν Ασφαλιστήριο και ασφαλίζεται στο ΙΚΑ, σε

περίπτωση Σωματικών βλαβών που θα προκληθούν κατά την διάρκεια της εργασίας και όχι από κάποια άλλη αιτία και που θα οφείλονται σε

υπαιτιότητα του Λήπτη της Ασφάλισης (ή/και Ασφαλισμένου) ή των παρ' αυτού προστιθέντων προσώπων.

Η εν λόγω κάλυψη ισχύει με τις ακόλουθες ειδικές συμφωνίες:

1. Υποχρέωση της Εταιρίας για αποζημίωση θα υφίσταται μόνον εφ' όσον αποδοθεί ευθύνη στον Λήπτη της Ασφάλισης (ή/και Ασφαλιζόμενο) από

την έκθεση της Επιθεώρησης Εργασίας και με τελεσίδικη δικαστική απόφαση η οποία θα τον υποχρεώνει σε καταβολή αποζημιώσεως. Η Εταιρία

εντούτοις διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει, εφ' όσον το κρίνει σκόπιμο, σε εξόφληση αποζημιώσεως με εξώδικο διακανονισμό πριν από

οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια ή απόφαση.

2. Η παρούσα κάλυψη τελεί υπό τον όρο της χρονικής αφαιρετέας απαλλαγής των τριών (3) πρώτων εργασίμων ημερών από την ημερομηνία του

ατυχήματος.

3. Η αποζημίωση θα υπολογίζεται με βάση τον δηλωμένο από τον Λήπτη της Ασφάλισης (ή/και Ασφαλιζόμενο) στο ΙΚΑ μισθό ή ημερομήσθιο επί

του οποίου υπολογίζεται η εργοδοτική εισφορά, από το οποίο θα αφαιρείται το ποσό που παρέχεται στον παθόντα από το ΙΚΑ ως ημερήσια

αποζημίωση (παροχή), και όπως ειδικώτερα ορίζεται στα άρθρα 657 & 658 του Α.Κ.

4. Η παρούσα κάλυψη περιλαμβάνει επίσης και την υποχρέωση του Λήπτη της Ασφάλισης (ή/και Ασφαλισμένου) για την καταβολή αποζημιώσεως

λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης όπως προβλέπεται από το άρθρο 932 του Α.Κ.

5. Η παρούσα κάλυψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται ανελλιπώς τα μέτρα ασφαλείας τα οποία

προβλέπονται από τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.

Εξαιρέσεις :

Οποιαδήποτε ευθύνη πηγάζει από τον νόμο, οποιασδήποτε φύσεως, άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενη από ή προερχόμενη από :

1. Ιονίζουσες ακτινοβολίες ή μόλυνση από ραδιενέργεια, πυρηνικό καύσιμο ή από πυρηνικό κατάλοιπο από την καύση πυρηνικού καυσίμου.

2. Επαγγελματικοί νόσοι

3. Ευθύνη που προέρχεται από την χρήση, εγκατάσταση ή αφαίρεση αμιάντου

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι έντυποι Γενικοί όροι και εξαιρέσεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
(SANCTION CLAUSE)
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Νo 104828

Σελίδα 11 από 11 

Κωδικός Ασφαλιστηρίου: 48D7EDBD319D6F490D50C0DABF890752

Κανένας ασφαλιστής δεν θεωρείται υπόχρεος σε παροχή κάλυψης, καταβολή αποζημίωσης ή παροχή οποιοδήποτε προνομίου, στο
πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, στο βαθμό που η παροχή κάλυψης, αποζημίωση ή προνόμιο θα εξέτεθαν τον ασφαλιστή σε
οποιαδήποτε κύρωση, απαγόρευση ή περιορισμό σύμφωνα με Αποφάσεις του ΟΗΕ ή αποφάσεις που αφορούν εμπορικές ή
οικονομικές κυρώσεις, νόμους ή κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της Μ. Βρετανίας ή των ΗΠΑ.

 
ΡΗΤΡΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΟΤΙ:

Το ασφαλιστήριο εξαιρεί απώλειες οποιουδήποτε είδους που οφείλονται, προκύπτουν ή αποτελούνται, άμεσα ή έμμεσα, συνολικά ή
σε τμήματα σε ή από τις παρακάτω αιτίες:

1. Χρήση ή κατάχρηση του διαδικτύου
2. Ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων ή άλλης πληροφορίας
3. Ιός υπολογιστή
4. Χρήση ή κατάχρηση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ιστοσελίδας ή παρόμοιας λειτουργίας
5. Δεδομένα ή άλλες πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα ή σε παρόμοια δραστηριότητα
6. Απώλεια δεδομένων ή ζημιά στο πληροφοριακό σύστημα, αναφερομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά του εξοπλισμού

ή του λογισμικού (εκτός αν η απώλεια ή η ζημία οφείλεται σε σεισμό, φωτιά ή καταιγίδα)
7. Λειτουργία ή δυσλειτουργία του διαδικτύου ή οποιασδήποτε διεύθυνσης του διαδικτύου, ιστοσελίδας ή παρόμοιας

λειτουργίας (εκτός αν τέτοια απώλεια ή ζημία οφείλεται σε σεισμό, φωτιά ή καταιγίδα)
8. Παραβίαση, εκούσια ή ακούσια, οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (αναφερομένων ενδεικτικά αλλά όχι

περιοριστικά των δικαιωμάτων σήματος ή πατέντας)

Επιπλέον, με το παρόν γίνεται κατανοητό και συμφωνείται ότι ο ασφαλιστής δεν φέρει ευθύνη για αιτιάσεις που προκύπτουν άμεσα ή
έμμεσα, από ή λόγω πειρατικών ενεργειών σε πληροφοριακά συστήματα.

Για το σκοπό αυτής της ρήτρας, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

1. Ως πειρατικές ενέργειες θεωρούνται:
α) η πρόσβαση τρίτου μέλους σε πληροφοριακά συστήματα, χωρίς εξουσιοδότηση ή με υπέρβαση της εξουσιοδότησης.

β) η χρήση του πληροφοριακού συστήματος από τρίτον χωρίς εξουσιοδότηση ή με υπέρβαση της εξουσιοδότησης.

2. Ως πληροφοριακό σύστημα θεωρείται κάθε υπολογιστής, προσωπικός υπολογιστής, εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων,
πολυμέσα (βιβλιοθήκες) ή μέρος αυτών, ή συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων ή συστήματα
τηλεπικοινωνιών, το δίκτυο, το πρωτόκολλο ή μέρος αυτού, συσκευές αποθήκευσης, μικροτσίπ, ολοκληρωμένο
κύκλωμα, όλες οι εγκαταστάσεις εισόδου/εξόδου/επεξεργασίας, ρολόι πραγματικού χρόνου ή παρόμοια συσκευή ή άλλο
είδος λογισμικού υπολογιστή (ενδεικτικά αναφερομένων αλλά όχι περιοριστικά των εφαρμογών λογισμικού, τα
περιβάλλοντα των λειτουργικών συστημάτων ή υπηρεσιών κατάρτισης σε χρόνο λειτουργίας), υλικολογισμικού
(firmware) ή μικροκώδικα, που ανήκουν, ενοικιάζονται ή χειρίζονται από τον Ασφαλισμένο.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ
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Προς την  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.  
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232 

 
                                                               ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ           Υπόδειγμα : 1 

(άρθρου 2 παρ. 5 ν. 2496/1997) 
 

Ο υπογεγραμμένος ………………………………………………………………………………………………… παρέλαβα το υπ’ αριθμόν 

………………………………… ασφαλιστήριο της εταιρίας σας, το περιεχόμενο του οποίου παρεκκλίνει από την σχετική αίτηση 

για ασφάλιση που σας υπέβαλα στα παρακάτω σημεία: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Για τον λόγο αυτό δηλώνω την εναντίωσή μου στις παραπάνω παρεκκλίσεις, οι οποίες επομένως δεν ισχύουν. Επίσης σας 

καλώ να τροποποιήσετε τους σχετικούς όρους σύμφωνα με το περιεχόμενο της αίτησής μου για ασφάλιση, σε 

διαφορετική περίπτωση η σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης ματαιούται, το δε ασφαλιστήριο που παρέλαβα ουδεμία ισχύ 

έχει. 

 

Τόπος …………………………………   Ημερομηνία ……………………      Ο δηλών 

 

 

 

Υπογραφή 

 

 

 

Προς την  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.  
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232 

 

                                                     ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ                          Υπόδειγμα : 2 
(άρθρου 2 παρ. 6 ν. 2496/1997) 

 
Ο υπογεγραμμένος ………………………………………………………………………………………………… παρέλαβα το υπ’ αριθμόν 

………………………………… ασφαλιστήριο της εταιρίας σας. Δεν μου έχετε παραδώσει όμως : 

α) Τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 3 περ. Δ’ του ν.δ. 400/1970.* 

β) Τους ασφαλιστικούς όρους (γενικούς και ειδικούς) που διέπουν την ασφαλιστική μου σύμβαση. * 

* (Να διαγραφεί ότι έχει παραδοθεί). 

Για τον λόγο αυτό δηλώνω την εναντίωσή μου στην παραπάνω σύμβαση ασφάλισης,   η σύναψη της οποίας κατόπιν 

αυτού ματαιούται, το δε ασφαλιστήριο που παρέλαβα ουδεμία ισχύ έχει. 

 

Τόπος …………………………………   Ημερομηνία ……………………      Ο δηλών 

 

 

 

Υπογραφή 

 

 

 

Προς την  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.  
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Ο υπογεγραμμένος …………………………………………………………………………………………………………………παρέλαβα: 

α) Το ασφαλιστήριο με αριθμό ……………………………………… 

β) Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που το συνοδεύουν  

γ) Ένα υπόδειγμα Δήλωσης Εναντίωσης (άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2496/1997) 

δ) Ένα υπόδειγμα Δήλωσης Εναντίωσης (άρθρου 2 παρ. 6 του ν. 2496/1997) 

* (Να διαγραφεί ότι έχει παραδοθεί). 

 

Τόπος …………………………………   Ημερομηνία ……………………      Ο δηλών 

 

 

 

Υπογραφή 

 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63bfde67874a8294a8cab521 στις12/01/23 14:32



Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274, 152 32, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ. 210 6829601-7
Α.Φ.Μ. 094060402, Γ.Ε.Μ.Η. 322801000, www.europaikipisti.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Νo 617777

Σελίδα 1 από 30 

Κωδικός Ασφαλιστηρίου: 86E5307F156F23A95FE97EC3D291AC8C

 Αρ. Αίτησης: 15310

ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : Από 12ης μεσημβρινής της 26/02/2020

ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : Έως 12ης μεσημβρινής της 31/12/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ : ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΛ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 16451

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Ετησίως

ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΝΟΜ/ΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΡΓΑ - ΤΗ - ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΡΗΤΗΣ 5, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 16451 E-MAIL : 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2109962711 ΚΙΝΗΤΟ : 

ΑΦΜ : 998221493 ΔΟΥ : ΛΑΡΙΣΑΣ Γ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
ΟΝΟΜ/ΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΡΓΑ - ΤΗ - ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΡΗΤΗΣ 5, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 16451

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΟΣΗΣ 
Περίοδος: από 26/02/2020 έως 31/12/2020 Αριθμός Απόδειξης : 7336

Καθ. Ασφάλιστρα Δόσης: 782,61Ευρώ Δικ. Συμβ.: 156,52Ευρώ Φ.Α.: 140,87Ευρώ Ολικά Ασφάλιστρα Δόσης: 1.080,00Ευρώ

Απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος του παρόντος είναι εξόφληση της αντίστοιχης απόδειξης.

Συμφωνείται ότι τα ασφάλιστρα θα εξοφληθούν εφάπαξ, πληρωτέα με την παραλαβή του παρόντος.

Σχετικά με τα δικαιώματα εναντίωσης προς το παρόν ασφαλιστήριο, τις εξαιρέσεις και τις τυχόν παρεκκλίσεις από την πρόταση
ασφάλισης, παρακαλούμε δείτε αναλυτικά τις επόμενες σελίδες του παρόντος.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Ασφαλιστικός 
Διαμεσολαβητής που ήρθε σε 

επαφή με τον πελάτη

Ασφαλιστικός 
Διαμεσολαβητής που 

συνδέεται συμβατικά με την 
Ευρωπαϊκή Πίστη

Συντονιστής Ασφαλιστικού 
Πράκτορα

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία ΓΕΝΚΑ Α.Ε. . ΓΕΝΚΑ Α.Ε. . ΘΕΡΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Αρ. Ειδικού Μητρώου 322837/618 322837/618 140052/908

ΑΦΜ: 094501574 094501574 043160947

Κωδικός: F421 F421 0Β77
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Νo 617777

Σελίδα 2 από 30 

Κωδικός Ασφαλιστηρίου: 86E5307F156F23A95FE97EC3D291AC8C

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής. Σε περίπτωση μη

ολικής εξόφλησης των ετησίων ασφαλίστρων κατά τον χρόνο επέλευσης της ζημίας, τα μη εξοφληθέντα ασφάλιστρα συμψηφίζονται με την

καταβλητέα ασφαλιστική αποζημίωση.

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τους συνημμένους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμβολαίου.

Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων, αν είναι αντίθετοι ή διάφοροι από αυτούς. Οποιαδήποτε συμπλήρωση ή/και μεταβολή του

περιεχομένου αυτών είναι άκυρη εφ' όσον δεν φέρει την υπογραφή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Εταιρίας. Η παρούσα σύμβαση

διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Ημερομηνία Έκδοσης: 06/03/2020

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Με την εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

Λαμπρινούδη Εύα
Διευθύντρια Γενικών Ασφαλίσεων

και Ζημιών

Κλαβάνη Κυριακή
Προϊσταμένη Κλάδου Ατυχημάτων

και Τεχνικών Ασφαλίσεων
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Νo 617777
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ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

TMHMA II ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ KΑΤ'ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ ΜΕΧΡΙ 600.000,00 ΕΥΡΩ
ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΣΩΜ.ΒΛΑΒΕΣ & ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ) ΕΩΣ ΜΕΧΡΙ 1.000.000,00 ΕΥΡΩ
ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΩΣ ΜΕΧΡΙ 300.000,00 ΕΥΡΩ
ΤΜΗΜΑ Ι ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 615.000,00 ΕΥΡΩ
ΤΜΗΜΑ Ι ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 400.000,00 ΕΥΡΩ
ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α.Ε ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 1.500.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ 

1Ο λήπτης της ασφάλισης ενημερώνεται οτι στο παρόν ασφαλιστήριο υπάρχουν οι ακόλουθες
2παρεκκλίσεις σε σχέση με την αίτηση ασφαλίσεως:ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ
3ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ.
4Οι παραπάνω παρεκκλίσεις θεωρούνται ότι έχουν την έγκριση του λήπτη της ασφάλισης
5από την αρχή, εκτός αν εναντιωθεί γραπτά εντός μηνός (1) από την παραλαβή του
6ασφαλιστηρίου συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία με συστημένη επιστολή
7το συνημμένο έντυπο υπόδειγμα ( με αριθμό 1 ) δήλωσης εναντίωσης.
8Σε περίπτωση δε που δεν παραδόθηκαν στο λήπτη της ασφάλισης οι πληροφορίες που
9προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ. 2 περ. Η΄του ν.δ. 400/1970 κατά το χρόνο υποβολής
10της αίτησης για ασφάλιση ή δεν έλαβε μαζί με το ασφαλιστήριο τους ασφαλιστικούς
11όρους  ( Γενικούς και Ειδικούς ) που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση, τότε η
12ασφαλιστική σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί με βάση το ασφαλιστήριο, τους
13ασφαλιστικούς όρους, καθώς και τις τυχόν επιπλέον πληροφορίες που προσδιορίζουν
14γενικά τη συγκεκριμένη σύμβαση, εκτός αν ο λήπτης της ασφάλισης ενατιωθεί γραπτά
15εντός δεκατεσσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμπληρώνοντας
16και αποστέλλοντας στην Εταιρία με συστημένη επιστολή το συνημμένο έντυπο υπόδειγμα
17( με αριθμό 2 ) δήλωσης εναντίωσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

1ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ : WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΚΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.: Ως Κύριος του Έργου
2               ΕΡΓΑ TH KAT Α.Ε. : Ώς Ανάδοχος και/ή όλοι οι Εργολάβοι,
3                                  Υπεργολάβοι,Μελετητές,Προμηθευτές του έργου
4
5ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
6               ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
7               ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ NGA ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ
8               ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
9
10ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
11
12ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ: α.Διάρκεια κατασκευής             : 26/02/2020 - 31/12/2020
13                     β.Διάρκεια εκτεταμένης συντήρησης : 31/12/2020 - 31/12/2022
14
15Τα κατωτέρω Ασφαλιστικά ποσά αποτελούν τα ανώτατα όρια Ευθύνης της Εταιρίας.
16ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
17-------------------------------------------------
18ΤΜΗΜΑ Ι - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.
191. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                ΕΥΡΩ 400.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)
202. ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
21   ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΘΕΝΤΑ         ΕΥΡΩ 100.000,00 (Μεταλλικές καμπίνες,
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22   μεταλλικά φρεάτια, καλώδια οπτικών ινών και σύνδεσμοι, καλώδια χαλκού, πλαστικοί
23   σωλήνες - παρεχόμενα από τη WIND).Απαλλαγή εφ΄εκάστης ζημίας 2.500,00 Ευρώ
243. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ         ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
254. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ           ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤETAI
265. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ             ΔEN KΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
276. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ                 ΕΥΡΩ 15.000,00
287. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
29   ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ
30   ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ή ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΤΩ
31   ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ή ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ
32   ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ.                      ΕΥΡΩ 100.000,00
33ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
34ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι-ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.         ΕΥΡΩ 615.000,00
35
36ΤΜΗΜΑ ΙΙ -ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ : ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ.
37  - ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
38          κατά άτομο                 : ΕΥΡΩ    600.000,00 ανα ζημιογόνο γεγονός
39  - ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ                  : ΕΥΡΩ  1.000.000,00 ανα ζημιογόνο γεγονός
40  - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ      : ΕΥΡΩ    300.000,00 ανα ζημιογόνο γεγονός
41  - ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
42    ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   : ΕΥΡΩ  1.500.000,00
43
44
45ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ/ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ/ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ
46ΚΑΛΥΨΕΙΣ
47--------
48α. Βασική κάλυψη ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
49σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1.4. Τμήμα Ι Υλικές ζημίες του Ιδίου
50του έργου και 1.5 Τμήμα ΙΙ
51Εκταση Καλυψης
52β.Πρόσθετες Συμφωνηθείσες Καλύψεις :
53001  Κάλυψη Ζημιών/Απωλειών οφειλόμενων σε Απεργίες,Οχλαγωγίες,Πολιτικές ταραχές
54002  Κάλυψη διασταυρούμενης Ευθύνης
55004  Κάλυψη Εκτεταμένης Συντήρησης (μέχρι 24 μήνες)
56004Α Κάλυψη αστικής ευθύνης προς Τρίτους κατά την διάρκεια των εργασιών
57     συντήρησης (μέχρι το 50% των ορίων που ισχύουν στην περίοδο της κατασκευής)
58006  Κάλυψη νυχτερινών εργασιών, υπερωριακής απασχόλησης (μέχρι 30.000,00 Ευρώ και
59     απαλλαγή 5% επί της ζημίας με ελάχιστο τα 150,00 Ευρώ).
60008  Ειδικός Ορος που αφορά σε Κατασκευές σε Σεισμογενείς Περιοχές
61072  Ειδικός Όρος 72 Ωρών
62102  Όρος υπογείων καλωδιώσεων,σωληνώσεων και λοιπών δικτύων (απαλλαγή 15% επί
63     της ζημίας με ελάχιστο τα 1.500,00 Ευρώ ανά ζημιογόνο γεγονός και μέχρι του
64     ποσού των 100.000,00 Ευρώ).
65103  Εξαίρεση ζημιών σε Δάση,Σοδειές,καλλιέργειες και Αρχαιότητες
66107  Ειδικός όρος για Εργοταξιακούς  Καταυλισμούς και Αποθήκες (Ανώτατο όριο ευθύνης
67     Ευρώ 30.000,00 για Καταυλισμούς και Ευρώ 60.000,00 για Αποθήκες )
68109  Υλικά Κατασκευής (μέχρι 10 ημέρες)
69110  Ειδικός Ορος που αφορά σε Μέτρα Προστασίας από Ομβρια Υδατα, Πλημμύρα και
70     Κατακλυσμό.
71111  Αποκομιδή Ερειπίων (μέχρι Ευρώ 15.000,00)
72112  Ειδικοί όροι που αφορούν στα μέτρα πυρόσβεσης και Πυροπροστασίας Εργοταξίου
73     (Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης ανά αποθηκευτικό χώρο Ευρώ 30.000,00)
74115/200 Κάλυψη Εσφαλμένης Μελέτης / Ελαττωματικό Υλικό
75119  Κάλυψη Παρακείμενης Περιουσίας (μέχρι 100.000,00 Ευρώ)
76121  Ειδικοί Οροι που αφορούν σε Θεμελιώσεις με Πασσαλώσεις και Τοιχία Αντιστηρίξης
77161  Υποβιβασμός Υπόγειου Υδροφόρου Ορίζοντα
78
79*** Εξαιρέσεις Όρου Μόλυνσης
80
81
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82ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
83Απο τις καλύψεις που παρέχονται με το παρόν Ασφαλιστήριο ισχύουν:
841. Οι περιπτώσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 1.2  των Γενικών Ορων
85του ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, υπο τον τίτλο Γενικές Εξαιρέσεις.
862. Οι περιπτώσεις που αναλυτικά περιγράφονται στο ΤΜΗΜΑ Ι-ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ των
87Γενικών Ορων του Ασφαλιστηρίου υπο τον τίτλο ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ του
88ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι.
893. Οι περιπτώσεις που αναλυτικά περιγράφονται στο ΤΜΗΜΑ ΙΙ-ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
90των Γενικών Ορων του Ασφαλιστηρίου υπο τον Τίτλο ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ του
91ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙ.
92
93ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ και ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
94Στο παρόν ασφαλιστήριο ισχύουν και οι ειδικές εξαιρέσεις και προϋπόθεσεις
95που αναλυτικά αναφέρονται στους επισυναπτόμενους ειδικούς ορους.
96
97ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
98Σε περιπτώσεις καλυπτομένων ζημιών θα παραμένουν σε βάρος του Ασφαλισμένου
99τα πιο κάτω ποσά :
100ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ                 ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ          ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
101Υλικές Ζημιές από Σεισμό               ΕΥΡΩ 400.00,00       2% επί του ασφαλιζόμενου
102                                                            κεφαλαίου
103
104Υλικές Ζημίες από Πλημμύρα,καταιγίδα,
105Θύελλα, Κυκλώνα, Θεομηνίες, Φωτιά,
106Κλοπη, Καθίζηση, Κατολίσθηση και
107Παραρτήματα 001,004,004Α,100,115,200  ΕΥΡΩ 400.000,00       ΕΥΡΩ 3.000,00 ανά
108                                                            ζημιογόνο γεγονός
109
110Λοιποί Κίνδυνοι                       ΕΥΡΩ 400.000,00       ΕΥΡΩ 1.500,00 ανά
111                                                            ζημιογόνο γεγονός
112
113Υλικές ζημίες                         ΕΥΡΩ 300.000,00       ΕΥΡΩ  1.000,00 ανά
114                                                            ζημιογόνο γεγονός
115
116Παράρτημα 102                         ΕΥΡΩ 100.000,00     15% επι της ζημίας με
117                                                          ελάχιστο τα Ευρώ 1.500,00
118
119ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
120- Δηλώνεται και συμφωνείται ότι:
1211. Ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα απο την  Ελληνική
122   Νομοθεσία μέτρα προστασίας του κοινού και να απαγορεύει την είσοδο εντός των
123   χώρων του εργοταξίου σε μη αρμόδια άτομα
1242. Προκειμένου  για την κάλυψη της κλοπής των υλικών/εργαλείων αυτή παρέχεται με
125   την προυπόθεση ότι τα υλικά/εργαλεία φυλάσσονται κατά τις μη εργάσιμες ώρες
126   εντός κλειστού κλειδωμένου χώρου.
1273. Εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών βρεθούν νερά,τότε θα πρέπει να υπάρχει επαρκής
128   αριθμός αντλιών για την απορρόφησή των
1294. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης που ασφαλίζεται με το παρόν
130   πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες κατεδάφισης να σημειωθεί ότι οι ζημίες που
131   τυχόν προκληθούν σε όμορα κτίσματα κατά την διάρκεια της κατεδάφισης δεν θα
132   καλύπτόνται εκτός εάν έχει εγγράφως συμφωνηθεί διαφορετικά στο παρόν.
1335. Απώλειες ή ζημίες που έχουν συμβεί πρίν την έναρξη της συμφωνηθείσας ασφαλιστικής
134   κάλυψης εξαιρούνται και δεν καλύπτονται
1356. Κατά την εκτέλεση εργασιών χρωματισμών πάσης φύσεως επιφανειών, πρέπει να
136   λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα κυρίως όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι
137   ευνοϊκές, για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους (χρωματισμοί αυτοκινήτων,
138   κλπ).
1397. Εξαιρείται της κάλυψης απώλεια η ζημία σε Οικοδομικό εξοπλισμό.Ο Εξοπλισμός
140   αυτός μπορεί να καλυφθεί μόνον εφόσον ο ασφαλιζόμενος μας προσκομίσει αναλυτική
141   κατάσταση του Εξοπλισμού και τιμολογηθεί ξεχωριστά

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63bfde67874a8294a8cab521 στις12/01/23 14:32

http://www.europaikipisti.gr


Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274, 152 32, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ. 210 6829601-7
Α.Φ.Μ. 094060402, Γ.Ε.Μ.Η. 322801000, www.europaikipisti.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Νo 617777

Σελίδα 6 από 30 

Κωδικός Ασφαλιστηρίου: 86E5307F156F23A95FE97EC3D291AC8C

1428. Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε Μηχανολογικό Εξοπλισμό.Ο
143   Εξοπλισμός αυτός μπορεί να καλυφθεί μόνον εφόσον ο ασφαλιζόμενος μας προσκο-
144   μίσει αναλυτική κατάσταση Εξοπλισμού (μάρκα,τύπος, ηλικία,αξία αντικατάστασης,
145   αριθμό πλαισίου,αριθμό πινακίδας ΜΕ και πιστοποιητικό καταλληλότητας του φορέα
146   ελέγχου) και τιμολογηθεί ξεχωριστά.
1479. Δεν καλύπτεται καμία υπαρκτή ή υποθετική ευθύνη για ζημιά ή απώλεια άμεσα ή
148   έμμεσα προερχόμενη απο ανάμειξη με οποιοδήποτε τρόπο με αμίαντο,ή με υλικά
149   που περιέχουν αμίαντο σε οποιαδήποτε μορφή ή ποσότητα
15010.Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σε όλα τα είδη κήπων,
151   βλάστησης, φυτών και δενδροφυτεύσεων.
15211.Η κλοπή παρέχεται μόνο μετά από διάρρηξη και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα
153   ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας (φύλαξη του εργοταξίου & των αποθηκευτικών χώρων
154   καθ΄όλο το 24ωρο.
15512.Στις κυκλοφοριακές επεμβάσεις που θα γίνουν σε δρόμους που είναι σε κυκλοφορία
156   από το κοινό θα τηρηθεί πλήρως και θα διατηρηθεί καθ΄όλη την διάρκεια των εργασιών
157   η μελέτη και η σήμανση των έργων όπως αυτή έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές
158   και την τροχαία προς αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης κάθε ανοιχτό σκάμμα πλησίον
159   κατοικημένης περιοχής θα προστατεύεται από πλαστικό εντόνου χρώματος για απο-
160   φυγή ατυχημάτων.
16113.Δεν καλύπτεται ευθύνη των αναδόχων από την λειτουργία τμήματος του έργου που
162   παραδόθηκε ή τέθηκε σε λειτουργία.
16314.Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την
164   πρόληψη των ατυχημάτων/ζημιών και να τηρεί απαρεγκλίτως τους νόμους και κανο-
165   νισμούς τους σχετικούς με την ασφάλεια του κοινού.
16615. Καλύπτονται ζημίες από την χρήση μηχανημάτων έργων κατά την κίνησή τους ως
167    εργαλεία εντός των χώρων ρων εργασιών.
16816. Το παρόν Συμβόλαιο στην λήξη του δεν θα ανανεωθεί αυτόματα.
169
170ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
171 ------------------
172- Εξαιρούνται απώλειες ή ζημίες απο μόλυνση ή ρύπανση του αέρα,των νερών και του
173  εδάφους
174- Εξαιρείται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη των Μελετητών Συμβούλων,Μηχανικών
175  Αρχιτεκτόνων
176- Εξαιρούνται ζημίες απο GRAFFITI
177- Αποθετικές Ζημίες
178- Οικονομικές απώλειες
179- Ζημίες από αμίαντο
180- Ζημίες κατά την φορτοεκφόρτωση
181- Ζημίες σε ΟΜΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ
182
183ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
1841. Καθαρό ιστορικό ζημιών.
1852. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την
186   πρόληψη των ατυχημάτων και να τηρεί απαρεγκλίτως τους νόμους και κανονισμούς
187   τους σχετικούς με την ασφάλεια κοινού και προσωπικού.
188ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ
189--------
190Εάν κατά το χρόνο έγερσης αξίωσης αποζημίωσης, σύμφωνα με το παρόν, υπάρχουν
191και άλλες ασφαλίσεις που έγιναν από οποιονδήποτε Ασφαλισμένο και καλύπτουν
192την ίδια ευθύνη, η Εταιρία δεν υποχρεούται να πληρώσει ή να συνεισφέρει
193περισσότερα από την αναλογική της συμμετοχή στο ποσό της ζημίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

11. Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος, περιλαβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης
2   προσωπικό που απασχολεί με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα
3   πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, καθώς επίσης και ο ΚτΕ, η εκπροσωπούσα αυτόν
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4   Υπηρεσία και τα εντεταλμένα όργανα της, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές
5   του έργου.
62. Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό του, οι
7   σύμβουλοι του ΚτΕ (ή/και των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό του/των θεωρούνται
8   Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης
9   με την εφαρμογή του παραρτήματος Διασταυρούμενη Ευθύνη Αλλήλων (cross liability),
10   το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη ασφαλιζόμενων φορέων.
113. Η ασφαλιστική Εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποαδήποτε αγωγή εγείρεται
12   τυχόν κατά:
13   - του Αναδόχου
14   - ή/και των υπεργολάβων, μελετητών και συμβούλων του
15   - ή/και του ΚτΕ
16   - ή/και των εκπροσωπουσών του ΚτΕ Υπηρεσιών ή/και των συμβούλων τους
17   - ή/και μέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω
18   με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητας τους στη βλάβη ή ζημία από πράξη ή
19   παράλειψή των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης
20   έναντι τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη ή /και ζημία που προκλήθηκε
21   από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω.
224. Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, προκει-
23   μένου η ασφαλιστική εταιρία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κλπ
24   αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκα-
25   τάθεση της Υπηρεσίας. Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρία την
26   εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους
27   εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της αφαλι-
28   στικής εταιρίας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η
29   ασφαλιστική εταιρία αποδέχεται από τουδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική
30   αποζημίωση στην Υπηρεσία μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. Η
31   εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία με κανένα τρόπο δεν τον
32   απαλλάσειαπό τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την σύμβαση.
335. Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, της
34   Υπηρεσίας, των εντεταλμένων οργάνων της, των συμβούλων της, των συνεργατών της
35   και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή
36   παράλειψη, όχι ηθελημένη, των ανωτέρω προσώπων.
376. Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την
38   έγγραφη, με συστημένη επιστολή, πριν από εξήνα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική
39   ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία.
407. Με το ενιαίο ασφαλιστήριο, καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας ή/και των
41   συμβούλων της ή/και του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού
42   Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

