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ΘΕΜΑ:  «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ» . 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 26-05-2022 

Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ 

Ώρα:  12.00 μβ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (2) δύο ετών με δικαίωμα μονομερούς 
παράτασης εκ μέρους του Νοσοκομείου για 
άλλα (2) δύο έτη 

 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
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 Έχοντας υπόψη:  
  

 Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
 1.1.Την κείμενη νομοθεσία όπως έχει  τροποποιηθεί και ισχύει.  
  1.2. Του Ν. 2362/1995 Δημόσιο Λογιστικό – Έλεγχος δαπανών και λοιπές διατάξεις  

1.3. Του Ν. Δ. 496/1974 , άρθρο 15 «Περί Δημόσιου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» 
1.4. του Ν. 1902/1992 «Αξιοποίηση Διαθεσίμων»  
1.5. των παραγράφων 6&7 του άρθρου 7 του Νόμου 3329/2005 σχετικά με τις 

αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού του Νοσοκομείου. 
1.6. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
  
    2. Τις αποφάσεις:  

2.1. Την αριθμ.1998/6-5-2022 ( ΑΔΑ: 9ΥΒΚ46ΜΧ1Θ-Α26) Απόφαση του Διοικητή του 

Νοσοκομείου »   

 
   
 Επιθυμεί να αναθέσει την ταμειακή διαχείριση των λογαριασμών του ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ, μετά τη λήψη κλειστών προσφορών 
από τα Τραπεζικά Καταστήματα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης  προσφορά με βάση το επιτόκιο του ταμειακού υπολοίπου καθώς και 
τις άλλες παροχές, για χρονικό διάστημα (2) δύο ετών με δικαίωμα μονομερούς παράτασης 
εκ μέρους του Νοσοκομείου για άλλα (2) δύο έτη, των υπηρεσιών που αναφέρονται στο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ της παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
  
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ  - Γραφείο 

Πρωτοκόλλου 

(ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος 

όροφος) 

25-5-2022 

 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ  -  Γραφείο 

Προμηθειών 

(ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος 

όροφος)  

26-5-2022 

ΩΡΑ 12.00μβ 

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της παραπάνω ημερομηνίας 
διενέργειας  του διαγωνισμού  25-5-2022 και έως τις 14:00.  
Όσες προσφορές υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσμα, θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’, 
άρθρο 2.  
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Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο 
διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο 
παραστατικό εκπροσώπησης.      
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
  

 1  ΑΡΘΡΟ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  

 1.1  Επί ποινή απόρριψης, οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από 
τους ενδιαφερόμενους, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις: 

1. Τη λέξη προσφορά  
2.Τον πλήρη τίτλο του Ιδρύματος:  ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 
3. Τον αντικείμενο του διαγωνισμού  
4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  
5. Τα στοιχεία του αποστολέα  

  
 1.2  Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 

 Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον  οποίο 
τοποθετούνται,   
Α. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες που ζητούνται και αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ όπου 
εμφανίζονται σε μορφή Φύλλου Συμμόρφωσης στο οποίο θα συμπληρωθεί η στήλη με την 
αποδοχή των όρων και την παραπομπή στο αντίστοιχο σημείο της προσφοράς. Την 
προσφορά που θα καταθέσει η τράπεζα, θα υπογράφει και θα είναι υπεύθυνος γι’ αυτή ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του κεντρικού καταστήματος στην Αθήνα. Στο φάκελο της 
προσφοράς θα πρέπει να κατατεθούν τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σχέση του 
υπογράφοντα με την τράπεζα και η εξουσιοδότησή του να καταθέσει και να εκπροσωπήσει 
την τράπεζα στο διαγωνισμό.   
Β. επί ποινή απόρριψης, ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ  (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς.   
Διευκρινίζεται ότι: Οι προτάσεις των προσφερόντων θα αξιολογηθούν από την ορισθείσα 
Επιτροπή του Διαγωνισμού με βασικό κριτήριο το επιτόκιο του ταμειακού υπολοίπου καθώς 
και τις άλλες παροχές. 
Γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 
αντιπρόσωπό τους.  
Δ. Να ορίζεται ο χρόνος ισχύος προσφοράς ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 
εκατό είκοσι  (120) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού.    

