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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15/2022 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ¨ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ¨ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

(2) ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΥΨΟΣ 

ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΕΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ¨Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ¨ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ.  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV 66110000-4 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΚΑΙ ΤΗΣ  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ,ΑΝΕΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ, Τ.Κ 51100,
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/12/2022 ΩΡΑ: 11:00πμ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ (240) 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ   ΗΜΕΡΕΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ 

ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΙΔΙΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, www.nosgrevenon.gr, ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

               

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   : 14/12/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.    : 14755
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 Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

2. Τις διατάξεις του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και 

της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 81/τ.Α΄/4-4-2005), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 

(Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α΄/11- 05-2010) και ισχύει, 

4. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 134/τ.Α΄/18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα, 

5. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α΄/2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα, 

6. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

7. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α΄/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» παράγραφοι 1 έως 11 του άρθρου 2, 

8. Του Νόμου 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 

9. Του Ν.3918/11 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» άρθρ. 13-14, 

10. Του Ν. 4024/2011 Φ.Ε.Κ. 226/τ.Α΄/27-10-2011 άρθρο 26 περί «συγκρότησης συλλογικών 

οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

11. Του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α΄/02-03-2001) περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις, 

12. Του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/17-08-2010 περί δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης, 

13. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις, 

14. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12-3-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», 

15. Του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14-3-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», 

16. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 

318/1992 (τ Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις, 

17. Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29τ.Α΄/19-3-2015 «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 

οργάνων και λοιπές διατάξεις» άρθρο 37 (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων), 

18. Του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/21-02-2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 

άλλες διατάξεις» άρθρο 93, 
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19. Του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη 

των φορέων της και άλλες διατάξεις» άρθρο 63, 

20. Του Ν. 1902/1992 «Αξιοποίηση Διαθεσίμων», 

21. Του Ν. 496/1974 , άρθρο 15 «Περί Δημόσιου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», 

22. Του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145Α /05-08- 2016), 

23. Την υπ’αριθμ 488/32η/24-11-2022 (Θ 11ο ) Απόφαση Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής έγκρισης 

διενέργειας, διαγωνιστικής διαδικασίας  και ορισμού επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ: 

ΩΥ1Η4690ΒΨ-ΦΙΠ), 

24. Την υπ΄αριθμ. 530η/34η/08-12-2022 (Θ.29ο) Απόφαση Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής ¨Έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών επιτροπής, σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού για την ταμειακή 

διαχείριση του Γ.Ν. Γρεβενών, σε εμπορική Τράπεζα¨ και ορισμού επιτροπής διενέργειας και 

αποσφράγισης-αξιολόγησης των προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας (ΑΔΑ: 968Φ4690ΒΨ-

5ΡΞ) 

 
 
 

ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ  
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές από τα Τραπεζικά Καταστήματα 

των Γρεβενών, για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 

«Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δικαίωμα 

παράτασης για διάστημα (2) δύο ετών με τους ίδιους συμβατικούς όρους, και κριτήριο κατακύρωσης το ύψος του 

σταθερού επιτοκίου για όλη την διάρκεια της σύμβασης, άνευ δεσμεύσεως ελαχίστου υπολοίπου. 

 
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ -
ΓΡΕΒΕΝΑ 

ΤΚ 51100 

Γραφείο Πρωτοκόλλου 

2ος Όροφος 

27 Δεκεμβρίου 2022 
Τρίτη 

‘Ώρα 14:00 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ -
ΓΡΕΒΕΝΑ 
ΤΚ 51100 

Γραφείο Προμηθειών 
2ος Όροφος 

28 Δεκεμβρίου 
2022 

Τετάρτη 
 ‘Ώρα 11:00 

 

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 28/12/2022 και ώρα 11:00 πμ. στο Γραφείο 

Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί κατόπιν κληρώσεως, 

σύμφωνα με το άρθρο 26 του  Ν. 4024/2011. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν γίνονται 

αποδεκτές.  