1Εάν η Ασφαλιστική Σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους ο λήπτης της
2Ασφάλισης δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους απο τους ανωτέρω να υπαναχωρήσει απ'αυτήν
3εντος δεκατεσσάρων (14) ημερών απο την παράδοση του Ασφαλιστηρίου σ'αυτόν. Το δικαίωμα
4αυτό ασκείται με έγγραφη δήλωση και στέλνεται αποκλειστικά και μόνο με συστημένη
5επιστολή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Η παραπάνω προθεσμία αναστέλλεται για όσο
6διάστημα ο λήπτης της Ασφάλισης έχει δικαίωμα εναντίωσης για μη παράδοση πληροφοριών
7ή ασφαλιστικών όρων (Γενικών και Ειδικών)
8
9ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ή ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
10---------------------------------------------------------
11Σε περίπτωση που ο λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήπτε απο τα παραπάνω διακιώματα
12Εναντίωσης και Υπαναχώρησης, το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται εξ'υπαρχής και αυτόματα από την
13παράδοση στο ταχυδρομείο της προαναφερόμενης συστημάνης επιστολής ή εντύπου Εναντίωσης
14και θεωρείται σαν να μην έχει ποτέ εκδοθεί.
15Διευκρινίζεται οτι το Δικαίωμα Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι
16την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο και μετά την περιέλευση στα

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63bfde67874a8294a8cab521 στις12/01/23 14:32

http://www.europaikipisti.gr


Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274, 152 32, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ. 210 6829601-7
Α.Φ.Μ. 094060402, Γ.Ε.Μ.Η. 322801000, www.europaikipisti.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Νo 617777

Σελίδα 8 από 30 

Κωδικός Ασφαλιστηρίου: 86E5307F156F23A95FE97EC3D291AC8C

17Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας έχει καταβληθεί ασφάλισμα βάσει του Ασφαλιστηρίου για
18επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒOY.
2ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 001-002-004-004Α-006-008-072-102-103-107-109-110-111-112-115-119-121-161-
3200
4ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΡΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ
5ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.
6
7Ο Ασφαλιζόμενος τελει σε γνωση και αποδεχεται τους γενικους και ειδικους
8όρους ασφαλισης ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒOY.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ (SANCTION CLAUSE)
23ΡΗΤΡΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ  001

Απεργία, Οχλαγωγία και Πολιτικές Ταραχές

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δηλούται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε
αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ' αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων, και με την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει τα συμφωνηθέντα επασφάλιστρα, η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται, ώστε να
καλύπτει, ζημιά ή απώλεια λόγω απεργίας, οχλαγωγίας και πολιτικών ταραχών, οι οποίες σύμφωνα με την έννοια του παρόντος
ειδικού όρου σημαίνει (πάντοτε υπό τους Ειδικούς Όρους που περιέχονται πιο κάτω) ζημιά ή απώλεια της ασφαλισμένης περιουσίας
που προκλήθηκε αμέσως από :

1. ενέργεια οποιουδήποτε ατόμου που μετέχει μαζί με άλλους σε οποιαδήποτε διατάραξη της δημοσίας τάξεως (είτε έχει
σχέση με απεργία ή ανταπεργία, είτε όχι) η οποία δε συνιστά περίπτωση που υπάγεται στην εξαίρεση 2 των πάρα
κάτω ειδικών εξαιρέσεων,

2. ενέργεια κάθε νομίμου εγκατεστημένης αρχής για καταστολή οποιασδήποτε τέτοιας διαταράξεως ή για να περιορίσει στο
ελάχιστο τις συνέπειες αυτής,

3. ηθελημένη ενέργεια οποιουδήποτε απεργού ή εργαζομένου σε ανταπεργία που έγινε για ενίσχυση της απεργίας ή
αντίσταση στην ανταπεργία,

4. ενέργεια κάθε νομίμου εγκατεστημένης αρχής για πρόληψη ή απόπειρα προλήψεως κάθε τέτοιας ενέργειας ή περιορισμό
στο ελάχιστο των συνεπειών αυτής,

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. όλοι οι όροι, διατάξεις και εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου θα εφαρμόζονται στην κάλυψη που παρέχεται με την παρούσα
επέκταση εκτός αν οι όροι αυτοί τροποποιούνται ρητά από τις πάρα κάτω "ειδικές εξαιρέσεις", κάθε αναφορά σε ζημιά ή
απώλεια στους όρους του Ασφαλιστηρίου θα περιλαμβάνει και τους κινδύνους που ασφαλίζονται με αυτόν τον ειδικό όρο,

2. οι πάρα κάτω "ειδικές εξαιρέσεις" θα εφαρμόζονται μόνο στην κάλυψη που παρέχεται με την παρούσα επέκταση και οι όροι
του Ασφαλιστηρίου θα εφαρμόζονται για κάθε περίπτωση για την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται απ' αυτό σαν να μην
υπήρχε ο παρών ειδικός όρος.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Αυτή η ασφάλιση δεν θα καλύπτει :
α) απώλεια ή ζημιά που είναι συνέπεια ολικού ή μερικού σταματήματος της εργασίας ή καθυστερήσεως, διακοπής ή
σταματήματος οποιασδήποτε διαδικασίας ή λειτουργίας,

β) απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από μόνιμη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητος λόγω κατασχέσεως, επιτάξεως ή
δημεύσεως από οποιαδήποτε νόμιμα εγκαταστημένη αρχή,

γ) απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από νόμιμη η προσωρινή στέρηση της χρήσεως οποιουδήποτε ακινήτου λόγω
παράνομης κατοχής του ακινήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Με την προϋπόθεση, όμως ότι, η Εταιρία δεν απαλλάσσεται για τις πάρα πάνω β) και γ) περιπτώσεις έναντι του Ασφαλισμένου από
ευθύνη για φυσική ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα που γίνεται πριν από την στέρηση της κυριότητος ή της χρήσεως ή κατά την
διάρκεια της προσωρινής στερήσεως.

δ) Επακόλουθη ζημιά ή ευθύνη οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής, οποιαδήποτε ποσά πέραν του ποσού της 
αποζημιώσεως των υλικών ζημιών, όπως αυτό καθορίζεται σ' αυτόν τον ειδικό όρο.

2. Αυτή η ασφάλιση δεν θα καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται από ή σαν συνέπεια, έμμεσα η άμεσα από
οποιοδήποτε των πάρα κάτω περιστατικών :

α) πόλεμο, εισβολή, πράξη εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξίες ή πολεμικές ενέργειες (είτε έχει κ κηρυχθεί πόλεμος ,
είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο,
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β) ανταρσία, πολιτικές ταραχές που λαμβάνουν την έκταση λαϊκής εξεγέρσεως, στρατιωτικό κίνημα, στάση, επανάσταση,
στρατιωτική ή σφετερισθείσα εξουσία,

γ) οποιαδήποτε πράξη οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό ή σε σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση που
ενεργεί βίαια για την ανατροπή de jure ή de facto κυβερνήσεως ή προς επηρεασμό της με τρομοκρατικές ενέργειες ή με
άσκηση βίας.

Στην περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής, δικαστικής ενέργειας ή δίκης για την οποία η εταιρία υποστηρίζει με βάσει τους
όρους και διατάξεις αυτού του ειδικού όρου, ότι η απώλεια ή ζημία που έγινε δεν καλύπτεται από αυτή την ασφάλιση, το
βάρος της απόδειξης ότι αυτή η απώλεια ή ζημία πράγματι καλύπτεται, έχει ο Ασφαλιζόμενος.

Η ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται με αυτό τον Ειδικό Όρο μπορεί να ακυρωθεί απ τον ασφαλιστή οποτεδήποτε με
γνωστοποίηση της ακύρωσης αυτής προς τον ασφαλιζόμενο με συστημένη επιστολή από την εταιρία στην τελευταία
γνωστή του. Στην περίπτωση αυτή ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να επιστρέψει στον Ασφαλιζόμενο τα ασφάλιστρα που
αναλογούν στο χρονικό διάστημα από την ακύρωση μέχρι την λήξη του ασφαλιστηρίου.

3. Το ανώτατο όριο αποζημιώσεως ανά ζημιογόνο γεγονός, όπως αυτό καθορίζεται κατωτέρω, έχει την έννοια του
περιορισμού του ορίου αποζημιώσεως για όλες τις απώλειες ή ζημιές, οι οποίες καλύπτονται από αυτό τον ειδικό όρο, κατά
την διάρκεια των 168 διαδοχικών ωρών από την στιγμή της επελεύσεως του ζημιογόνου γεγονότος.

Η συνολική , σωρευτική, ευθύνη της Εταιρίας για όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού του Ασφαλιστηρίου, θα περιορίζεται στο διπλάσιο
ποσό του ανωτάτου ορίου αποζημιώσεως ανά ζημιογόνο γεγονός.

Ανώτατο όριο αποζημιώσεως : Όπως αναφέρεται στον Πίνακα Παραρτημάτων.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Η αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο.

Επασφάλιστρα : Συμπεριλαμβάνονται στα Ολικά Ασφάλιστρα, που αναγράφονται στο παρόν Ασφαλιστήριο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ  002

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Αλλήλων

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δηλούται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε
αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ' αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων, και με την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει τα συμφωνηθέντα επασφάλιστρα, η κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους
επεκτείνεται ώστε να εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, τα οποία κατονομάζονται στην πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου σαν να
είχε εκδοθεί ξεχωριστό Ασφαλιστήριο για κάθε ένα από αυτά.
Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας σε σχέση με τα πρόσωπα αυτά, δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση αθροιστικά για κάθε ένα
ατύχημα ή σειρά ατυχημάτων τα οποία ανακύπτουν από το ίδιο γεγονός, το όριο αποζημίωσης το οποίο καθορίζεται στον Πίνακα
'Τμήμα ΙΙ - Όρια Κάλυψης' του Ασφαλιστηρίου.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δεν προβλέπεται.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Στα πλαίσια του παρόντος Προσαρτήματος, η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο σε σχέση με
οποιαδήποτε ευθύνη του για:

- απώλεια ή ζημία σε αντικείμενα ασφαλισμένα ή ασφαλιστέα υπό το Τμήμα Ι του Ασφαλιστηρίου, ακόμα και εάν η απώλεια ή ζημία
δεν είναι αποζημιωτέα λόγω Απαλλαγής ή λόγω υπέρβασης των καθορισθέντων ορίων,

- θανατηφόρο ή όχι τραυματισμό ή ασθένεια υπαλλήλων ή εργατών, οι οποίοι είναι ή θα μπορούσαν να είναι ασφαλισμένοι σε ένα
Ασφαλιστήριο Αποζημίωσης Εργατών (Workmen's Compensation) και/ή Ευθύνης Εργοδότου (Employer's Liability).
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Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Η αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο.

Επασφάλιστρα : Συμπεριλαμβάνονται στα Ολικά Ασφάλιστρα, που αναγράφονται στο παρόν Ασφαλιστήριο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 004

Κάλυψη Εκτεταμένης Συντήρησης

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δηλούται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε
αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ' αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων, και με την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει τα συμφωνηθέντα επασφάλιστρα, η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται ώστε να
καλύπτει, κατά την περίοδο συντήρησης η οποία καθορίζεται κατωτέρω , απώλεια ή ζημία στο ασφαλισμένο Έργο

- η οποία προκλήθηκε από τους ασφαλισμένους εργολάβους (υπεργολάβους, κλπ) κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών που
γίνονται με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τους όρους της σύμβασης του Έργου όσον αφορά
την συντήρησή του.

- η οποία συνέβη κατά την περίοδο της συντήρησης, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω απώλεια ή ζημία προκλήθηκε από αίτιο, το
οποίο δημιουργήθηκε στο ασφαλισμένο έργο και ανάγεται στην περίοδο κατασκευής πριν υπογραφεί το πιστοποιητικό παράδοσης
για το τμήμα το οποίο υπέστη την απώλεια ή ζημία.

Περίοδος Συντήρησης: Η αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η περίοδος συντήρησης για κάθε επιμέρους τμήμα του ασφαλισμένου Έργου ή για το σύνολο αυτού, θα
θεωρείται ότι αρχίζει την ημερομηνία παράδοσης του κάθε τμήματος, και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω ημερομηνία
έναρξης.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν προβλέπεται.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Η αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο.

Επασφάλιστρα : Συμπεριλαμβάνονται στα Ολικά Ασφάλιστρα, που αναγράφονται στο παρόν Ασφαλιστήριο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 006

Κάλυψη Υπερωριών, Νυχτερινών Εργασιών, Ταχειών Αποστολών

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δηλούται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε
αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ'αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων, και με την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει τα συμφωνηθέντα επασφάλιστρα, η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται ώστε να
καλύπτει, τις πρόσθετες δαπάνες για υπερωρίες, νυχτερινές εργασίες, εργασίες κατά τις ημέρες αργίας και δαπάνες για ταχείες
αποστολές (εκτός από αεροπορικές),

- με την προϋπόθεση πάντα ότι οι εν λόγω δαπάνες απαιτούνται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στα ασφαλισμένα
αντικείμενα, η οποία είναι αποζημιωτέα σύμφωνα με τους Όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Εάν τα ασφαλιστικά ποσά των ζημιωθέντων αντικειμένων είναι μικρότερα από τα ποσά που απαιτούνται να ασφαλιστούν, το ποσόν
που θα καταβληθεί σύμφωνα με τον παρόντα Όρο για τις πρόσθετες δαπάνες θα μειωθεί αναλογικά.

Όριο Αποζημίωσης (για κάθε ένα ζημιογόνο γεγονός) : Η αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο.
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Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν προβλέπεται.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Η αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο.

Επασφάλιστρα : Συμπεριλαμβάνονται στα Ολικά Ασφάλιστρα, που αναγράφονται στο παρόν Ασφαλιστήριο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 008

Αφορά Κατασκευές σε Σεισμογενείς Περιοχές

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δηλούται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε
αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ'αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον
Ασφαλισμένο για απώλεια, ζημία ή ευθύνη η οποία απορρέει/προκύπτει από Σεισμό, με την προϋπόθεση ότι, ο Ασφαλισμένος θα
αποδείξει ότι ο κίνδυνος του Σεισμού είχε ληφθεί υπόψη κατά την μελέτη και τον σχεδιασμό της κατασκευής του Έργου, σύμφωνα
με τους επίσημους ισχύοντες κρατικούς σχετικούς κανονισμούς δια την περιοχή του Έργου καθώς και ότι η ποιότητα των υλικών και
της εργασίας, η τεχνική κατασκευής που ακολουθήθηκε και οι προδιαγραφές/μεγέθη στα οποία βασίστηκαν οι υπολογισμοί ήταν
σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς και διατάξεις.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν προβλέπεται.

Γ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Η αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο.

ΡΗΤΡΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΟΤΙ:

Το ασφαλιστήριο εξαιρεί απώλειες οποιουδήποτε είδους που οφείλονται, προκύπτουν ή αποτελούνται, άμεσα ή έμμεσα, συνολικά ή
σε τμήματα σε ή από τις παρακάτω αιτίες:

1. Χρήση ή κατάχρηση του διαδικτύου
2. Ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων ή άλλης πληροφορίας
3. Ιός υπολογιστή
4. Χρήση ή κατάχρηση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ιστοσελίδας ή παρόμοιας λειτουργίας
5. Δεδομένα ή άλλες πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα ή σε παρόμοια δραστηριότητα
6. Απώλεια δεδομένων ή ζημιά στο πληροφοριακό σύστημα, αναφερομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά του εξοπλισμού

ή του λογισμικού (εκτός αν η απώλεια ή η ζημία οφείλεται σε σεισμό, φωτιά ή καταιγίδα)
7. Λειτουργία ή δυσλειτουργία του διαδικτύου ή οποιασδήποτε διεύθυνσης του διαδικτύου, ιστοσελίδας ή παρόμοιας

λειτουργίας (εκτός αν τέτοια απώλεια ή ζημία οφείλεται σε σεισμό, φωτιά ή καταιγίδα)
8. Παραβίαση, εκούσια ή ακούσια, οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (αναφερομένων ενδεικτικά αλλά όχι

περιοριστικά των δικαιωμάτων σήματος ή πατέντας)

Επιπλέον, με το παρόν γίνεται κατανοητό και συμφωνείται ότι ο ασφαλιστής δεν φέρει ευθύνη για αιτιάσεις που προκύπτουν άμεσα ή
έμμεσα, από ή λόγω πειρατικών ενεργειών σε πληροφοριακά συστήματα.

Για το σκοπό αυτής της ρήτρας, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

1. Ως πειρατικές ενέργειες θεωρούνται:
α) η πρόσβαση τρίτου μέλους σε πληροφοριακά συστήματα, χωρίς εξουσιοδότηση ή με υπέρβαση της εξουσιοδότησης.

β) η χρήση του πληροφοριακού συστήματος από τρίτον χωρίς εξουσιοδότηση ή με υπέρβαση της εξουσιοδότησης.

2. Ως πληροφοριακό σύστημα θεωρείται κάθε υπολογιστής, προσωπικός υπολογιστής, εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων,
πολυμέσα (βιβλιοθήκες) ή μέρος αυτών, ή συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων ή συστήματα
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τηλεπικοινωνιών, το δίκτυο, το πρωτόκολλο ή μέρος αυτού, συσκευές αποθήκευσης, μικροτσίπ, ολοκληρωμένο
κύκλωμα, όλες οι εγκαταστάσεις εισόδου/εξόδου/επεξεργασίας, ρολόι πραγματικού χρόνου ή παρόμοια συσκευή ή άλλο
είδος λογισμικού υπολογιστή (ενδεικτικά αναφερομένων αλλά όχι περιοριστικά των εφαρμογών λογισμικού, τα
περιβάλλοντα των λειτουργικών συστημάτων ή υπηρεσιών κατάρτισης σε χρόνο λειτουργίας), υλικολογισμικού
(firmware) ή μικροκώδικα, που ανήκουν, ενοικιάζονται ή χειρίζονται από τον Ασφαλισμένο.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΝΟ. 072
ΟΡΟΣ 72 ΟΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Κάθε ζημία από Φυσικά Φαινόμενα που τυχόν καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο, θα αποτελεί μια χωριστή απαίτηση
αποζημίωσης, με την προϋπόθεση ότι εάν συμβούν περισσότερες από μια σεισμικές δονήσεις, πλημμύρες, καταιγίδες ή θύελλες κλπ
φυσικά φαινόμενα, εντός περιόδου εβδομήντα δύο (72) ωρών στην ίδια περιοχή κατά την διάρκεια ισχύος αυτού του
Ασφαλιστηρίου, αυτές οι σεισμικές δονήσεις, καταιγίδες, πλημμύρες ή θύελλες θα θεωρούνται ως μια ζημία σύμφωνα με τη διάταξη
αυτή.

Η Εταιρία δεν θα ευθύνεται για ζημία που προκλήθηκε από σεισμική δόνηση, πλημμύρα, καταιγίδα/θύελλα ή άλλα φυσικά φαινόμενα
που κατά πρώτον συνέβη πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου ούτε για όποια ζημία επέρχεται
μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης της ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

Η ευθύνη της Εταιρίας αναφορικά με κάθε ζημία ή σειρά ζημιών που απορρέουν από το ίδιο περιστατικό όπως τυχόν ασφαλίζεται
από αυτό το Ασφαλιστήριο για σεισμό, καταιγίδα, θύελλα ή πλημμύρα ή άλλα φυσικά φαινόμενα και για περισσότερες από μια
τέτοιες ζημιές κατά την Ασφαλιστική Περίοδο δεν θα υπερβαίνει τα επιμέρους όρια ευθύνης που κατά περίπτωση αναφέρονται στην
παράγραφο " ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ "του παρόντος Ασφαλιστηρίου.
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Κάλυψη Υπογείων Καλωδιώσεων, Σωληνώσεων και Λοιπών Υπόγειων Εγκαταστάσεων/Δικτύων

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δηλούται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε
αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ'αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων και με την προϋπόθεση ότι ο
Ασφαλισμένος έχει καταβάλει τα συμφωνειθέντα επασφάλιστρα, η κάλυψη που παρέχεται από το Τμήμα ΙΙ επεκτείνεται ώστε να
καλύπτει τον Ασφαλισμένο για απώλεια ή ζημία σε υπάρχουσες υπόγειες καλωδιώσεις και/ή σωληνώσεις ή άλλες υπόγειες
εγκαταστάσεις/δίκτυα.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη παρέχεται με την προϋπόθεση ότι, ο Ασφαλισμένος πριν την έναρξη των εργασιών, είχε ζητήσει και έλαβε από τις
αρμόδιες υπηρεσίες σχέδια με τις ακριβείς θέσεις τέτοιων καλωδιώσεων, σωληνώσεων ή άλλων εγκαταστάσεων/δικτύων και έλαβε
όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθούν ζημίες σε αυτά.

Η αποζημίωση θα περιορίζεται μόνο στο κόστος επισκευής αυτών των καλωδιώσεων, σωληνώσεων ή λοιπών υπογείων
εγκαταστάσεων/δικτύων.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Σύμφωνα με το παρόν Προσάρτημα, εξαιρούνται ρητά οποιεσδήποτε αποθετικές ζημιές, επακόλουθες οικονομικές απώλειες,
πρόστιμα και ποινές.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Αναφορικά με απώλειες ή ζημίες σε τέτοιες Υπόγειες εγκαταστάσεις/δίκτυα, οι οποίες βρίσκονται στη θέση που αναφέρεται στα
σχετικά σχέδια, θα εφαρμόζεται η αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο απαλλαγή σε βάρος του Ασφαλιζομένου.

Αναφορικά με απώλειες ή ζημίες σε Υπόγειες εγκαταστάσεις/δίκτυα, οι οποίες αναφέρονται σε λανθασμένη θέση στα σχετικά σχέδια,
θα εφαρμόζεται η αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο απαλλαγή σε βάρος του Ασφαλιζομένου.
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Εξαίρεση Ζημιών σε Σοδειές, Δάση, Καλλιέργειες και Αρχαιότητες

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δεν προβλέπεται.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δεν προβλέπεται.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Δηλούται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε
αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ'αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων, η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον
Ασφαλισμένο για απώλεια, ζημία ή ευθύνη η οποία, άμεσα ή έμμεσα, προκαλείται σε σοδειές, δάση, καλλιέργειες και/ή οποιεσδήποτε
αρχαιότητες ή αρχαιολογικά/ιστορικά ευρήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Η αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο.
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Για Εργοταξιακούς Καταυλισμούς και Αποθήκες

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δεν προβλέπεται.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Πάντοτε σύμφωνα με τους Όρους αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα
αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για απώλεια, ζημία ή ευθύνη η οποία, άμεσα ή έμμεσα, προκαλείται σε εργοταξιακούς καταυλισμούς
και αποθηκευτικούς χώρους από πυρκαγιά, πλημμύρα ή κατακλυσμό, μόνο εφόσον αυτοί οι εργοταξιακοί καταυλισμοί και
αποθηκευτικοί χώροι είναι εγκατεστημένοι σε σημείο υψηλότερο από τη μέγιστη στάθμη ύδατος η οποία έχει καταγραφεί
οπουδήποτε στην περιοχή του εργοταξίου κατά την τελευταία εικοσαετία, και εφόσον κάθε ανεξάρτητη αποθηκευτική μονάδα είτε
απέχει τουλάχιστον 50 μέτρα από τις άλλες είτε διαχωρίζεται με πυράντοχους τοίχους.
Επίσης, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο, για κάθε ένα ζημιογόνο γεγονός, μόνο μέχρι ορίου αποζημίωσης που
αναφέρεται στο ασφαλιστήριο για εργοταξιακούς καταυλισμούς ή για κάθε ανεξάρτητη αποθηκευτική μονάδα.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Δεν προβλέπεται.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Η αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο.
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Για τα Υλικά Κατασκευής

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δεν προβλέπεται.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Πάντοτε σύμφωνα με τους Όρους αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα
αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για απώλεια, ζημία ή ευθύνη η οποία, άμεσα ή έμμεσα, προκαλείται σε υλικά κατασκευής από
πλημμύρα και κατακλυσμό, μόνο εφόσον αυτά τα υλικά κατασκευής δεν υπερβαίνουν σε ποσότητα τις εργοταξιακές ανάγκες τριών
ημερών και οι υπερβάλλουσες ποσότητες φυλάσσονται σε περιοχή η οποία δεν έχει πληγεί από πλημμύρες με περίοδο επαναφοράς
είκοσι ετών.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
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Δεν προβλέπεται.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Η αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο.
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Αφορά Μέτρα Προστασίας 
από Όμβρια Ύδατα, Πλημμύρα και Κατακλυσμό

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δεν προβλέπεται.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Πάντοτε σύμφωνα με τους Όρους αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα
αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για απώλεια, ζημία ή ευθύνη η οποία, άμεσα ή έμμεσα, προκαλείται από όμβρια ύδατα, πλημμύρα και
κατακλυσμό μόνο εφόσον είχαν προβλεφθεί και ληφθεί επαρκή μέτρα προστασίας κατά τη μελέτη και την εκτέλεση του Έργου.
Με τη φράση "επαρκή μέτρα προστασίας" θα εννοείται ότι ελήφθησαν υπόψη τα σχετικά στατιστικά στοιχεία της Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας και/ή άλλης αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας (π.χ. Υδρολογικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Η., κλπ) για τα όμβρια ύδατα, πλημμύρα
και κατακλυσμό με περίοδο επαναφοράς είκοσι (20) ετών για την ευρύτερη περιοχή όπου εκτελείται το ασφαλισμένο Έργο και για
ολόκληρη την Περίοδο Ασφάλισης.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Απώλεια, ζημία ή ευθύνη η οποία οφείλεται στη μη έγκαιρη απομάκρυνση από τον Ασφαλισμένο τυχόν εμποδίων (π.χ. άμμος, κορμοί
δέντρων, κροκάλες, άλλες φερτές ύλες, κλπ) από υδάτινες οδούς, κοίτες, κλπ, είτε φέρουν νερά είτε όχι, ώστε να διατηρείται
ελεύθερη η ροή και η διαφυγή των υδάτων, δεν θα είναι αποζημιωτέα.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Η αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο.
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Αφορά την Απομάκρυνση Συντριμμάτων από Κατολισθήσεις

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δεν προβλέπεται.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δεν προβλέπεται

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο σε σχέση με:

- δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την αποκομιδή ερειπίων/συντριμμάτων συνεπεία κατολισθήσεων κατά το ποσό που αυτές
υπερβαίνουν το κόστος εκσκαφής του αρχικού υλικού από την περιοχή που επλήγη από αυτές τις κατολισθήσεις,
- δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την αποκατάσταση διαβρωμένων πρανών ή άλλων διαβαθμισμένων περιοχών, εάν ο
Ασφαλισμένος απέτυχε να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας ή δεν τα έλαβε εγκαίρως.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Η αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο.
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Αφορά τα Μέσα Πυρόσβεσης 
και την Πυρασφάλεια σε Εργοτάξια

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δεν προβλέπεται.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Πάντοτε σύμφωνα με τους Όρους αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα
αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για απώλεια, ζημία ή ευθύνη η οποία, άμεσα ή έμμεσα, οφείλεται σε πυρκαγιά και/ή έκρηξη, μόνο
εφόσον πάντοτε ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Στο εργοτάξιο υπάρχουν, ανά πάσα στιγμή, επαρκής εξοπλισμός πυρόσβεσης και μέσα πυρόσβεσης σε ικανοποιητικές

ποσότητες, διαθέσιμα και έτοιμα προς άμεση χρήση.
Πλήρως λειτουργικό υδροδοτικό δίκτυο πυρόσβεσης εγκαθίσταται μέχρι και ένα επίπεδο πριν το υψηλότερο επίπεδο εκτέλεσης
εργασιών και σφραγίζεται προσωρινά με πώματα.

2. Τα ερμάρια τοποθέτησης των εύκαμπτων σωλήνων και οι φορητοί πυροσβεστήρες, επιθεωρούνται σε τακτά χρονικά
διαστήματα, τουλάχιστον δύο φορές εβδομαδιαίως.

3. Πυροδιαμερίσματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές διατάξεις, μόλις αυτό καταστεί δυνατόν μετά την
απομάκρυνση των ξυλοτύπων.

Τα ανοίγματα για τα φρεάτια των ανελκυστήρων και τους αγωγούς βοηθητικών εγκαταστάσεων και άλλα κενά διαστήματα
καλύπτονται για προληπτικούς λόγους μόλις αυτό είναι δυνατό, αλλά πάντως όχι αργότερα από την έναρξη των εργασιών
εγκατάστασης του εξοπλισμού.

4. Τα απορρίματα/μπάζα απομακρύνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όλοι οι όροφοι στους οποίους εκτελούνται εργασίες
εγκατάστασης εξοπλισμού καθαρίζονται από όλα τα εύφλεκτα υπολείμματα στη λήξη του ωραρίου κάθε εργάσιμης ημέρας.

5. Ένα σύστημα "άδειας εργασίας" εφαρμόζεται για όλους τους εργολάβους που εκτελούν εργασίες "εν θερμώ" οποιουδήποτε
είδους , όπως ενδεικτικά (αλλά όχι περιοριστικά):

- εργασίες λείανσης, κοπής ή συγκόλλησης
- χρήση φλόγιστρων και φλογών
- εφαρμογή θερμής ασφάλτου/πίσσας
ή οποιαδήποτε άλλη εργασία κατά την οποία παράγεται θερμότητα.
Εργασίες "εν θερμώ" εκτελούνται μόνο με την παρουσία ενός τουλάχιστον εργάτη εξοπλισμένου με πυροσβεστήρα και
εκπαιδευμένου στην κατάσβεση πυρκαγιάς.
Ο χώρος στον οποίο έλαβαν χώρα εργασίες "εν θερμώ", επιθεωρείται τουλάχιστον μια ώρα μετά τη λήξη των εργασιών.

6. Η αποθήκευση υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή ή ανέγερση διαχωρίζεται σε αποθηκευτικούς χώρους, των
οποίων η αξία δεν υπερβαίνει την τιμή ανά χώρο που ορίζεται παρακάτω.

Οι Χώροι Αποθήκευσης είτε θα απέχουν τουλάχιστον 50 μέτρα μεταξύ τους είτε θα διαχωρίζονται από πυράντοχους τοίχους.
Όλα τα εύφλεκτα υλικά και ιδιαίτερα όλα τα εύφλεκτα υγρά και αέρια , θα αποθηκεύονται σε επαρκώς μεγάλη απόσταση από το
έργο που κατασκευάζεται και/ή συναρμολογείται και από κάθε περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες 'εν θερμώ'.

