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ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή 
διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών 
προγράμματος για την «Ομαδική Ασφάλιση Ζωής & Υγείας του 
ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΔ ΑΕ» - Αρ. Διακ. 1787/14.04.2020- 
Κατακύρωση. 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Καταστατικό της Εταιρίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την απόφαση που ελήφθη κατά την με α/α 604/03.06.2020 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τον Κανονισμό της εταιρείας για την ανάθεση και εκτέλεση 
συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης 
μελετών, όπως ισχύει.

5. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 593/20.11.2019 (Θέμα Γ15) 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ ΑΕ με την οποία εγκρίθηκε 
η Διενέργεια Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον 
σκοπό ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών προγράμματος για την «Ομαδική 
Ασφάλιση Ζωής & Υγείας του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΔ ΑΕ.
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6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1787/14.04.2020 Διακήρυξη Διεθνούς 
Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης 
παρόχου υπηρεσιών προγράμματος για την «Ομαδική Ασφάλιση Ζωής & 
Υγείας του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΔ ΑΕ.

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2267/21.05.2020 Απόφαση Συγκρότησης 
Επιτροπής Διενέργειας του εν τίτλω Διαγωνισμού.     

8. Την υπ΄αριθμ. 4827/05.06.2020 Απόφαση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης με την οποία εγκρίθηκε 
το από 28.05.2020 Πρακτικό συνεδρίασης του Διαγωνισμού, που αφορά στον 
έλεγχο των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και πλήρωσης των 
κριτηρίων αυτών.

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5192/12.06.2020 Απόφαση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης με την οποία εγκρίθηκε 
το από 09.06.2020 Πρακτικό συνεδρίασης του Διαγωνισμού, που αφορά στον 
έλεγχο των Υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» και ανάδειξη Προσωρινού 
Αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού.    

10. Το με αριθ. πρωτ. 6024/25.06.2020 έγγραφο της Επιτροπής, με 
το οποίο διαβιβάστηκε στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικής 
Υποστήριξης της ΕΤΑΔ Α.Ε. το από 09.06.2020 Πρακτικό συνεδρίασης του 
Διαγωνισμού, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

11. Το υπ΄αριθμ. 4787 ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

12. Την ανάγκη κήρυξης οριστικού αναδόχου.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

1. Την έγκριση του από 25.06.2020 Πρακτικού της επιτροπής του 
Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό 
ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών προγράμματος για την «Ομαδική Ασφάλιση 
Ζωής & Υγείας του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΔ ΑΕ» για χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών ήτοι από 01.07.2020 έως 01.07.2022, σύμφωνα με 
τους όρους της υπ’ αριθμ. 1787/14.04.2020 Διακήρυξης και της με αριθ. 
πρωτ. 4355/28.05.2020 οικονομικής προσφοράς.  

2. Την κατακύρωση του Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή 
διαδικασία για την «Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Υγείας του ανθρώπινου 
δυναμικού της ΕΤΑΔ ΑΕ» στην εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.». 

3. Την ετήσια δαπάνη ποσού εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες 
επτακόσια πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά (182.757,70€) για τα 
ετήσια μικτά ολικά ασφάλιστρα των κυρίως ασφαλισμένων (κατά την 
υπογραφή της παρούσας 324 κυρίως ασφαλισμένοι), ήτοι μηνιαίως 
δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών 
(15.229,81€).
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4. Την ετήσια δαπάνη ποσού τριάντα εννέα χιλιάδων εξήντα ευρώ 
(39.060,00€) για τα ετήσια μικτά ασφάλιστρα των εξαρτημένων μελών (κατά 
την υπογραφή της παρούσας 34 με ένα εξαρτώμενο μέλος και 45 με δύο ή 
περισσότερα εξαρτώμενα μέλη), ήτοι μηνιαίως τριών χιλιάδων επτακοσίων 
σαράντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (3.743,25€). Ποσό το οποίο θα 
παρακρατείται μηνιαίως από τη μισθοδοσία των εργαζομένων.

5.    Η τυχόν αυξομείωση ασφαλίστρων θα προκύπτει από το ποσό της 
ανωτέρω προσφοράς και τις μηνιαίες μεταβολές του αριθμού των 
ασφαλισμένων (κυρίως και εξαρτώμενων).  

6. Την καταβολή των ασφαλίστρων, των κυρίως ασφαλισμένων και των 
εξαρτώμενων μελών, στην εν λόγω εταιρεία τμηματικά στο τέλος εκάστου 
μηνός, με την υποβολή των ανάλογων τιμολογίων και λοιπών νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα ελέγχονται από την αρμόδια 
υπηρεσία της ΕΤΑΔ ΑΕ.   

7. Την ανάθεση στην Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού, να προβαίνει σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μηνιαία παρακολούθηση των μεταβολών 
και την παρακράτηση από τη μισθοδοσία των εργαζομένων, των ασφαλίστρων 
των δηλωθέντων εξαρτώμενων  μελών τους, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
4355/28.05.2020 οικονομική προσφορά και τους όρους του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου.

8.  Την πρόσκληση στην οριστική ανάδοχο για την υποβολή: 

Α) Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
παρούσας, για την υπογραφή του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού τουλάχιστον ίσου με το 5% επί 
των συνολικών ολικών ασφαλίστρων των δύο (2) ετών, ήτοι ποσού δεκαοκτώ 
χιλιάδων δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα 
επτά λεπτών (€18.275,77), διάρκειας έως 1/8/2022 ή αορίστου χρόνου, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1787/14.04.2020 Διακήρυξη.  

9. Την εξόφληση από την Ανάδοχο του ποσού των τριακοσίων ενενήντα 
ενός ευρώ και πέντε λεπτών (€391,05) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που 
αφορά στα έξοδα δημοσίευσης του εν λόγω διαγωνισμού και την αποστολή 
του σχετικού αποδεικτικού εξόφλησης.

10. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Κεντρικού Καταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ. – Κέντρο Κόστους 00.30.00.    

 
     Ο Διευθύνων Σύμβουλος

   Στέφανος Δ. Βλαστός
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Κοινοποίηση:

1. ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Email: MMPALASKA@INSURANCE.NGB.GR

Προς Ενέργεια:

1. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικής Υποστήριξης -  Μονάδα 
Οικονομικών Υπηρεσιών.

2. Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Διοίκησης.

2.Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικής Υποστήριξης -  Μονάδα 
Οικονομικών Υπηρεσιών  - Τομέας Προμηθειών.

3. Επιτροπή Διαγωνισμού:

 Στ. Ουσταμανωλάκης

 Π. Σταύρου

 Λ. Τάσση

 Ι. Αλεξανδροπούλου, Δικηγόρος ΕΤΑΔ ΑΕ

Συνημμένα:

1.  Το από 25.06.2020 Πρακτικό της Επιτροπής.

2.  Η με αριθ. πρωτ. ΕΤΑΔ Α.Ε. 4355/28.05.2020 Οικονομική Προσφορά της 
αναδόχου.
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