 Για πληροφορίες αναφορικά με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο   

Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2462350312-

313. 
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Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Πρόσκληση ως και 

τα          παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα Πρόσκληση εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του 

Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους (Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016). 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 
 
 

                                                                                                    Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ     
     Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 
 
Δρ. ΚΑΠΑΤΟΥ  ΕΥΤΥΧΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ « ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

  
Στον ανάδοχο (Πιστωτικό Ίδρυμα) θα ανατεθεί η τήρηση λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και παροχής 
τραπεζικών εργασιών για το «Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ» για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δικαίωμα παράτασης 
για διάστημα (2) δύο ετών με τους ίδιους συμβατικούς όρους, άνευ δεσμεύσεως ελάχιστου υπολοίπου. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα από τα Τραπεζικά Καταστήματα των Γρεβενών, που επί 

ποινή αποκλεισμού ικανοποιούν τα κάτωθι : 

 
1. Είναι μέλη της Ένωσης Τραπεζών. 

 
2. Η προσφορά τους ανταποκρίνεται σε όλες τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης. 

 
3. Η τράπεζα διατηρεί τουλάχιστον ένα υποκατάστημα στα Γρεβενά. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 
προσφορά ταχυδρομικώς στη Δ/νση: Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών Περιοχή Στρατοπέδου ΤΚ 51100, Γρεβενά, 
στo αρμόδιο Γραφείο Προμηθειών, μέχρι την Τρίτη 27/12/2022 και ώρα 14:00μ.μ. 

Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα 

αντίγραφο, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς 

τα εξής: 
 

 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 
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από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον 

έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν 

υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 

προσφορών. 

 
      Μέσα στον φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία κατά προτίμηση και προς διευκόλυνση της αρμόδιας Επιτροπής σε ξεχωριστούς σφραγισμένους 

φακέλους σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και ως 

εξής: 

1. ΦΑΚΕΛΟΣ  Α  με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

2. ΦΑΚΕΛΟΣ  Β  με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

3.  ΦΑΚΕΛΟΣ  Γ   με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο :ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής την Τετάρτη 

28/12/2022 και ώρα 11:00πμ. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο :ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές 

ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει 

χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο :ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ   
 Σε περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το 

αργότερο εντός πέντε (5) ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο 

προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ   
Ενστάσεις- προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 

127, 205 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ   
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν τυχόν υποβληθούν 

τέτοιες δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Ο υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης 

προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά 

της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ   
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα της παρούσας πρόσκλησης, στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο 

(κυρίως Φάκελο), σε δύο αντίγραφα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 

Α. Στον φάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τοποθετούνται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, σε 

ξεχωριστό φάκελο (πρωτότυπο και αντίγραφο) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1.  Βεβαίωση Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. 

2. Βεβαίωση διασύνδεσης με το Διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ. 
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3. Ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι: 

- αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

- η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων έχουν  

λάβει  πλήρη και  ανεπιφύλακτη γνώση, 

- παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οιαδήποτε απόφαση του 

Νοσοκομείου για αναβολή, ή ακύρωση ή ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

4. Παραστατικό εκπροσώπησης, σε περίπτωση συμμετοχής δια αντιπροσώπου. 
 
 

Β. Στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, σε ξεχωριστό φάκελο 

(πρωτότυπο και αντίγραφο) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του πιστωτικού ιδρύματος,  

τον πίνακα του Παραρτήματος Β΄ (στην στήλη ΑΠΟΔΟΧΗ με ΝΑΙ ή ΟΧΙ). 
 