7. Διορίζεται ένας συντονιστής ασφαλείας του εργοταξίου.
8. Τοποθετείται ένα αξιόπιστο σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς και, όποτε είναι εφικτό, συνδέεται απευθείας με τον πλησιέστερο

σταθμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Υπάρχουν Σχέδιο Πυροπροστασίας και Σχέδιο Ανάληψης Δράσης Πυρκαγιάς Εργοταξίου,
τα οποία αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

9. Το προσωπικό που απασχολείται στο εργοτάξιο είναι εκπαιδευμένο στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς και ασκήσεις πυρόσβεσης
διενεργούνται κάθε εβδομάδα. Ο πλησιέστερος σταθμός του Πυροσβεστικού Σώματος έχει ενημερωθεί για το χώρο του
εργοταξίου και λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η απρόσκοπτη πρόσβαση των μέσων του
Πυροσβεστικού Σώματος σε όλα τα σημεία του εργοταξίου.

10. Το εργοτάξιο είναι περιφραγμένο και η πρόσβαση σε αυτό είναι ελεγχόμενη.

Ειδικά Συμφωνείται ότι η Μέγιστη Αξία Ανά Μονάδα Αποθήκευσης / Όριο Ευθύνης του Ασφαλιστή, δεν θα υπερβαίνει
τα Ευρώ ……….

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Δεν προβλέπεται.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Η αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο.
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 115

Κάλυψη Εσφαλμένης Μελέτης

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δεν προβλέπεται.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Πάντοτε σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και με την
προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος κατέβαλε τα συμφωνημένα επασφάλιστρα, διαγράφεται η εξαίρεση (1.4.2.3) των Ειδικών
Εξαιρέσεων του Τμήματος Ι του παρόντος Ασφαλιστηρίου και η εξαίρεση (1.4.2.4) αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"δ. Το κόστος αντικατάστασης, επισκευής ή αποκατάστασης απώλειας ή ζημίας σε αντικείμενα που οφείλεται σε ελαττωματικό υλικό
και/ή κακοτεχνία και/ή εσφαλμένη μελέτη, όμως η εξαίρεση αυτή θα περιορίζεται στα άμεσα επηρεαζόμενα μέρη/τμήματα, ενώ δεν
εξαιρούνται απώλειες ή ζημιές, που εμμέσως προκαλούνται σε ορθά εκτελεσθέντα μέρη/τμήματα του έργου, οι οποίες είναι
αποτέλεσμα ατυχήματος που οφείλεται σε τέτοιο ελαττωματικό υλικό και/ή κακοτεχνία και/ή εσφαλμένη μελέτη.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Δεν προβλέπεται.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Η αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο.

Επασφάλιστρα: Συμπεριλαμβάνονται στα Ολικά Ασφάλιστρα.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 119

Υφιστάμενη Περιουσία Κυρίου του Έργου 
ή Περιουσιακά Στοιχεία Τρίτων τα Οποία Βρίσκονται 

Υπό την Επίβλεψη ή Έλεγχο του Ασφαλιζομένου

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Πάντοτε σύμφωνα με τους Όρους αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος
Ασφαλιστηρίου, το Τμήμα Ι (υλικές ζημιές έργου), επεκτείνεται ώστε να καλύπτει απώλεια ή ζημία σε
υπάρχουσα ακίνητη περιουσία του Κυρίου του Έργου και/ή σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν ή
τελούν υπό τη φύλαξη ή την εποπτεία ή τον έλεγχο του Ασφαλιζομένου, και η οποία ζημία άμεσα προκύπτει
ή οφείλεται στις εργασίες κατασκευής ή ανέγερσης του ασφαλισμένου, στα πλαίσια του Τμήματος Ι, Έργου.

Η παρούσα κάλυψη αφορά αποκλειστικά και μόνο τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία :

Ασφαλιζόμενη Περιουσία:

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο:

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για απώλεια ή ζημία στην ανωτέρω ασφαλιζόμενη περιουσία
μόνο εφόσον πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής η κατάστασή της ήταν καλή και όλα τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας είχαν ληφθεί.
Αναφορικά με απώλεια ή ζημία, η οποία προκλήθηκε από δόνηση ή υποχώρηση ή εξασθένιση
υποστήριξης/θεμελίωσης,, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο μόνο εφόσον αυτή η απώλεια ή
ζημία έχει σαν αποτέλεσμα την ολική ή μερική κατάρρευση της ασφαλιζόμενης υφισταμένης περιουσίας.
Ζημίες οι οποίες ούτε επηρεάζουν την στατικότητα της ασφαλιζόμενης περιουσίας, ούτε θέτουν σε κίνδυνο
την ασφάλεια των χρηστών της δεν θα αποτελούν αντικείμενο αποζημίωσης σύμφωνα με τον παρόντα
Ειδικό Όρο.
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Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για :

- απώλεια ή ζημία η οποία είναι δυνατό να προβλεφθεί λόγω της φύσης των εκτελούμενων εργασιών ή τον
τρόπο εκτέλεσής τους,
- τα έξοδα λήψης προληπτικών μέτρων ή μέτρων για την ελαχιστοποίηση πιθανής ζημίας, τα οποία κρίνονται
απαραίτητα κατά την Περίοδο Ασφάλισης.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Η αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 121

Αφορούν Θεμελιώσεις με Πασσαλώσεις και Τοιχία Αντιστήριξης

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δεν προβλέπεται.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δεν προβλέπεται.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου Όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο σε σχέση
με δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν :
1. για την αντικατάσταση ή αποκατάσταση στοιχείων πασσάλων ή τοιχίων αντιστήριξης,

α. τα οποία τοποθετήθηκαν σε εσφαλμένη θέση ή δεν τοποθετήθηκαν σε ευθυγραμμία ή αστόχησαν κατά την κατασκευή τους
β. τα οποία απωλέσθησαν ή εγκαταλείφθηκαν ή ζημιώθηκαν κατά την πασσαλόπηξη τους ή την εξόλκυσή τους
ή
γ. τα οποία παρακωλύονται από σφηνωμένο ή καταστραμμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη διάνοιξη των
φρεατοπασσάλων.

2. για την αποκατάσταση πασσάλων, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί ή έχουν έλθει σε κατάσταση declutched
3. για την αποκατάσταση οποιασδήποτε διαρροής ή διείσδυσης υλικού οποιουδήποτε είδους
4. για την πλήρωση σπηλαιώσεων ή για την αντικατάσταση απολεσθέντος μπεντονίτη
5. ως αποτέλεσμα της αποτυχίας οποιωνδήποτε πασσάλων ή στοιχείων θεμελίωσης, να περάσουν οποιαδήποτε δοκιμή φόρτισης ή
τα οποία καθ' οιονδήποτε τρόπο δεν επέτυχαν να αναλάβουν τα φορτία σύμφωνα με τη μελέτη σχεδιασμού τους.
6. για την επαναδιαστασιολόγηση/επαναπροσδιορισμό των πασσάλων.

Οι ανωτέρω Ειδικές Εξαιρέσεις δεν θα εφαρμόζονται για απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε Θεομηνίες και εν γένει
Φυσικούς Κινδύνους.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Η αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
(SANCTION CLAUSE)

Κανένας ασφαλιστής δεν θεωρείται υπόχρεος σε παροχή κάλυψης, καταβολή αποζημίωσης ή παροχή οποιοδήποτε προνομίου, στο
πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, στο βαθμό που η παροχή κάλυψης, αποζημίωση ή προνόμιο θα εξέτεθαν τον ασφαλιστή σε
οποιαδήποτε κύρωση, απαγόρευση ή περιορισμό σύμφωνα με Αποφάσεις του ΟΗΕ ή αποφάσεις που αφορούν εμπορικές ή
οικονομικές κυρώσεις, νόμους ή κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της Μ. Βρετανίας ή των ΗΠΑ.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 161

Υποβιβασμός Υπόγειου Υδροφόρου Ορίζοντα
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Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δεν προβλέπεται.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δεν προβλέπεται.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου Όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο σε σχέση
με:
- δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αποστράγγιση/υποβιβασμό υδάτων, ακόμη και στην περίπτωση όπου οι αρχικώς
αναμενόμενες ποσότητες ξεπεράστηκαν σημαντικά,
- απώλεια ή ζημία λόγω βλάβης ή αστοχίας των συστημάτων αποστράγγισης/υποβιβασμού των υδάτων, εφόσον αυτή η βλάβη ή
αστοχία θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί με την ύπαρξη επαρκών εφεδρικών εγκαταστάσεων,
- έξοδα και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για πρόσθετη μόνωση ή στεγανοποίηση καθώς και για πρόσθετες εγκαταστάσεις για
την απομάκρυνση υπερχειλίσεων και/ή υπογείων υδάτων.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Η αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 004 Α

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Κατά την Διάρκεια της Συντήρησης

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δηλούται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε
αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ' αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων, και με την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει τα συμφωνηθέντα επασφάλιστρα, το Τμήμα ΙΙ του παρόντος Ασφαλιστηρίου
επεκτείνεται ώστε να καλύπτει την Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου προς Τρίτους κατά την διάρκεια της Περιόδου Συντήρησης
του έργου ή μέρους αυτής η οποία καθορίζεται κατωτέρω,

Περίοδος Συντήρησης για την οποία ισχύει Κάλυψη Αστικής Ευθύνης:
Διάρκεια: ήτοι, Από έως

Η κάλυψη παρέχεται μέχρι τα κάτωθι Ανώτατα Όρια Ευθύνης:
- Για κάθε ένα ζημιογόνο γεγονός

Για σωματικές βλάβες κατ' άτομο μέχρι Ευρώ
Για σωματικές βλάβες ομαδικό μέχρι Ευρώ
Για υλικές ζημίες μέχρι Ευρώ

- Αθροιστικά για ολόκληρη την διάρκεια της κάλυψης, μέχρι Ευρώ
Τονίζεται ότι, το Αθροιστικό Όριο αποτελεί μέρος και όχι πρόσθετο του Συνολικού Αθροιστικού Ορίου Ευθύνης του Ασφαλιστηρίου.

Σημείωση: εάν δεν καθορίζονται συγκεκριμένα Όρια Ευθύνης παραπάνω, εννοείται ότι ισχύουν τα Όρια Ευθύνης του
Ασφαλιστηρίου.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η δια του παρόντος παρεχόμενη επέκταση κάλυψης ισχύει αποκλειστικά και μόνο ως προς ζημιογόνα γεγονότα προς τρίτους τα
οποία είναι άμεσο αποτέλεσμα και συμβαίνουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης υπό του Ασφαλισμένου Αναδόχου
ή Υπεργολάβων.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν προβλέπεται.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Εάν δεν προβλέπεται άλλως, ισχύει η Απαλλαγή του Ασφαλιστηρίου

Επασφάλιστρα : Συμπεριλαμβάνονται στα Ολικά Ασφάλιστρα, που αναγράφονται στο παρόν Ασφαλιστήριο.
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΡΟΥ ΜΟΛΥΝΣΕΩΣ:

Η Εταιρία δεν ασφαλίζει:

Σωματικές Βλάβες ή/και υλικές ζημίες άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενες ή από την εκφόρτωση, διασκορπισμό, απελευθέρωση ή

διαφυγή Μολυσματικών ουσιών (συμπεριλαμβανομένου και του οποιουδήποτε κόστους για την απομάκρυνση, θεραπεία ή καθαρισμό

αυτών των Μολυσματικών Ουσιών).

Με τον όρο "ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ" εννοείται οποιαδήποτε στερά, υγρή ή αέρια ουσία που μπορεί να προκαλέσει μόλυνση ή

ερεθισμό συμπεριλαμβανομένου και μη εξαιρουμένου του καπνού, αναθυμιάσεων, εξατμίσεων, αιθάλης, όξινης, τοξικής ή χημικής και

αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων τα οποία ανακυκλώθηκαν ή κλπ.

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και μόνον την έννοια που δίδεται
κατωτέρω.

1.1.1 ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ή ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με τον οποίο η Εταιρία κατάρτισε το παρόν Ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβληθεί
στην ασφαλιστική σύμβαση για λογαριασμό δικό του ή τρίτου. Τον Λήπτη της Ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που
απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισμένο.

1.1.2 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ)

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), το οποίο απειλείται από ασφαλισμένο κίνδυνο και υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική
κάλυψη, σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο. Ο Ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον Λήπτη της Ασφάλισης, εφόσον έχει
λάβει γνώση της σύμβασης και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει. Σε περίπτωση αμφιβολίας η σύμβαση θεωρείται ότι
καταρτίσθηκε για λογαριασμό του Λήπτη της Ασφάλισης.

1.1.3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ)

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο δικαιούται του εν μέρει ή συνολικού ασφαλίσματος όπως τυχόν αναφέρεται στο
Ασφαλιστήριο.

1.1.4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

Το έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση, φέρει δε την υπογραφή τουλάχιστον του εκπροσώπου της Εταιρίας
και αποτελείται, ισοδύναμα, από έντυπο ή δακτυλογραφημένο ή χειρόγραφο κείμενο είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό είτε
μεταγενέστερο (π.χ. τροποποίηση, ή ανανέωση ή παράταση, εκδιδομένης σχετικής Προσθέτου Πράξεως) το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Το έγγραφο διέπεται από τους Όρους του Ασφαλιστηρίου, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα
αυτού και παραδίδονται στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το Ασφαλιστήριο.

1.1.5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η δυνατότητα επέλευσης περιστατικού (ζημιογόνου γεγονότος) που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

1.1.6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Η οικονομική σχέση που συνδέει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης με το ασφαλισμένο αντικείμενο και η οποία προσδιορίζει
την έκταση του ασφαλίσματος που μπορεί να δικαιούται να εισπράξει, για ιδικό του λογαριασμό ο Ασφαλισμένος ή Δικαιούχος του
Ασφαλίσματος (αν υπάρχει).
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1.1.7 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ή ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)

Το αντικείμενο του ασφαλιστικού συμφέροντος το οποίο περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

1.1.8 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ - ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται με την παρούσα σύμβαση, να ευθύνεται η Εταιρία, συνολικά
ή κατά αντικείμενο ή κατά περίπτωση του ασφαλιστικού συμφέροντος.

1.1.9 ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ

Η υποχρέωση (παροχή) της Εταιρίας, που προκύπτει από επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου και συνίσταται είτε σε χρήμα είτε σε
αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας, κατά τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

1.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο του Ασφαλίσματος για ζημιά ή ευθύνη που
προξενήθηκε ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου γεγονότος, όπως :

1.2.1 ΠΟΛΕΜΟΥ

Πολέμου, (είτε ο πόλεμος έχει κηρυχθεί είτε όχι), εισβολής, εχθροπραξιών ή πολεμικών επιχειρήσεων, εμφυλίου
πολέμου, στάσεως, εμφύλιας αναταραχής με σκοπό την πρόκληση της λαϊκής εξέγερσης, στρατιωτικής εξέγερσης, εξέγερσης,
ανταρσίας, επανάστασης, κατάληψης της αρχής δια στρατιωτικής επέμβασης ή δια της βίας, ανταρσίας, στρατιωτικής ή λαϊκής
εξέγερσης, κινήματος, αντίστασης εναντίον αρχής, επανάστασης, στρατιωτικής εξουσίας ή εξουσίας που τη σφετερίστηκαν,
στρατιωτικού νόμου ή κατάστασης πολιορκίας ή οποιουδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα, που έχουν σαν συνέπεια την
κήρυξη ή τη διατήρηση του στρατιωτικού νόμου ή της κατάστασης πολιορκίας.