 1.3  Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτετα 
ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης.  
 1.4  Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη 

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τις δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε 
ύστερα από έγγραφο τις Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού 
οργάνου.  
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
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υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.  
1.5 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της πρόσκλησης και η κατάθεση προσφοράς από μόνη της δηλώνει ότι οι όροι 
γίνονται αποδεκτοί.   

1.6 Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις 
    του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.  
  
  ΆΡΘΡΟ 2: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  
Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. 
Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων   ή των νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών 
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς.    
Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών έχει ως εξής: 

• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της οικονομικής 
προσφοράς µονογράφονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται ανά φύλλο.   

• Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε 
Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται επίσης από τα µέλη του οργάνου.  Το αρμόδιο 
όργανο μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινήσεις από 
τους διαγωνιζομένους επί των  υποβληθέντων στοιχείων.  

• Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση  του 
αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται   στους 
προσφέροντες .    

 
Η αναθέτουσα αρχή μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των  
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού  διατηρεί το δικαίωμα: 
- Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού μετά από 

αιτιολογημένη απόφασή της   
- Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη του με τροποποίηση 

ή μη των όρων και των προδιαγραφών της πρόσκλησης    
  
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις:   

1. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.   
3. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της πρόσκλησης 
4. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα πρόσκλησης 
5. Προσφορά που δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ενός υποκαταστήματος σε όλες τις 

πρωτεύουσες των Νομών της Ελλάδος 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ   
  





ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                              
 Σελίδα 5 

  

Α/Α ΟΡΟΙ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Η σύμβαση μεταξύ της τράπεζας και του 

νοσοκομείου θα είναι για δύο(2)έτη, με 

δυνατότητα παράτασης για άλλα  (2) έτη 

μονομερώς με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 

.Το νοσοκομείο έχει την υποχρέωση να ενημερώσει 

την τράπεζα τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη 

της σύμβασης.    

  

2 Οι προσφορές των τραπεζών να αναφέρουν το 

υψηλότερο δυνατό επιτόκιο καταθέσεων σταθερό 

για διάστημα δύο (2) ετών «να μην είναι 

συνδεδεμένο με euribor» και το οποίο θα είναι το 

ίδιο για τυχόν παράταση ενός (1) ακόμη έτους. 

  

3 Ο υπολογισμός των τόκων να πραγματοποιείται 

βάση ημερησίων βαλερικών υπολοίπων και ο 

εκτοκισμός να είναι εξαμηνιαίος 

  

4 Το Νοσοκομείο θα τηρεί Λογαριασμό ταμειακής 

διαχείρισης ή και λογαριασμούς εισροών και 

εκροών  σύμφωνα με την νομοθεσία ,για την 

κάλυψη των αναγκών του χωρίς καμία χρέωση με 

έξοδα κίνησης  και διατήρησης αυτών. 

  

5 Δωρεάν χορήγηση μπλοκ «καρνέ» επιταγών 

(απεριόριστο αριθμό) ή μετά από συννενόηση  

χορήγηση πεδίου αρίθμησης επιταγών δικής μας 

προεκτύπωσης σε όσους λογαριασμούς  χρειαστεί 

το Νοσοκομείο και ακύρωση επιταγών χωρίς 

καμμία χρέωση. 

  

6 Δωρεάν χορήγηση extraits  στο Νοσοκομείο 

καθημερινά και μηνιαία ,σε όσους λογαριασμούς  

ζητηθεί από το Νοσοκομείο καθώς και εκτάκτως ,αν 

χρειαστεί(χρέωση ,πίστωση, υπόλοιπο ημέρας, 

αριθμός εξοφλημένης επιταγής, στοιχεία καταθέτη 

κλπ). 
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7 Δυνατότητα πρόσβασης του Νοσοκομείου στους 

λογαριασμούς με χρήση Ηλεκτρονικής τραπεζικής 

<<e-banking>> (view, μεταφορές μεταξύ 

λογαριασμών του Νοσοκομείου και όλες τις 

πληρωμές προς τρίτους χωρίς έξοδα για το 

Νοσοκομείο ). 