Γ. Στον φάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τοποθετούνται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, σε ξεχωριστό 

φάκελο (πρωτότυπο και αντίγραφο) η οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. Η προσφορά 

θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄. Το ποσόν θα αναγράφεται ολογράφως και 

αριθμητικώς σε Ευρώ και σε περίπτωση ασυμφωνίας θα ισχύει η ολόγραφη προσφορά. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
Στη φάση αυτή της διαγωνιστικής διαδικασίας η Επιτροπή αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως 

φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, δύο υποφάκελοι με τις ενδείξεις 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Έπειτα 

μονογράφει και ελέγχει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και 

καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο, προκειμένου να 

αποσφραγισθούν αργότερα. Η Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα των φακέλων και την υποβολή ή όχι όλων 

των δικαιολογητικών. Η Επιτροπή της διαγωνιστικής διαδικασίας εισηγείται τον αποκλεισμό από τις επόμενες 

φάσεις αξιολόγησης των διαγωνιζομένων, που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα 

στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή της διαγωνιστικής διαδικασίας μπορεί να ζητήσει διευκρινιστικές 

ερωτήσεις, είτε προφορικά, είτε γραπτώς. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες 

οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών χωρίς να ζητηθούν δεν λαμβάνονται 

υπόψη. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή της διαγωνιστικής διαδικασίας αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών 

προσφορών, μονογράφει και ελέγχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά 

φύλλο μόνο των προσφερόντων που έγιναν δεκτοί κατά τα παραπάνω, ήτοι κατέθεσαν όλα τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, όπως αυτά ζητούνται και έχουν αποδεχθεί όλα τα προαπαιτούμενα στην τεχνική προσφορά 

τους, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», κατά το άρθρο 9.  

Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών προσφερόντων που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
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στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο 

που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου 

εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός 

εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι 

οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η 

εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο 

προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 

σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην 

περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς 

λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   
Η αξιολόγηση θα γίνει με δεδομένη την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης πλήρως και ανεπιφυλάκτως 

και η κατακύρωση γίνεται στο Τραπεζικό Κατάστημα που έχει αποδεχθεί όλα τα προαπαιτούμενα συμμετοχής 

της πρόσκλησης, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, με μοναδικό κριτήριο το υψηλότερο 

ΣΤΑΘΕΡΟ επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης άνευ δεσμεύσεως ελαχίστου υπολοίπου, κατόπιν 

απόφασης της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. 

Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών προσφερόντων που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. 

Σε περίπτωση κατάθεσης ίδιων προσφορών, όσον αφορά το ύψος του σταθερού επιτοκίου, από δύο ή 

περισσότερα Τραπεζικά Καταστήματα, κατακυρώνεται η προσφορά με τις χαμηλότερες χρεώσεις POS για τις 

κάρτες VISA, MASTERCARD και για λοιπές κάρτες. Σε περίπτωση που οι προσφορές θα έχουν το ίδιο ύψος 

επιτοκίου και το ίδιο ύψος προμήθειας POS, κριτήριο πλειοδοσίας θα αποτελεί το ύψος της χορηγίας. 

Στο Τραπεζικό Κατάστημα στο οποίο θα γίνει η ανάθεση, αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση με την οποία 

προσκαλείται να προσέλθει σε σύντομο χρονικό διάστημα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
1. Με έγγραφο επί αποδείξει γνωστοποιείται στον συμμετέχοντα με την συμφερότερη για το Νοσοκομείο 

προσφορά η κατακύρωση υπέρ αυτού του αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας και καλείται εντός 

δέκα (10) ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

2.  Εάν αυτός στον οποίο έγινε η κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν προσέλθει εντός της 
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, το Δ.Σ. του Νοσοκομείου κηρύσσει 
έκπτωτο τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο και καλείται προς υπογραφή ο δεύτερος στη σειρά. (Άρθρο 105 παρ. 
7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021.) 

3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη παρούσα 

πρόσκληση και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει 

όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 

4. Η διάρκεια τις σύμβασης θα είναι τρία (3) έτη με δικαίωμα παράτασης δύο (2) έτη. Παράταση μπορεί να 

δοθεί μετά από συμφωνία και των δύο μερών. 