1.2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ

Στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών (που μπορούν να καλυφθούν με πρόσθετες
καλύψεις),

1.2.3 ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ

Πυρηνικής αντιδράσεως, πυρηνικής ακτινοβολίας ή ραδιενεργού μολύνσεως, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό
απόρριμμα (κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Διευκρινίζεται ότι καύση θεωρείται και
κάθε αυτοδύναμη διεργασία (process) πυρηνικής διάσπασης.

1.2.4 ΔΟΛΟΥ

Δόλου ή βαριάς αμέλειας ή σκόπιμου ενέργειας / παράλειψης του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου
του Ασφαλίσματος ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή των νομίμων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους.

1.2.5 ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παύσης εργασίας ολικής ή μερικής.

1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.3.1 ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(1) Η Ασφαλιστική Σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει, με βάση την Πρόταση Ασφάλισης ή τις έγγραφες απαντήσεις, που έχει
υποβάλλει στην Εταιρία, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια, καθώς και τις
έγγραφες απαντήσεις, σε όποια συμπληρωματική πληροφορία του έχει ζητηθεί. Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα.
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(2) Κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία κάθε
στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου καθώς επίσης να
απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση της Εταιρίας.

(3) Αν για οποιοδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρίας ή του Λήπτη της Ασφάλισης,
δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρίας στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου, η
Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου έλαβε
γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών.

(4) Η πρόταση της Εταιρίας για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σ΄ ένα μήνα από τη λήψη της δεν
γίνει δεκτή.

(5) Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. (1.3.1, 2) από αμέλεια του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης, η Εταιρία
έχει τα δικαιώματα της διάταξης της παρ. (1.3.1, 3) και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί η
σύμβαση σύμφωνα με την διάταξη της παρ. (1.3.1, 3) ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το ασφάλισμα
μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η
παράβαση.

(6) Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. (1.3.1, 2) από δόλο του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης, η Εταιρία έχει
δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν η
ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής του προς καταβολή του
ασφαλίσματος. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της Εταιρίας.

(7) Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους της Εταιρίας στις περιπτώσεις των διατάξεων των παρ. (1.3.1, 3) & (1.3.1,
5) επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης ή
Ασφαλισμένο, ή μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται στην διάταξη της παρ.
(1.3.1, 4). Στην περίπτωση της διάταξης της παρ. (1.3.1, 6), η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Η Εταιρία δικαιούται των
ασφαλίστρων που ήταν ληξιπρόθεσμα κατά το χρόνο, κατά τον οποίο επήλθαν τα αποτελέσματα της καταγγελίας της σύμβασης ή
κατά τον χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, στην περίπτωση που κατά τις διατάξεις των παρ. (1.3.1, 5) & (1.3.1, 6)
περιορίζεται η ευθύνη της ή απαλλάσσεται αυτής.

(8) Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον Ασφαλισμένο κίνδυνο σε λογικές ημέρες και ώρες, ιδιαίτερα δε πριν την αποδοχή
του ή όταν επιχειρούνται μεταβολές του.

1.3.2 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

(1) Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει, παρά την τυχόν αντίθετη ημερομηνία που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, από το χρονικό
σημείο αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο ή μετά την εκφόρτωση των ασφαλισμένων αντικειμένων και εφόσον
έχει καταβληθεί το εφάπαξ ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση της τμηματικής καταβολής.

(2) Η ευθύνη της Εταιρίας, όσον αφορά τμήματα των ασφαλιζομένων εργασιών, λήγει ευθύς ως αυτά παραληφθούν ή τεθούν
σε λειτουργία.

(3) Η ασφάλιση λήγει το αργότερο κατά το τέλος της διάρκειας ασφάλισης που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Ενδεχόμενες
παρατάσεις της διάρκειας ασφάλισης μπορούν να συμφωνηθούν μόνον με την προηγουμένη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

(4) Η καταβολή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με απόδειξη, που εκδίδεται
προσηκόντως από την Εταιρία.

(5) Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να καταγγείλει γραπτώς τη
σύμβαση. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τότε που θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης
ή Ασφαλισμένο και εφόσον η δόση δεν έχει καταβληθεί μέχρι τότε.

(6) Εάν η ασφαλιστική σύμβαση λήξει νομίμως πριν από την αρχικώς συμφωνηθείσα διάρκεια αυτής, η Εταιρία δικαιούται των
δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Αν όμως ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος ή Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, κατά τη σύναψη
της σύμβασης, γνώριζε ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη επέλθει, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε παροχή και δικαιούται, εφόσον
δεν γνώριζε την επέλευση του κινδύνου, το ασφάλιστρο μέχρι τέλος της διάρκειας ασφάλισης.

1.3.3 ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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(1) Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία,
μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, που μπορεί, να επιφέρει
σημαντική επίταση του κινδύνου (αλλαγή μεθόδων κατασκευής, σημαντική απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα κλπ.) σε βαθμό, που
αν η Εταιρία το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.

(2) Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να
ζητήσει την τροποποίησή της. Οι διατάξεις των παρ. (1.3.1, 3), (1.3.1, 4), (1.3.1, 5), (1.3.1, 6) και (1.3.1, 7) του παρόντος
Ασφαλιστηρίου εφαρμόζονται και στην επίταση του κινδύνου κατά τη διάρκεια ασφάλισης.

1.3.4 ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(1) Εκτός από τους λόγους που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του παρόντος, η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί από την
Εταιρία, για λόγους που αφορούν ενδεικτικά, την πολιτική της σε σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο, τεχνικές ανάγκες της ή σε
περιπτώσεις που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος έχει καταδικαστεί για αδίκημα συγγενές με την απάτη περί τις
ασφάλειες ή για άλλο σπουδαίο λόγο.

(2) Η Εταιρία δικαιούται επίσης να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση του Λήπτη της Ασφάλισης ή του
Ασφαλισμένου ή αν αυτός τέθηκε καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο
Ασφαλισμένος δικαιούται επίσης να καταγγείλει τη σύμβαση, αν η Εταιρία κηρύχθηκε σε πτώχευση ή αν απαγορεύτηκε η ελεύθερη
διάθεση μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων.

(3) Επίσης, μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου η Εταιρία και ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος διατηρεί το
δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ασφάλιστρο θα οφείλεται μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής
περιόδου.

(4) Η ακύρωση γίνεται με έγγραφη καταγγελία που όταν ασκείται από την Εταιρία, τα αποτελέσματά της επέρχονται την 31η ημέρα
από τότε που αυτή θα περιέλθει στο Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα
ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση
να επιστρέψει το Ασφαλιστήριο, παίρνοντας σχετική απόδειξη.

Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης, η σχετική κάλυψη εξακολουθεί να ισχύει, για το αντίστοιχο ασφαλιστικό ποσό που απομένει.

1.3.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ.

(1) Εάν, κατά τον χρόνο συνάψεως της ασφαλιστικής συμβάσεως υπάρχει ήδη, άλλη, μία ή περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις
καλύπτουσες τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικώς ή μερικώς, ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να
δηλώσει εγγράφως το γεγονός αυτό στην Εταιρία, δίδοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η ύπαρξη άλλης ασφάλισης αναγράφεται
στο Ασφαλιστήριο.

(2) Εάν, μετά την σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής συμβάσεως και κατά την διάρκεια αυτής, συναφθεί άλλη ασφαλιστική
σύμβαση καλύπτουσα τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικώς ή μερικώς ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται
να δηλώσει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση το γεγονός αυτό στην Εταιρία, δίδοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η Εταιρία τότε,
εκδίδει σχετικώς πρόσθετη πράξη στο Ασφαλιστήριο.

(3) Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, η ύπαρξη ή η σύναψη άλλης ασφαλιστικής συμβάσεως, η Εταιρία έχει το δικαίωμα
να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, δικαιούται δε τότε, σε παρακράτηση των μέχρι τον χρόνο καταγγελίας της
σύμβασης δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Αν η παράλειψη δηλώσεως κατά το παρόν άρθρο έγινε σκόπιμα (από δόλο του
Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης), εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. (1.3.1, 6) & (1.3.1, 7) του παρόντος
Ασφαλιστηρίου.

(4) Όταν υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις του ίδιου ασφαλισμένου αντικειμένου και επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, η Εταιρία
υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού, μόνον, του ασφαλίσματος που προβλέπεται στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, ίσου προς
τον λόγο (αναλογία συμμετοχής όλων των ασφαλιστών) που προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι όμοιες ασφαλίσεις
(συνασφαλίσεις).

1.3.6 ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

(1) Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου και η Εταιρία και ο Λήπτης της
Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αφότου έγινε
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γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους της Εταιρίας επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών, από τότε
που περιήλθε στον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο.

(2) Η Εταιρία απαλλάσσεται αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της 30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα
αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον
είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους αν γνώριζε την διαδοχή. Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Η τελευταία αυτή
παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από την διαδοχή.

1.3.7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούται :

(1) Να ειδοποιήσει, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός, την Εταιρία.

(2) Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το ζημιογόνο γεγονός, να κάνει
κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του, με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημιάς των ασφαλισμένων
αντικειμένων και κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν να μην
ήταν ασφαλισμένος.

(3) Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για
τη διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών.

(4) Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας. Να
διαφυλάσσει τα αντικείμενα που έπαθαν ζημιά και να τα έχει διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον αντιπρόσωπο ή και
πραγματογνώμονα της Εταιρίας, να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε επισκευή των βλαβέντων αντικειμένων και γενικά να μην
προβαίνει σε καμιά αλλαγή του ασφαλισμένου χώρου, χωρίς την έγκριση της Εταιρίας.

(5) Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος έχει την
υποχρέωση να παραδώσει στην Εταιρία και γραπτή έκθεση (δήλωση ζημιάς), που να περιλαμβάνει :
- την αιτία που αυτός υποθέτει ή βρίσκει πιθανή για τη ζημιά ή απώλεια,
- λεπτομερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών που προξενήθηκαν
- το ύψος αυτών των ζημιών ή απωλειών, λαμβάνοντας υπόψη την αξία των αντικειμένων κατά τον χρόνο επέλευσης της ζημιάς ή
απώλειας, χωρίς να προστεθεί κανένα κέρδος,
- τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις αυτών που προξένησαν τη ζημιά, των παθόντων και των μαρτύρων, το ιστορικό καθώς και
τα γεγονότα που επακολούθησαν.
Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να βεβαιώνει ένορκα τα
παραπάνω, χωρίς μια τέτοια βεβαίωση να δεσμεύει την Εταιρία.

(6) Να γνωστοποιήσει στην Εταιρία, οποιοδήποτε συμβάν ή οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης τρίτου ή οποιοδήποτε περιστατικό
συνεπάγεται έγερση απαίτησης. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της
ευθύνης και του ύψους της τυχόν απαίτησης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα ζητήσει η Εταιρία.

(7) Να προωθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Εταιρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση του
κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται αυτό.

(8) Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή
διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία δικαιούται να αναλάβει και να
χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου, την απόκρουση ή το διακανονισμό
απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομα του αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση
οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει σχετικά. Έχει δε την πλήρη διακριτική
ευχέρεια, όσον αφορά τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο Λήπτης της
Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει
από αυτόν.

(9) Ο Λήπτης της Ασφάλισης, ο Ασφαλισμένος και ο τυχών τρίτος Δικαιούχος του Ασφαλίσματος υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα
δικαιώματά τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στην Εταιρία.

Η υπαίτια παράβαση από το Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο των ως άνω υποχρεώσεων του παρέχει στην Εταιρία το
δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της.
Η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς καταβολή ασφαλίσματος σε περίπτωση που εκ δόλου ο Λήπτης της Ασφάλισης η
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Ασφαλισμένος παραλείψουν να την ειδοποιήσουν εντός 8 ημερών για την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης ή εκ δόλου
παραλείψουν να λάβουν τα μέτρα αποφυγής ή περιορισμού της ζημιάς.
Η Εταιρία απαλλάσσεται επίσης στο μέτρο που από υπαιτιότητα του Λήπτη της Ασφάλισης η Ασφαλισμένου ματαιωθούν τα
δικαιώματα της αναγωγής της κατά τρίτου.

1.3.8 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ

(1) Η αποζημίωση πληρώνεται ακέραια, στα Γραφεία της Εταιρίας (αφού αφαιρεθεί η τυχόν συμφωνηθείσα <<απαλλαγή>>), και
αφαιρεθεί και η εναπομείνασα αξία των ζημιωθέντων αντικειμένων από την Εταιρία, αν η ζημιά, για το σύνολο των ασφαλισμένων
αντικειμένων, είναι ίση ή μικρότερη από το ασφαλιστικό ποσό.
Όρος Υπασφάλισης : Αν το ασφαλιστικό ποσό είναι μικρότερο από την αξία αποκατάστασης, η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται στην
αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημιάς.

(2) Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια της ζημιάς και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή,
όπως και για την ύπαρξη και την αξία του ασφαλισμένου κινδύνου, κατά το χρόνο του ατυχήματος. Έχει επίσης το δικαίωμα με τους
πραγματογνώμονές της, να ζητήσει από τον Λήπτη της Ασφάλισης να φέρει στα Γραφεία της ή στους πραγματογνώμονές της, κάθε
αποδεικτικό μέσο που νόμιμα είναι απαραίτητο ή και χρήσιμο για την εξακρίβωση των αιτιών και του ύψους της ζημιάς. Η υπαίτια
παρακώλυση των ως άνω δικαιωμάτων της Εταιρίας από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο, παρέχει σε αυτήν το
δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της.

(3) Σε καμιά περίπτωση η Εταιρία δεν υποχρεούται να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, μεγαλύτερο από το ασφαλιστικό(π.χ. τόκοι,
έξοδα κλπ), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του παρόντος. Ευθύνεται μόνο για τις ζημιές που συνδέονται άμεσα με το
ατύχημα, αλλά δεν έχει καμιά υποχρέωση για αποθετικές ζημιές ή για ζημιές από στέρηση νομής ή κατοχής του αντικειμένου που
καταστράφηκε και για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά (π.χ. διάλυση μίσθωσης κλπ.) ή για μείωση αγοραστικής αξίας, έστω και αν αυτές
προέρχονται από το ατύχημα.
Αν η αποζημίωση καλύπτει μέρος μόνο της ζημίας, η Εταιρία υποχρεούται να αποδώσει ανάλογο μέρος των εξόδων, εκτός αν τα
έξοδα δημιουργήθηκαν αποκλειστικά μετά από δικές της οδηγίες.

(4) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος δεν έχει το δικαίωμα, με αντίστοιχη είσπραξη του ασφαλιστικού ποσού, να
εγκαταλείψει στην Εταιρία τα κατάλοιπα των ζημιωθέντων αντικειμένων, των οποίων η αξία αφαιρείται από το ποσό της
ασφαλιστικής αποζημίωσης.
(5) Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου για δόλο ή βαριά αμέλεια ή σκόπιμη ενέργεια /
παράλειψη, θέμα αποζημίωσης δεν γεννιέται, προτού να απαλλαγεί αμετάκλητα από την κατηγορία ή τεθεί η υπόθεση στο αρχείο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Αλλά και αν δεν ασκηθεί δίωξη εναντίον του, δικαίωμα αποζημίωσης (αν
συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, για τις οποίες προβλέπουν οι άλλοι όροι του Ασφαλιστηρίου και του Νόμου), γεννιέται,
αφού περάσει χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, από την ημέρα που η δικογραφία που σχηματίστηκε, υποβληθεί στον
αρμόδιο Εισαγγελέα. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να φέρει στην Εταιρία τα σχετικά
πιστοποιητικά (εισαγγελίας, βουλεύματα, αποφάσεις κλπ.).

