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                                                                                                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 

                                                                                                            
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
       1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       
           Γ.Ν.Α.  ΛΑΪΚΟ          
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ           Αθήνα, 20/04/2018   
  ΤΜΗΜΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                         Αριθ. πρωτ. 5628 

Ταχ. Δ/νση :  ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17, ΓΟΥΔΗ   
Ταχ. Κώδικας : 115 27     ΑΘΗΝΑ                                                                        
Πληροφορίες :  ΣΟΦΙΑ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 
Τηλέφωνο :  213-2061792  
Fax  :  213-2061778                                                                                                                          
e-mail  :  promithion@laiko.gr 
                                                                         

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 
 

ΘΕΜΑ:  «Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης του Προσωπικού Ομάδας Λήψης Μοσχευμάτων Ήπατος 
κατά τις μετακινήσεις» 
 
Προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην ομαδική ασφάλιση του προσωπικού που θα συμμετάσχει 
στην μεταμοσχευτική ομάδα η οποία θα μετακινείται όταν παρίσταται ανάγκη για την λήψη 
μοσχευμάτων, παρακαλούμε όπως καταθέσετε κλειστές προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο εντός του 
οποίου θα περιέχονται σε υποφακέλους σφραγισμένους χωριστά η τεχνική και η οικονομική προσφορά, 
μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ  30  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018 και ώρα έως 14:30 μ.μ. στο τμήμα  Γραμματείας/ 
Πρωτόκολλο.  
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Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 

Τμήμα 

Γραμματείας/Πρωτόκολλο 

 

Από: 23-04-2018 

Έως: 30-04-2018 

(μέχρι τις 14:30 

μ.μ.) 

Τμήμα Προμηθειών Πέμπτη: 02-05-2018 

Ώρα: 12:00 μ.μ. 

 
 
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 02/05/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στο 
Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του 
κεντρικού κτηρίου, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης της Πρόσκλησης, που θα 
συγκροτηθεί, με Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, ειδικά για το σκοπό αυτό.  
 
Το προσωπικό που θα ασφαλιστεί θα είναι δώδεκα (12) άτομα: δύο (2) ειδικευμένοι χειρουργοί και  
δέκα (10) ειδικευόμενοι ιατροί, με μέγιστο αριθμό των ατόμων που θα μετακινείται τα τέσσερα (4) 
άτομα.  
Οι μετακινήσεις θα γίνονται με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο συμπεριλαμβανομένων και των  
μεταφορικών μέσων των ενόπλων δυνάμεων εντός της ελληνικής επικράτειας και της Κύπρου. 
Η κάλυψη θα είναι για θάνατο και μόνιμη (μερική/ολική) ανικανότητα από ατύχημα. 
Η διάρκεια ασφάλισης θα είναι για ένα (1) έτος. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 
 
1.Θάνατος από ατύχημα κατ’ άτομο.                                               440.000,00 € 
2.Μόνιμη ολική ανικανότητα κατ’ άτομο.                                         440.000,00 € 
3.Μόνιμη μερική ανικανότητα κατ’ άτομο.                                        440.000,00 € 
4.Πρόσκαιρη ανικανότητα κατ’ άτομο μηνιαίως.                                2.200,00  € 

 

Σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική - δημόσιο ή ιδιωτικό - το ποσό της 
πρόσκαιρης ανικανότητας διπλασιάζεται.                          4.400,00 € 
 

 

  
Επιπρόσθετες καλύψεις : 

1.Αποζημίωση από την πρώτη μέρα του ατυχήματος στο σπίτι ή στο Νοσοκομείο. 
2.Αποζημίωση προσωπικού ατυχήματος με τα ως άνω  αναφερόμενα ποσά. 
3.Οι αποζημιώσεις των ειδικευομένων  να υπολογίζονται στο ως άνω ήμισυ των αναφερομένων 
αποζημιώσεων. 
4.Αντικατάσταση των αναφερόμενων ειδικευομένων κατά την διάρκεια του συμβολαίου λόγω 
πέρατος της θητείας τους. 

 
Προϋπολογισμός δαπάνης: μέχρι του ποσού των 12.000,00 € (ΑΔΑ:ΨΗ9Π4690Ω8-Τ1Π). 
 
Το παρόν θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου. 
 

                                                                                
                                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                                                              
                               

                                                                                                      ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ 