5. Ο ανάδοχος μαζί με την σύμβαση θα υπογράψει και σύμβαση προστασίας προσωπικών δεδομένων του 

Γ.Ν .ΓΡΕΒΕΝΩΝ . 
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ΑΡΘΡΟ 15ο: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ    
Το προσφερόμενο Ετήσιο Επιτόκιο Καταθέσεων θα διατηρηθεί σταθερό, καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, 

άνευ δεσμεύσεως του Νοσοκομείου για τήρηση ελάχιστου υπολοίπου των διαθέσιμων λογαριασμών, 

δεδομένης της μεταβλητότητας του ύψους των αποθεματικών, ανάλογα με την κίνηση των λογαριασμών. 

Δίδεται η δυνατότητα αύξησης του Ετήσιου Επιτοκίου Καταθέσεων, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των 

συμβαλλόμενων μερών, αν οι οικονομικές συνθήκες που το καθορίζουν το επιτρέψουν. 

Για ό, τι δεν προβλέπετε στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι του δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε 
φορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ   
1. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης στην περίπτωση κατάργησης ή 

ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων στηρίζεται η υπογραφή της. 

2. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο ανάδοχος στις περιπτώσεις αδράνειας, 

παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών 

υπηρεσιών. 

3. Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του την 

σύμβαση, είτε να υπαναχωρήσει αυτής εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου 

νομίμου δικαιώματος του, στην περίπτωση που (ενδεικτικά): 

 
- Ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τα συμφωνηθέντα 

 -Ο ανάδοχος δεν τηρήσει οιονδήποτε όρο της σύμβασης 

-Το Νοσοκομείο θεωρήσει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες, δεν είναι σύμφωνες με τις υψηλές απαιτήσεις που 

   υπαγορεύονται από τον χαρακτήρα του Νοσοκομείου. 

-Αν ο Ανάδοχος αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά. 

 
4. Σε περίπτωση καταγγελίας ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα 

καταλογισμού σε βάρος του αναδόχου της διαφοράς τιμής και άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης 

αποθετικής ζημίας που τυχόν προκύψει από την ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, με βάση την 

απόφαση του ΔΣ, σε άλλον ανάδοχο. 

5. Ο ανάδοχος δεν έχει καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Νοσοκομείο. 
 

6. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του, εκτός από 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά: Πυρκαγιά, Πλημμύρα, Σεισμός, Πόλεμος. 

7. Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημίες και δαπάνες του αναδόχου που 

προκλήθηκαν κατά την άσκηση ένδικων μέσων κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

8. Η σύμβαση θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο, απαγορευμένης της εκχωρήσεώς της σε 

οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

9. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που 

ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ 

αφορμής της, το Νοσοκομείο και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την φιλική επίλυσή τους, 

σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της 

προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 

10. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά 

Δικαστήρια των Γρεβενών. 
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11. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα Πρόσκληση είναι αφενός 

δεσμευτική για τον ανάδοχο οποίος και οφείλει να την εφαρμόσει άμεσα, αφετέρου η μεταβολή αυτή δεν 

δύναται σε καμία περίπτωση να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το 

Νοσοκομείο. 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί 

στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με το αντικείμενο. Σε περίπτωση 

αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, το Νοσοκομείο δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζημίας του και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την 

παράλειψη της στο μέλλον. 

2. Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του 

Νοσοκομείου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του, απέναντι στο 

Νοσοκομείο και δεν δεσμεύει το Νοσοκομείο, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του 

συναίνεση. 

 
3. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την ολοκλήρωση του 

        έργου εις το διηνεκές. 

 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

1. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή 

υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου του, είναι 

εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Νοσοκομείου. 

2. Ο ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της υπηρεσίας, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο 

Νοσοκομείο. Ο ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν 

επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ « ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
 

 

Α/Α ΟΡΟΙ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΝΑΙ/ΌΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(ΣΕΛ.) 