1.3.9 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

(1) Εάν προκύψει διαφωνία ως προς το ποσό (ύψος) του ασφαλίσματος, που είναι καταβλητέο από την Εταιρία και υπό την
προϋπόθεση ότι, η Εταιρία δεν αρνείται την κατ΄ αρχή ύπαρξη υποχρεώσεως για καταβολή ασφαλίσματος, τότε, το ζήτημα,
αποκλειστικά και μόνον, του ύψους του ασφαλίσματος υποβάλλεται στην κρίση και απόφαση ενός διαιτητού, (διαιτητική
πραγματογνωμοσύνη), που διορίζεται εγγράφως και από κοινού από τα μέρη.

Αν, ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης κινήσει την διαδικασία για διαιτητική πραγματογνωμοσύνη, η δε Εταιρία θεωρεί ότι
δεν υπέχει καμία υποχρέωση για καταβολή ασφαλίσματος, τότε, δηλώνει τούτο εγγράφως στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης, η δε σύμπραξη του στην διαδικασία γίνεται υπό την σαφή επιφύλαξη ότι το ποσό ασφαλίσματος, που τυχόν θα ορισθεί
διαιτητικώς, δεν θα είναι καταβλητέο στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης, παρά μόνον, εάν και όταν κριθεί με τελεσίδικη
απόφαση των αρμοδίων τακτικών δικαστηρίων, ότι, υφίσταται κατ΄ αρχήν υποχρέωση της Εταιρίας για καταβολή ασφαλίσματος.

(2) Εάν τα μέρη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του ενός μόνον διαιτητή, τότε, διορίζονται δύο διαιτητές, ένας από
κάθε μέρος. ΄Όταν, το ένα μέρος, πρώτο, διορίσει εγγράφως τον διαιτητή του, τότε, το έτερο μέρος, πρέπει να διορίσει τον ιδικόν
του διαιτητή μέσα σε προθεσμία ενός ημερολογιακού μηνός, από την ημέρα που κοινοποιήθηκε στο μέρος αυτό ο διορισμός του
πρώτου διαιτητή. Αν η προθεσμία αυτή του ενός μηνός παρέλθει άπρακτη, τότε, στην περαιτέρω διαδικασία, χωρεί ο ήδη διορισθείς
διαιτητής, ενεργώντας ως μοναδικός διαιτητής.

(3) Οι δύο διαιτητές, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε ημερών από τον διορισμό του δεύτερου διαιτητή, διορίζουν από κοινού,
εγγράφως, ένα επιδιαιτητή. Αν, οι διαιτητές, δεν συμφωνούν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή, τότε, τον επιδιαιτητή ορίζει ο Πρόεδρος
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του Αρείου Πάγου, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε μέρους ή διαιτητή.

(4) Ο επιδιαιτητής προεδρεύει των σχετικών συνεδριάσεων και διευθύνει αυτές, χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση που οι δύο διαιτητές δεν
μπορέσουν να εκδώσουν ομόφωνα απόφαση επί της διαφοράς, μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα που διορίσθηκε, καθ΄ οιονδήποτε
τρόπο, ο επιδιαιτητής, τότε, το ζήτημα της κρίσεως και αποφάσεως επί της διαφοράς, περιέρχονται στον επιδιαιτητή, ο οποίος,
πρέπει να εκδώσει απόφαση μέσα σε ένα μήνα, από την ημέρα που περιήλθε σ΄ αυτόν η όλη υπόθεση. Παράταση της τελευταίας
αυτής προθεσμίας, ως και κάθε άλλης προθεσμίας του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται μόνον, κατόπιν γραπτής συμφωνίας των
μερών. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ορισμένου διαιτητού ή του επιδιαιτητή, διορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση και
σύμφωνα με τα ανωτέρω, άλλο πρόσωπο ως διαιτητής ή επιδιαιτητής και επαναλαμβάνεται η διαδικασία, τηρουμένων των ανωτέρω
προθεσμιών, ανάλογα με την περίπτωση. Οι διαιτητές, μαζί με τον επιδιαιτητή ορίζουν την εύλογη αμοιβή αυτών.

(5) Η απόφαση των διαιτητών, εφόσον είναι ομόφωνη ή του επιδιαιτητή (εάν και οι δύο διαιτητές δεν συμφωνήσουν), είναι
υποχρεωτική και δεσμευτική για τα μέρη, εφόσον ετηρήθησαν όλα τα ανωτέρω και συμπληρωματικά ο νόμος.

1.3.10 ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Κάθε διαφορά από το παρόν Ασφαλιστήριο υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλεως
........................................

1.3.11 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

(1) Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημιάς κατά τρίτου, η αξίωση περιέρχεται
στην Εταιρία στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε.

(2) Εάν οι αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης στρέφονται κατά του Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου Ασφαλίσματος ή των
ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που συνοικούν μαζί του, καθώς και των νομίμων
αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του, η αξίωση δεν περιέρχεται στην Εταιρία, παρά μόνο αν τα πρόσωπα αυτά
ενήργησαν με δόλο.

(3) Ο Λήπτης της Ασφάλισης και, σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασμό, ο Ασφαλισμένος και ο τυχόν τρίτος Δικαιούχος του
Ασφαλίσματος, υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στην Εταιρία. Παραβίαση της
υποχρεώσεως αυτής επάγεται ευθύνη των υπόχρεων, προς αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Εταιρίας.
(4) Σε περίπτωση υποκατάστασης της Εταιρίας, η παραγραφή των Αξιώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης ή

Ασφαλισμένου κατά του τρίτου δεν συμπληρώνεται πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή
έλαβε χώρα πριν από την παραγραφή ή την απόσβεση αυτών των αξιώσεων.

1.3.12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά από τέσσερα (4) χρόνια, από το τέλος του έτους μέσα
στο οποίο γεννήθηκαν.

1.4 ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ - ΤΜΗΜΑ Ι

1.4.1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.4.1.1 ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

(1) Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει το Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο για τις υλικές ζημιές που
μπορεί να πάθουν τα ασφαλισμένα αντικείμενα (που αναφέρονται στον Πίνακα Ασφαλισμένων Αντικειμένων του Ασφαλιστηρίου) ή
μέρος αυτών από απρόοπτη και ξαφνική απώλεια ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία εκτός από αυτές που εξαιρούνται ρητά στην παρ.
1.4.2, ώστε να απαιτείται επισκευή ή αντικατάσταση.

(2) Η Εταιρία καλύπτει κάθε απρόοπτη και ξαφνική υλική ζημιά ή απώλεια που μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως: φωτιά,
κεραυνό, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, οποιαδήποτε ηλεκτρική αιτία, σεισμό, πλημμύρα, κατολίσθηση, καταιγίδα, παγετό, κακόβουλη
ενέργεια τρίτων, αμέλεια, ανθρώπινα λάθη, κλπ.

(3) Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει το Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο για οποιαδήποτε τέτοια ζημιά ή σε
μετρητά καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό της ζημιάς ή αντικαθιστώντας ή επισκευάζοντας το αντικείμενο που έπαθε τη ζημιά κατά
την απόλυτη επιλογή της.

(4) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος θα αποζημιωθεί επίσης για τις δαπάνες καθαρισμού των συντριμμάτων που θα
γίνουν από ζημιά που αποζημιώνεται με βάση αυτή την ασφαλιστική σύμβαση, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει γραφεί
ιδιαίτερο ποσό στο Ασφαλιστήριο.
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(5) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος θα αποζημιωθεί επίσης για Οποιαδήποτε έκτακτη δαπάνη για υπερωρίες, νυκτερινή
εργασία, εργασία κατά τις ημέρες επίσημων αργιών, επείγοντα και αεροπορικό ναύλο, μόνο αν έχει συμφωνηθεί γραπτά.

1.4.1.2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

(1) Βασική προϋπόθεση της ασφάλισης αυτής είναι τα ασφαλιστικά ποσά που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο να μην είναι
μικρότερα:
α) όσον αφορά την αξία του έργου και των υλικών, από την τελική αξία των συμβατικών εργασιών όταν αυτές θα έχουν
τελειώσει, περιλαμβανομένων όλων των υλικών, μισθών, ναύλων, τελωνειακών δασμών, καθώς επίσης και της αξίας των υλικών που
παρέχονται από τον εργοδότη, εφαρμοσμένων και των διατάξεων της παρ. (1.4.1.4, 2).
β) όσον αφορά δε τον εξοπλισμό, από την αξία αντικατάστασης του οικοδομικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.
Αξία αντικατάστασης σημαίνει η αξία καινούργιων αντικειμένων του αυτού είδους και της αυτής ικανότητας.
Σαν αξία αντικατάστασης θεωρείται το άθροισμα των ποσών της τιμής του εργοστασίου κατασκευής, των εξόδων συσκευασίας, των
εξόδων μεταφοράς, των δασμών και φόρων και των εξόδων εγκατάστασης (συναρμολόγηση).

(2) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αυξομειώνει τα ασφαλιστικά ποσά σε περίπτωση
ουσιαστικής διακύμανσης των ημερομισθίων ή των τιμών, με την προϋπόθεση πως οι αυξομειώσεις αυτές θα ισχύουν μετά την
γνωστοποίηση και αποδοχή τους από την Εταιρία, που θα επιβεβαιώνεται με την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης.

1.4.1.3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Α. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

(1) Σε περίπτωση που η ζημιά σε ασφαλισμένο αντικείμενο μπορεί να επισκευασθεί, η Εταιρία θα καταβάλλει τις απαραίτητες
δαπάνες για την επαναφορά του αντικειμένου που έχει πάθει βλάβη, στην κατάσταση που ήταν αμέσως πριν από το ζημιογόνο
γεγονός.

Β. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

(1) Σε περίπτωση ολικής καταστροφής η Εταιρία θα πληρώσει την πραγματική αξία των αντικειμένων, που καταστράφηκαν, αμέσως
πριν γίνει η ζημιά.

(2) Οι πιο πάνω αποζημιώσεις θα γίνονται με την προϋπόθεση ότι τα ποσά που απαιτούνται, περιλαμβάνονται στο ασφαλιστικό ποσό
και βεβαίως με την προϋπόθεση τήρησης των όρων αυτής της ασφαλιστικής σύμβασης.

(3) Και στις δύο περιπτώσεις των ανωτέρω παρ. (1.4.1.3,Β,1 και 2) θα αφαιρείται από την αποζημίωση η διασωθείσα αξία (σώστρα).

1.4.1.4 ΓΕΝΙΚΑ

(1) Συνέπεια μιας αποζημίωσης είναι να μειώνεται το ασφαλιστικό ποσό από την ημερομηνία της ζημιάς κατά το ποσό της
αποζημίωσης, εκτός αν το συνολικό ασφαλιστικό ποσό αποκατασταθεί με Πρόσθετη Πράξη.

(2) Οι δαπάνες για οποιεσδήποτε μετατροπές, προσθήκες, βελτιώσεις ή γενικές επιθεωρήσεις δεν καλύπτονται απ' αυτή την
ασφαλιστική σύμβαση . Οι δαπάνες για κάθε προσωρινή επισκευή θα βαρύνουν την Εταιρία μόνον εφ' όσον αποτελούν μέρος της
τελικής επισκευής και δεν αυξάνουν τα συνολικά έξοδα επισκευής.

(3) Η Εταιρία θα αποζημιώνει μόνο αφού πεισθεί από τους αναγκαίους λογαριασμούς και στοιχεία που θα τις προσκομισθούν, ότι
ανάλογα με την περίπτωση έχουν γίνει οι επισκευές ή οι αντικαταστάσεις. Κάθε ζημιά που μπορεί να επισκευασθεί, θα επισκευάζεται.
Αν όμως το κόστος της επισκευής είναι μεγαλύτερο από την αξία που είχε το αντικείμενο πριν από τη ζημιά, τότε ο διακανονισμός θα
γίνεται με βάση τις διατάξεις των παρ. (1.4.1.3, Β, 2 & 3) και (1.4.1.4,1) του παρόντος.

(4) Η ευθύνη της Εταιρίας, σε σχέση με κάθε ασφαλιζόμενο αντικείμενο θα παύει να υπάρχει αν το αντικείμενο αυτό που έπαθε
ζημιά, συνεχίσει να λειτουργεί μετά το ζημιογόνο γεγονός χωρίς να επισκευασθεί ικανοποιητικά κατά την άποψη της Εταιρίας ή αν
έχουν γίνει προσωρινές επισκευές χωρίς τη συγκατάθεση της Εταιρίας.

1.4.2 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο του Ασφαλίσματος για τα παρακάτω :
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1.4.2.1  ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Την από το Ασφαλιστήριο οριζόμενη, αφαιρετέα απαλλαγή για κάθε ζημιογόνο γεγονός.

1.4.2.2  ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ

Την κάθε είδους επακόλουθη ή αποθετική ζημιά, συμπεριλαμβανομένων ποινικών ρητρών, απωλειών λόγω καθυστέρησης ή μη
εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων και απώλειας σύμβασης.

1.4.2.3  ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

Υλική ζημιά που οφείλεται σε λανθασμένη μελέτη κατασκευής.

1.4.2.4  ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ/Η ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑ

Τα έξοδα αντικατάστασης, επισκευής ή επιδιόρθωσης ελαττωματικού υλικού και / ή κακοτεχνίας. Η παρούσα εξαίρεση περιορίζεται
στα ασφαλισμένα αντικείμενα που επηρεάζονται άμεσα, ενώ υλική ζημιά στα ορθώς εκτελεσθέντα αντικείμενα, από ατύχημα
οφειλόμενο σ' αυτό το ελαττωματικό υλικό και / ή κακοτεχνία, καλύπτεται.

1.4.2.5 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΘΟΡΑ

Υλική ζημιά που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά λόγω παλαιότητας ή χρήσης, διάβρωση, οξείδωση, υποβάθμιση λόγω αχρησίας και
επίδραση ομαλών ατμοσφαιρικών συνθηκών.

1.4.2.6 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Υλική ζημιά στον εργοταξιακό και μηχανικό εξοπλισμό, που οφείλεται σε μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη ή ανωμαλία στη λειτουργία
του, διακοπή, θραύση ή απορύθμιση, πήξη (ψύξη) αντιψυκτικού ή άλλου υγρού, ελαττωματική λίπανση ή έλλειψη λιπαντικού ή
αντιψυκτικού υγρού. Αν όμως ως συνέπεια μιας τέτοιας βλάβης ή ανωμαλίας προξενήθηκε ατύχημα με αποτέλεσμα τη πρόκληση
εξωτερικής υλικής ζημιάς στον εξοπλισμό, αυτή η επακόλουθη εξωτερική ζημία καλύπτεται.

1.4.2.7 ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υλική ζημιά σε οχήματα που έχουν άδεια γενικής οδικής κυκλοφορίας (σε δημόσιες οδούς), σε πλωτά μέσα ή σκάφη, ή σε
αεροσκάφη .

1.4.2.8 ΦΑΚΕΛΟΥΣ, ΣΧΕΔΙΑ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΛΠ.

Υλική ζημιά σε φακέλους, σχέδια, λογαριασμούς, τιμολόγια, χρήματα, γραμματόσημα, ένσημα, χαρτόσημα, γραμμάτια, ομόλογα,
χρεόγραφα, επιταγές .

1.4.2.9 ΖΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Υλική ζημιά (μυστηριώδη εξαφάνιση) που διαπιστώνεται μόνο κατά τον χρόνο διενέργειας απογραφής .

