
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της Ε.Υ.Α.Θ 

ΑΕ για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. 

 

Άρθρο 1ο  
Γενικά 
Η Εταιρεία Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.) έχοντας 
υπόψη την από 9/2/2009 Ε.Σ.Σ.Ε. προσωπικού της ΕΥΑΘ, άρθρο 5 παρ 9, καθώς 
και την από 14/5/2013 ανανέωση αυτής, προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό 
διαγωνισµό για την εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού 
της για νοσοκοµειακή και εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη.  

Η ασφάλιση αφορά περίπου 200 εργαζόµενους της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 110.000,00 €. 

Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν 
σφραγισµένο φάκελο µε την προσφορά τους, στο Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ και 
Αποθηκών, Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, µέχρι την Τετάρτη 17 ∆εκεµβρίου 2014 και 
ώρα 10:00. 

Άρθρο 2ο    
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
 
1. Άδεια του Υπουργείου Εµπορίου για την ίδρυση και λειτουργία της εταιρίας.                     
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρία δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 
Άρθρο 3ο    
Ειδικοί όροι 
 
1. Ασφάλεια ατυχηµάτων  
Απώλεια ζωής λόγω ατυχήµατος    12.000€                       
Μόνιµη ολική ανικανότητα λόγω ατυχήµατος   12.000€                        
Μόνιµη µερική ανικανότητα λόγω ατυχήµατος  12.000€ Χ % (δείκτης 
ανικανότητας )  
2.  Απώλεια Ζωής  3.000€                                                                                                     
3.  Νοσοκοµειακή περίθαλψη                                                                                                    
Κάλυψη το 80% των Νοσοκοµειακών δαπανών που θα πραγµατοποιήσει ο 
ασφαλισµένος συνεπεία ατυχήµατος ή ασθένειας, ή 100% σε περίπτωση συµµετοχής 
του ασφαλιστικού φορέα, µε τους παρακάτω περιορισµούς :  
• Ανώτατο ετήσιο όριο     18.000€ 
• ∆ωµάτιο + Τροφή κατηγορίας    ∆ίκλινο (Ελλάδα) 
• ∆ωµάτιο + Τροφή εξωτερικό ή Μ.Ε.Θ    400€ 
• Έξοδα επείγουσας αεροµεταφοράς  1.500€ 
• Επέκταση της κάλυψης και στο εξωτερικό 



 
4.  Κάλυψη εξωνοσοκοµειακών δαπανών λόγω ασθένειας & ατυχήµατος 
Κάλυψη το 100% των ιατρικών επισκέψεων και διαγνωστικών εξετάσεων, 80% της 
αγοράς φαρµάκων εάν δεν συµµετέχει ο ασφαλιστικός φορέας και 100% εάν 
συµµετέχει ο ασφαλιστικός φορέας, που θα πραγµατοποιήσει ο ασφαλισµένος 
συνέπεια ατυχήµατος ή ασθένειας µε τους παρακάτω περιορισµούς :  
Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης      1.200€ 
Ανώτατο όριο ανά επίσκεψη             60€ 
Ποσό απαλλαγής το χρόνο                60€           
5.  Χειρουργικό επίδοµα µέχρι 3.000€   
Το επίδοµα καταβάλλεται µόνο σε περίπτωση που δεν καταβληθεί αποζηµίωση για 
αµοιβή χειρουργού από την παροχή Νοσοκοµειακής Περίθαλψης. 
6.  Νοσοκοµειακό επίδοµα 50€  
Καταβολή επιδόµατος από την 1η µέρα µέχρι 90 µέρες. Εφόσον δεν απαιτούνται 
έξοδα Νοσοκοµειακής περίθαλψης. 
7.  Παροχή Μητρότητας  
Για Φυσιολογικό Τοκετό      600€                                     
Για αποβολή       300€                                       
Για καισαρική Τοµή      900€                                       
8.  Καλύπτονται προϋπάρχουσες της ασφάλισης παθήσεις ή σωµατικές 
βλάβες και επιπλοκές αυτών από την αρχή του συµβολαίου εκτός εάν εξαιρεθούν µε 
ειδικό όρο στο συµβόλαιο.  
                                                                                                                                              
9.  Ρήτρα επιστροφής ασφαλίστρων                                                                                              
 
Άρθρο 4ο           
Αξιολόγηση προσφορών 
 
Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα 
επιλεγεί ο προσφέρων τη χαµηλότερη  τιµή, από αυτούς που θα καλύπτουν κατ’ 
ελάχιστον, τους  προαναφερόµενους  όρους και υπηρεσίες. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η εµπειρία της Ασφαλιστικής Εταιρείας στην 
διαχείριση αναλόγων ασφαλιστικών πακέτων µπορεί να περιληφθεί στα 
υποβαλλόµενα στοιχεία της προσφοράς και να συνεκτιµηθεί από την Επιτροπή 
αξιολόγησης διαγωνισµού. 
 
Άρθρο 5ο                                        
Εγγυητική Συµµετοχής 
 
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής, ίση µε 
το 2% του προϋπολογισµού  
 
Άρθρο 6ο  
Χρονική διάρκεια 
 
Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 12 µήνες µε δυνατότητα παράτασης εφ’ 
όσον συµφωνήσουν οι συµβαλλόµενοι. 

Άρθρο 7ο        
                                 
Η πληρωµή των ασφαλίστρων θα γίνει σε τρεις δόσεις, µε την προσκόµιση του 
αντίστοιχου τιµολογίου. 
 
 
 



 
Άρθρο 8ο    
                    
 Η επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την διενέργεια του 
διαγωνισµού ή κατά την εκτέλεση της σύµβασης µεταξύ της ΕΥΑΘ ΑΕ και των 
παρεχόντων την υπηρεσία υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων της 
Θεσσαλονίκης. 
 

Πληροφορίες 
 
 Οι  ενδιαφερόµενοι  για  περισσότερες  πληροφορίες  µπορούν να απευθύνονται   
στο Τµήµα  Προµηθειών, ∆ιαχείρισης  Υλικού   & Αποθηκών της  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  κατά 
τις  εργάσιµες  ηµέρες και  ώρες: 
Τηλ.  2310966-968, -972, -928 
Fax:  2310283-117 
 
 

                                                    Η Επιτροπή 
  

Ο Διευθυντής Διοίκησης 

 

 

 

Γιώργος Θωμαρέης 

 

1. Νίκος Γεωργιλάς 

 

 

2. Νίκος Αραμπατζής 

 

 

3. Γιώργος Αρχοντόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 