1 

Η σύμβαση μεταξύ της τράπεζας και του Νοσοκομείου θα ισχύει για 

διάστημα τριών (3) ετών, εκτός αν καταγγελθεί λόγω μη τήρησης των 

συμβατικών όρων. Μετά τη λήξη της τριετίας θα προβλέπεται δικαίωμα 

παράτασης για διάστημα (2) δύο ετών με τους ίδιους συμβατικούς όρους. 
    

2 

Οι προσφορές των Τραπεζών, να αναφέρουν το υψηλότερο δυνατό επιτόκιο 

καταθέσεων σταθερό για το διάστημα της σύμβασης και της τυχόν 

παράτασης.  
    

3 
Το ημερήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού, θα επιτοκίζεται  ολόκληρο χωρίς 

διακυμάνσεις και ο επιτοκισμός θα είναι ανά εξάμηνο 
    

4 

Το Νοσοκομείο να  τηρεί έντοκο  Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης ή και 

όσους άλλους λογαριασμούς όψεως επιθυμεί και χρειάζεται για την κάλυψη 

των αναγκών του, χωρίς καμία χρέωση με έξοδα κίνησης και διατήρησης 

αυτών. 
    

5 

Δωρεάν χορήγηση μπλοκ «καρνέ» επιταγών (απεριόριστο αριθμό) σε 

όσους λογαριασμούς χρειαστεί το Νοσοκομείο και ακύρωση επιταγών χωρίς 

καμία χρέωση. 
    

6 

Δωρεάν και άμεση  χορήγηση extrait στο Νοσοκομείο καθημερινά και 

μηνιαία  (με e-mail και όπως άλλως ζητηθεί) , σε όσους λογαριασμούς θα 

τηρεί το Νοσοκομείο καθώς και εκτάκτως, αν χρειαστεί (χρέωση, πίστωση, 

υπόλοιπο ημέρας, αριθμός εξοφλημένης επιταγής, στοιχεία καταθέτη κλπ). 
    

7 

Παρακολούθηση και κίνηση λογαριασμών  και τη δυνατότητα πρόσβασης 

του Νοσοκομείου στους λογαριασμούς με χρήση Ηλεκτρονικής τραπεζικής 

«e-banking», με δύο (2) επίπεδα ασφαλείας και με ανέξοδη προμήθεια των 

συσκευών token. Στην προσφορά της η Τράπεζα θα αναφέρει το 

πρόγραμμα εκπαίδευσης των υπαλλήλων του Νοσοκομείου η οποία θα 

παρέχεται δωρεάν. 
    

8 

Πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 24ώρες την ημέρα, 

365 ημέρες το χρόνο. 
    

9 

Εξυπηρέτηση σε ξεχωριστό ταμείο κατά προτεραιότητα των αρμοδίων 

υπαλλήλων του Νοσοκομείου (Ταμίας - Π.Ο.Υ - Διευθυντής) καθώς και 

ορισμό υπαλλήλου του Πιστωτικού Ιδρύματος ως συνδέσμου με το 

Νοσοκομείο. 
    

10 

Άμεση ενημέρωση σε περιπτώσεις δεσμεύσεων ή και κατασχέσεων σε 

λογαριασμούς του Νοσοκομείου από τρίτους. 
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11 
Άμεση ενημέρωση για κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στις Τραπεζικές 

Υπηρεσίες που παρέχονται. 
    

12 

Πληρωμή των υποχρεώσεων του Νοσοκομείου στα ασφαλιστικά Ταμεία και 

λοιπούς δημόσιους φορείς, χωρίς λοιπά έξοδα (όπως λ.χ. Δ.Ο.Υ. και 

εισφορές Ι.Κ.Α.). 
    

