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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 115 του συμβολαίου CAR» 

 
 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 115 (ΕΙΔΙΚΟΣ  ΌΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ) 
 
Η παρεχόμενη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 115 ασφάλιση αφορά στην κάλυψη των εξόδων 
αντικατάστασης, επισκευής ή επιδιόρθωσης – όχι όμως καλυτέρευσης / βελτίωσης – 
οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς σε έμμεσα επηρεαζόμενα αντικείμενα / μέρη / κατασκευές 
ενός ασφαλισμένου έργου πολιτικού μηχανικού από ζημιές που θα οφείλονται σε 
ελαττωματικό υλικό ή και κακοτεχνία ή και λανθασμένη μελέτη. Η κάλυψη αυτή έρχεται να 
αναιρέσει εν μέρει τη σχετική εξαίρεση του βασικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου που αφορά 
τόσο σε άμεσα όσο και σε έμμεσα επηρεαζόμενα από λανθασμένη μελέτη αντικείμενα / μέρη 
/ κατασκευές ενός έργου. Το παράρτημα αυτό καθιστά σαφές ότι τα αντικείμενα / μέρη / 
κατασκευές που επηρεάζονται άμεσα εξαιρούνται της κάλυψης αυτής.  
 
Με βάση τα παραπάνω, παραθέτουμε ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα εφαρμογής του εν 
λόγω παραρτήματος: 
 
Περιμετρικός τοίχος αντιστήριξης σε σκάμμα εκσκαφής για την ανέγερση κτιρίου υποχωρεί 
λόγω ανεπαρκούς μελέτης με αποτέλεσμα τη βλάβη τόσο του ιδίου του τοίχου όσο και μερών 
του υπό κατασκευή κτιρίου που περιβάλλει. Θεωρώντας ότι ο τοίχος αντιστήριξης έχει 
μελετηθεί στατικά ανεξάρτητα από το κτίριο και με την προϋπόθεση ότι η πρόσθετη πράξη 
115 ισχύει, η άμεση ζημία, ήτοι η ζημιά στον τοίχο αντιστήριξης δεν θα αποζημιωθεί, ενώ οι 
έμμεσες ζημιές στο σωστά εκτελεσθέν μέρος του υπό κατασκευή κτιρίου θα αποζημιωθούν.  
 
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το τμήμα που προκάλεσε τη ζημιά «τιμωρείται» και δεν 
καλύπτεται, αφού, επιπλέον, αποτελεί καθαρά επαγγελματική αστική ευθύνη του μελετητή, η 
οποία ρητά εξαιρείται από τα συμβόλαια Τεχνικών Ασφαλίσεων.  
Η κάλυψη των συνεπειών, ήτοι των έμμεσων ζημιών από λανθασμένη μελέτη ή και 
κακοτεχνία ή και ελαττωματικό υλικό, μέσω του παραρτήματος 115 είθισται να ισχύει μόνο 
για καινούργιες κατασκευές και όχι για  έργα που αφορούν επεκτάσεις (καθ’ ύψος ή κατά 
πλάτος), αλλαγές, προσθήκες, κ.λπ. σε υφιστάμενες κατασκευές.  