1.5 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΙ

1.5.1  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.5.1.1 ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Η Εταιρία θα αποζημιώνει τον Λήπτη της Ασφάλισης η τον Ασφαλισμένο μέχρι των εις τον Πίνακα καθοριζομένων ορίων δι
οιονδήποτε ποσό για το οποίο μπορεί να καταστεί αυτός υπεύθυνος κατά νόμο να καταβάλει ως αποζημίωση συνεπεία :
α) σωματικής βλάβης ή ασθενείας τρίτων (θανατηφόρου ή μη) λόγω ατυχήματος,
β) απώλειας ή ζημίας περιουσίας ανηκούσης εις τρίτους εξ ατυχήματος,
που επέρχονται σε άμεση σχέση με την ανέγερση ή κατασκευή των υπό του Τμήματος Ι ασφαλισμένων αντικειμένων και λαμβάνουν
χώρα στον τόπο εργασιών ή τον αμέσως γειτνιάζοντα κατά την διάρκεια μόνον της κατασκευής / ανεγέρσεως και σε καμιά
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περίπτωση της συντηρήσεως.
Για απαιτήσεις αποζημιώσεως βάσει του παρόντος τμήματος του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα αποζημιώνει επί πλέον τον
Ασφαλισμένο και :
α) δια τα δικαστικά έξοδα και δαπάνες τα οποία απαιτείται να καταβάλει ο Ασφαλισμένος εις τον ενάγοντα αυτόν,
β) δι όλα τα πραγματοποιηθέντα έξοδα και δαπάνες, μετά την έγγραφο έγκριση της Εταιρίας υπό την προϋπόθεση ότι η
ευθύνη της Εταιρίας , βάσει του παρόντος τμήματος του ασφαλιστηρίου δεν θα υπερβαίνει τα εις τον Πίνακα αναφερόμενα όρια
αποζημιώσεως.

1.5.1.2 Ουδεμία ομολογία, προσφορά, υπόσχεση, πληρωμή ή αποζημίωση θα παρέχεται υπό ή για λογαριασμό του
Ασφαλισμένου χωρίς την έγγραφο έγκριση της Εταιρίας, η οποία δικαιούται, εάν το επιθυμεί να αναλάβει και επιδιώξει εν ονόματι
του Ασφαλισμένου την υπεράσπιση ή τον διακανονισμό οιασδήποτε απαιτήσεως, ομοίως δικαιούται να προσβάλλει για ίδιον
λογαριασμό και όφελος και εν ονόματι του Ασφαλισμένου κάθε εγερθείσα απαίτηση αποζημιώσεως, ζημίας ή ετέρας, δυνάμενη
προς τούτο όπως κατά την απόλυτον κρίση της διευθύνει κάθε διαδικασία ή διακανονισμό κάθε απαιτήσεως, ο δε
Ασφαλισμένος υποχρεούται να παρέχει κάθε αιτουμένη υπό της Εταιρίας πληροφορία και συμπαράσταση.

1.5.1.3 Η Εταιρία δύναται να καταβάλει σε κάθε περίπτωσιν στον Ασφαλισμένο το προβλεπόμενο από το παρόν τμήμα ανώτατο
όριο αποζημιώσεως για το συγκεκριμένο ατύχημα (αφαιρούσα βεβαίως κάθε τυχόν δοθείσα προκαταβολή) ή οιονδήποτε μικρότερο
ποσόν δια του οποίου επιτυγχάνεται ο διακανονισμός, μη φέρουσα ουδεμία περαιτέρω ευθύνη για το εν λόγω ατύχημα, βάσει του
παρόντος τμήματος.

1.5.1
.4 

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται, επί ποινή εκπτώσεως παντός δικαιώματος του βάσει του παρόντος τμήματος, να λαμβάνει τις
απαιτούμενες προφυλάξεις για την πρόληψη των ατυχημάτων και να τηρεί απαρεγκλίτως τους νόμους και κανονισμούς τους
σχετικούς προς την ασφάλειαν του κοινού.

1.5.1.5 Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς τρίτων, η Εταιρία έχει το δικαίωμα :
α) είτε να αποζημιώσει το Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο, απαλλασσόμενη από κάθε άλλη ευθύνη της, δικαστική ή
εξώδικη, προς τους τρίτους,
β) είτε να αποζημιώσει κατευθείαν τους τρίτους για τις αξιώσεις τους, εκτός αν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος δηλώσει
εγγράφως, ότι απαλλάσσει την Εταιρία από οποιαδήποτε υποχρέωσή της.

1.5.2 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο του Ασφαλίσματος για τα παρακάτω :

1.5.2.1 ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Την από το Ασφαλιστήριο οριζόμενη, αφαιρετέα απαλλαγή για κάθε ζημιογόνο γεγονός.

1.5.2.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ι

Τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την εκτέλεση ή επανεκτέλεση ή αποκατάσταση ή επισκευή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε
αντικειμένου το οποίο καλύπτεται ή θα μπορούσε να έχει καλυφθεί από το Τμήμα Ι Υλικές Ζημιές του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

1.5.2.3 ΔΟΝΗΣΗ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Η ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ

Υλικές ζημίες σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία ή οικόπεδο ή κτίριο, ή σωματική βλάβη σε τρίτους, που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε
δόνηση, μετακίνηση ή εξασθένιση του φέροντος οργανισμού (εκτός αν ειδικά έχει συμφωνηθεί με πρόσθετη κάλυψη) .

1.5.2.4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Υλικές ζημιές σε έργα και \ ή εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Ε.Υ. κλπ.) γενικά (εκτός αν ειδικά
έχει συμφωνηθεί με πρόσθετη κάλυψη).

1.5.2.5 ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

Ατυχήματα, ασθένειες ή ζημιές που αφορούν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τον Ασφαλισμένο με σύμβαση ή / και σχέση
εργασίας έργου ή εταιρίας οποιουδήποτε τύπου, ανεξάρτητα από το εάν η ζημιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας ή της
εκτέλεσης του έργου ή τη λειτουργία της μεταξύ του Ασφαλισμένου και τρίτης εταιρίας. Εφόσον ο Ασφαλισμένος είναι νομικό
πρόσωπο δεν καλύπτονται ούτε οι ζημιές που προκαλούνται στους συνεταίρους του, στα μέλη της οικογένειάς τους και τα πρόσωπα

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63bfde67874a8294a8cab521 στις12/01/23 14:32

http://www.europaikipisti.gr


Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274, 152 32, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ. 210 6829601-7
Α.Φ.Μ. 094060402, Γ.Ε.Μ.Η. 322801000, www.europaikipisti.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Νo 617777

Σελίδα 30 από 30 

Κωδικός Ασφαλιστηρίου: 86E5307F156F23A95FE97EC3D291AC8C

που έχουν προστηθεί από το ασφαλισμένο νομικό πρόσωπο.

1.5.2.6 ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Ευθύνη εξαιτίας υλικής ζημιάς σε περιουσία που ανήκει, φροντίζεται ή φυλάσσεται από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον
Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο του Ασφαλίσματος ή από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στη διάταξη της παρ.
1.2.3 του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

1.5.2
.7 

ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ατυχήματα ή ζημιές προς συγγενικά πρόσωπα δηλαδή σύζυγο ή συγγενή μέχρι και δευτέρου βαθμού έστω και από αγχιστεία,
εφόσον υπήρχε συνοίκηση κατά το χρόνο επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος.

1.5.2.8 ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ευθύνη εξαιτίας οποιουδήποτε ατυχήματος που προκλήθηκε από οχήματα με άδεια γενικής οδικής κυκλοφορίας (σε δημόσιες
οδούς), πλωτά μέσα ή σκάφη, ή αεροσκάφη.

1.5.2.9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ευθύνη εξαιτίας οποιασδήποτε συμφωνίας του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου να πληρώσει οτιδήποτε ποσό με τρόπο 
αποζημίωσης ή με άλλο τρόπο, εκτός εάν θα προέκυπτε ευθύνη της Εταιρίας στη περίπτωση που δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΡΟΥ ΜΟΛΥΝΣΕΩΣ:

Η Εταιρία δεν ασφαλίζει:
Σωματικές Βλάβες ή/και υλικές ζημίες άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενες ή από την εκφόρτωση, διασκορπισμό, απελευθέρωση ή
διαφυγή Μολυσματικών ουσιών (συμπεριλαμβανομένου και του οποιουδήποτε κόστους για την απομάκρυνση, θεραπεία ή καθαρισμό
αυτών των Μολυσματικών Ουσιών).
Με τον όρο "ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ" εννοείται οποιαδήποτε στερεά, υγρή ή αέρια ουσία που μπορεί να προκαλέσει μόλυνση ή
ερεθισμό συμπεριλαμβανομένου και μη εξαιρουμένου του καπνού, αναθυμιάσεων, εξατμίσεων, αιθάλης, όξινης, τοξικής ή χημικής και
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων τα οποία ανακυκλώθηκαν ή κλπ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
«ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ»

ΠAΡAΡΤΗΜA ΑΡ. 200
ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους (Γενικούς ή / και Ειδικούς), τις Εξαιρέσεις, τις Προϋποθέσεις και τις
Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και Προσθέτων Πράξεων αυτού, και υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο Ασφαλιζόμενος έχει καταβάλλει στην εταιρία τα συμφωνηθέντα επασφάλιστρα, η εξαίρεση (γ) των
Ειδικών Όρων του Τμήματος Ι αντικαθίσταται ως κατωτέρω:

γ. τα έξοδα που έχουν σχέση με επισκευή και / ή αντικατάσταση των τμημάτων και / ή αντικειμένων που επηρεάζονται άμεσα από
ελαττωματικό σχεδιασμό, ελαττωματικό υλικό ή χύτευση και κακοτεχνία εκτός σφαλμάτων συναρμολόγησης, έξοδα τα οποία ο
Ασφαλιζόμενος θα έπρεπε να καταβάλλει για την επανόρθωση του αρχικού ελαττώματος αν αυτό είχε ανακαλυφθεί πριν την
επέλευση της απώλειας ή ζημίας.

Οι διατάξεις του παραρτήματος αυτού δεν ισχύουν για τμήματα και αντικείμενα που περιλαμβάνονται ή αφορούν σε έργα Πολιτικού
Μηχανικού.
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Προς την  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.  
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232 

 
                                                               ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ           Υπόδειγμα : 1 

(άρθρου 2 παρ. 5 ν. 2496/1997) 
 

Ο υπογεγραμμένος ………………………………………………………………………………………………… παρέλαβα το υπ’ αριθμόν 

………………………………… ασφαλιστήριο της εταιρίας σας, το περιεχόμενο του οποίου παρεκκλίνει από την σχετική αίτηση 

για ασφάλιση που σας υπέβαλα στα παρακάτω σημεία: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Για τον λόγο αυτό δηλώνω την εναντίωσή μου στις παραπάνω παρεκκλίσεις, οι οποίες επομένως δεν ισχύουν. Επίσης σας 

καλώ να τροποποιήσετε τους σχετικούς όρους σύμφωνα με το περιεχόμενο της αίτησής μου για ασφάλιση, σε 

διαφορετική περίπτωση η σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης ματαιούται, το δε ασφαλιστήριο που παρέλαβα ουδεμία ισχύ 

έχει. 

 

Τόπος …………………………………   Ημερομηνία ……………………      Ο δηλών 

 

 

 

Υπογραφή 

 

 

 

Προς την  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.  
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232 

 

                                                     ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ                          Υπόδειγμα : 2 
(άρθρου 2 παρ. 6 ν. 2496/1997) 

 
Ο υπογεγραμμένος ………………………………………………………………………………………………… παρέλαβα το υπ’ αριθμόν 

………………………………… ασφαλιστήριο της εταιρίας σας. Δεν μου έχετε παραδώσει όμως : 

α) Τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 3 περ. Δ’ του ν.δ. 400/1970.* 

β) Τους ασφαλιστικούς όρους (γενικούς και ειδικούς) που διέπουν την ασφαλιστική μου σύμβαση. * 

* (Να διαγραφεί ότι έχει παραδοθεί). 

Για τον λόγο αυτό δηλώνω την εναντίωσή μου στην παραπάνω σύμβαση ασφάλισης,   η σύναψη της οποίας κατόπιν 

αυτού ματαιούται, το δε ασφαλιστήριο που παρέλαβα ουδεμία ισχύ έχει. 

 

Τόπος …………………………………   Ημερομηνία ……………………      Ο δηλών 

 

 

 

Υπογραφή 

 

 

 

Προς την  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.  
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Ο υπογεγραμμένος …………………………………………………………………………………………………………………παρέλαβα: 

α) Το ασφαλιστήριο με αριθμό ……………………………………… 

β) Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που το συνοδεύουν  

γ) Ένα υπόδειγμα Δήλωσης Εναντίωσης (άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2496/1997) 

δ) Ένα υπόδειγμα Δήλωσης Εναντίωσης (άρθρου 2 παρ. 6 του ν. 2496/1997) 

* (Να διαγραφεί ότι έχει παραδοθεί). 

 

Τόπος …………………………………   Ημερομηνία ……………………      Ο δηλών 

 

 

 

Υπογραφή 
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Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274, 152 32, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Α.Φ.Μ. 094060402, Γ.Ε.Μ.Η. 322801000

Αρ. Συμβολαίου: 617777

Κωδικός: F421 1 από 2

Πρόσθετη Πράξη Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου Νο 11057

Αριθμός Αίτησης Πρόσθετης Πράξης: 23109

Διάρκεια Πρόσθετης Πράξης: Από 12ης Μεσημβρινής της 30/06/2022 Έως 12ης Μεσημβρινής της 31/12/2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο: 617777

Έναρξη Ασφάλισης: Από 12ης Μεσημβρινής της 26/02/2020

Λήξη Ασφάλισης:  Έως 12ης Μεσημβρινής της 31/12/2022

Διεύθυνση Κινδύνου: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 16451

ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ονομ/μο ή επωνυμία: ΕΡΓΑ - ΤΗ - ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διεύθυνση: 3ο χλμ  ΛΑΡΙΣΑΣ- ΑΘΗΝΩΝ, ΛΑΡΙΣΑ, 41335

Τηλέφωνο: Κινητό: Email: yannis.karamitros@ergatikat.gr

ΑΦΜ: 998221493 ΔΟΥ: 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
Ονομ/μο ή επωνυμία: ΕΡΓΑ - ΤΗ - ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διεύθυνση: 3ο χλμ  ΛΑΡΙΣΑΣ- ΑΘΗΝΩΝ, ΛΑΡΙΣΑ, 41335

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Ασφαλιστικό Ποσό 615.000,00 €

Ανάλυση Ασφαλίστρων

Καθαρά Ασφάλιστρα 359,51 €
Δικαίωμα Συμβολαίου 71,90 €
Φόρος Ασφαλίστρων 64,71 €
Ολικά Ασφάλιστρα 496,12 €
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Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274, 152 32, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Α.Φ.Μ. 094060402, Γ.Ε.Μ.Η. 322801000

Αρ. Συμβολαίου: 617777

Κωδικός: F421 2 από 2

Απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος της παρούσας είναι η εξόφληση των αναλογούντων
ασφαλίστρων.

Με την παρούσα πρόσθετη πράξη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου
Συμβολαίου, η Εταιρία σημειώνει ότι παρατείνεται η διάρκεια ισχύος του παρόντος
Ασφαλιστηρίου
Συμβολαίου δια το χρονικό διάστημα από 30/06/2022 έως 31/12/2022
Επίσης παρατείνεται η διάρκεια εκτεταμένης συντήρησης από 31/12/2022 έως 31/12/2024.

Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο στην λήξη της παρούσας δεν θα ανανεωθεί αυτόματα.

Συνεπώς, εισπράττονται τα ανωτέρω αναλογούντα ασφάλιστρα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του συμβολαίου ως έχουν.

Ημερομηνία Έκδοσης: 28/06/2022
Για την Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Λαμπρινούδη Εύα Κλαβάνη Κυριακή
Διευθύντρια Γενικών Ασφαλίσεων

και Ζημιών
Προϊσταμένη Κλάδου Τεχνικών 

Ασφαλίσεων
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