13 

Η κατάθεση μετρητών, Τραπεζικών επιταγών και Ιδιωτικών επιταγών να      

γίνονται με Valeur της ίδια ημέρας και χωρίς προμήθεια. Καθώς και η 

δυνατότητα ανέξοδης μεταφοράς ποσών σε λογαριασμούς  τρίτων , στην 

ίδια ή σε άλλη Τράπεζα και εξόφληση λογαριασμών, μέσω παγίων εντολών  

ή μέσω διαδικτύου. 
    

14 

Αναλυτική περιγραφή των στοιχείων του καταθέτη ή των εισερχομένων 

εμβασμάτων για ποσά που πιστώνονται στους λογαριασμούς του 

Νοσοκομείου «ονοματεπώνυμο, στοιχεία εντολής κλπ». 
    

15 
Μεταφορά ποσών μεταξύ των λογαριασμών του Νοσοκομείου με Valeur 

αυθημερόν και ανέξοδα. 
    

16 
Τα εισερχόμενα εμβάσματα με δικαιούχο το Νοσοκομείο, να γίνονται με 

Valeur της ίδιας ημέρας και χωρίς προμήθεια. 
    

17 

Τα εξερχόμενα εμβάσματα προς τους προμηθευτές να ολοκληρώνονται την 

ημέρα αποστολής τους αν είναι η τελευταία ημέρα του μήνα ή το 

συντομότερο δυνατό για τις υπόλοιπες ημέρες ενδιάμεσα, όταν ο όγκος τους 

είναι μεγάλος, χωρίς επιπλέον έξοδα για το Νοσοκομείο. 
    

18 Τα εξερχόμενα εμβάσματα προς Τράπεζες εσωτερικού με δικαιούχο τρίτα 

πρόσωπα (προμηθευτές)  να έχουν : 

 Μηδενική χρέωση του Νοσοκομείου. 

 Μηδενική προμήθεια για τους προμηθευτές που τηρούν 

λογαριασμό στην ίδια Τράπεζα με αυτή του Νοσοκομείου. 

 Τη μικρότερη δυνατή προμήθεια για τους υπόλοιπους προμηθευτές 

με καθορισμένο ελάχιστο και μέγιστο ποσό. 

    

19 

Δωρεάν  χορήγηση και εγκατάσταση  δύο (2) συσκευών POS από τον 

ανάδοχο στο Νοσοκομείο, για τις ανάγκες των Τμημάτων, με μηδενική 

προμήθεια επί των συναλλαγών και δωρεάν αντικατάσταση τους σε 

περίπτωση βλάβης. 
    

20 

POS με επιθυμητή χρέωση ανά συναλλαγή μηδενική άλλως όχι μεγαλύτερη 

του 0,5%, χωρίς χαμηλότερη εξ αυτής χρέωση να αποτελεί κριτήριο στη 

διαδικασία μειοδοσίας, παρά μόνο σε περίπτωση ίδιων προσφορών. Σε 

περίπτωση που   οι προσφορές θα έχουν το ίδιο ύψος επιτοκίου και το ίδιο 

ύψος προμήθειας POS, κριτήριο πλειοδοσίας θα αποτελεί το ύψος της 

χορηγίας. 
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21 

Οι υπηρεσίες καταβολής  πάσης φύσεως  μισθοδοσίας (π.χ. καταβολή 

τακτικής μισθοδοσίας, υπερωρίες  εφημεριών και λοιπών αποζημιώσεων), 

τόσο για το Νοσοκομείο όσο και για τους εργαζόμενους, να γίνονται ανέξοδα  

εφόσον ζητηθεί άνοιγμα μισθοδοτικών λογαριασμών. Στους 

ενδιαφερόμενους  να τεθεί υπόψη το γεγονός  ότι ο υπολογισμός της 

τακτικής μισθοδοσίας  και των πρόσθετων αμοιβών, γίνεται μηχανογραφικά 

από το Νοσοκομείο και η πληρωμή, από την  «Ενιαία Αρχή Πληρωμών». 

22 

Κατά την πίστωση ποσών στους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης του 

Νοσοκομείου, που προέρχονται από τον αντίστοιχο λογαριασμό του  στην 

Τράπεζα της Ελλάδος και διακινούνται μέσω του διατραπεζικού 

συστήματος, θα τίθεται valeur αυθημερόν χωρίς να εισπράττονται  

προμήθεια και λοιπά έξοδα.  

23 

Να παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης ΑΤΜ σε χώρους που θα υποδείξει 

το Νοσοκομείο, χωρίς χρηματική επιβάρυνσή του , κατόπιν συνεννόησης με 

την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

24 

Οι τράπεζες μπορούν μέσα στο πλαίσιο του σκοπού του διαγωνισμού να 

κάνουν και πρόσθετες προσφορές μη περιοριζόμενες μόνο στο ύψος του 

επιτοκίου, προσδιορίζοντας όμως επακριβώς την αξία του αντισταθμιστικού 

οφέλους που αυτή προτείνει και θα προκύψει για λογαριασμό του 

Ιδρύματος. (π.χ. προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 

Νοσοκομείου που θα καθορισθεί από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου, χαμηλότοκα 

στεγαστικά δάνεια για τους υπαλλήλους του  Νοσοκομείου, Ηλεκτρονικούς 

Υπολογιστές και εκτυπωτές για τις ανάγκες του Νοσοκομείου κ.λ.π.)  
  

 

 

ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 
1.  Ο αριθμός των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Νοσοκομείου σήμερα ανέρχεται στους 317, και έχουν το 

δικαίωμα να επιλέγουν όποια τράπεζα επιθυμούν. Οι μισθοί των υπαλλήλων καταβάλλονται μέσω του 

Διατραπεζικού Συστήματος «ΔΙΑΣ» στις 10, 13 και 27 κάθε μήνα, σε Λογαριασμό που τηρεί ο κάθε 

εργαζόμενος σε Τράπεζα της επιλογής του. Οι εργαζόμενοι επιλέγουν την τράπεζα βάσει προσωπικών 

κριτηρίων και δεν δεσμεύονται από την επιλογή του Νοσοκομείου. 

 

2. Το μέσο υπόλοιπο καταθέσεων για το έτος 2022 του Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ανέρχεται σε € 1.000.000,00 

 
3. Η ανάδοχος δύναται να εγκαταστήσει με δικά του έξοδα ΑΤΜ στον χώρο του Νοσοκομείου. H τοποθέτηση 

θα πραγματοποιηθεί σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Η θέση αυτή θα 

διαθέτει όλες τις απαραίτητες παροχές και θα είναι εντός των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. Το 

Νοσοκομείο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν βανδαλισμούς, κλοπή ή οποιαδήποτε καταστροφή του 

ΑΤΜ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ « ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

 
 
 
 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(ολογράφως) 

 

 
1 

Σταθερό Ετήσιο Επιτόκιο Καταθέσεων, καθ’ όλη την διάρκεια 
της σύμβασης, άνευ δεσμεύσεως ελάχιστου υπολοίπου. (Το 
μέγιστο δυνατό).  
Να δοθεί ποσοστό με ανάπτυξη δύο δεκαδικών ψηφίων. 

  

 
 
2 

  Ποσοστό POS χρέωσης για: 
α) κάρτες VISA και MASTERCARD   
β) λοιπές κάρτες, 
με ανάπτυξη δύο δεκαδικών ψηφίων. 

  

 
 
3 

Πρόσθετες προσφορές μη περιοριζόμενες μόνο στο ύψος 
του επιτοκίου, προσδιορίζοντας όμως επακριβώς την αξία 
του αντισταθμιστικού οφέλους που αυτή προτείνει και θα 
προκύψει για λογαριασμό του Ιδρύματος. (π.χ. προμήθεια 
επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου που θα καθορισθεί από το Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου, χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για τους 
υπαλλήλους του  Νοσοκομείου, Ηλεκτρονικούς 
Υπολογιστές και εκτυπωτές για τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου κ.λ.π.) 
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