  

8 Αποθήκευση των τακτικών πληρωμών, ώστε να τις 

επαναλαμβάνει το Νοσοκομείο με το πάτημα ενός 

κουμπιού. 

  

9 Πληρωμή των υποχρεώσεων του Νοσοκομείου στα 

ασφαλιστικά δημόσια ταμεία χωρίς έξοδα (όπως 

Δ.Ο.Υ και εισφορές ΕΦΚΑ) 

  

10 Πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνικής 

εξυπηρέτησης 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το 

χρόνο 

  

11 Δυνατότητα  υπηρεσίας μαζικών πληρωμών προς 

τρίτους σε ευρώ εντός Τράπεζας  ή σε άλλες 

τράπεζες εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών 

(SEPA). 

  

12 Άμεση ενημέρωση σε περιπτώσεις δεσμεύσεων ή 

και κατασχέσεων σε λογαριασμούς του 

Νοσοκομείου από τρίτους 

  

13 Άμεση ενημέρωση για κάθε αλλαγή που 

πραγματοποιείται στις Τραπεζικές Υπηρεσίες που 

παρέχονται 

  

14 Δυνατότητα χρηματαποστολής σε συνεργασία με 

την τράπεζα με χαμηλό κόστος για το Νοσοκομείο 

ή οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό προϊόν παρέχει 

αυτή την δυνατότητα. (Παράθεση Αριθμητικών 

στοιχείων) 
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15 Δυνατότητα παροχής από την τράπεζα χορηγιών 

και άλλων υπηρεσιών. (Παράθεση Αριθμητικών 

στοιχείων) 

  

16 Η κατάθεση μετρητών, τραπεζικών επιταγών και 

ιδιωτικών επιταγών να γίνονται με Valeur 

αυθημερόν κι ανέξοδα. 

  

17 Αναλυτική περιγραφή  των στοιχείων του καταθέτη 

ή των εισερχομένων εμβασμάτων για ποσά που 

πιστώνονται στους  λογαριασμούς του 

νοσοκομείου «ονοματεπώνυμο, στοιχεία εντολής 

κλπ». 

  

18 Μεταφορά ποσών μεταξύ των λογαριασμών του 

νοσοκομείου με Valeur αυθημερόν κι ανέξοδα. 

  

19 Τα εισερχόμενα εμβάσματα να γίνονται με valeur 

της  ίδιας ημέρας  και χωρίς προμήθεια 

  

20 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. 

  

21 Τα εξερχόμενα εμβάσματα να έχουν: 

• Μηδενική χρέωση για το Νοσοκομείο 

• Μηδενική προμήθεια για τους 

προμηθευτές που τηρούν λογαριασμό στην ίδια 

τράπεζα με αυτή του νοσοκομείου 

• Την μικρότερη δυνατή προμήθεια για τους 

υπόλοιπους προμηθευτές με καθορισμένο 

ελάχιστο και μέγιστο ποσό. 

• Αναλυτική τιμολόγηση ανά προμηθευτή. 

  

22 Άμεση ανταπόκριση σε κάθε αίτημα των 

υπηρεσιών του νοσοκομείου που ασχολούνται με 
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τραπεζικές εργασίες (Οικονομικό τμήμα ,ταμείο 

,λογιστήριο). 

23 Η ανάδοχος τράπεζα να εγκαταστήσει ανέξοδα και 

άμεσα ,σε χώρο που θα της υποδείξει το 

Νοσοκομείο ,αυτόματη ταμειακή μηχανή(ΑΤΜ) 

{ ΈΞΥΠΝΟ ΑΤΜ για online καταθέσεις  με άμεση 

πίστωση }. 

  

24 Η ανάδοχος τράπεζα να εγκαταστήσει στο 

Νοσοκομείο δύο (2) συσκευές POS,χωρίς καταβολή 

τμήματος και χωρίς παρακράτηση προμήθειας. 

  

25 Προσφερόμενο ανταγωνιστικό επιτόκιο 

μισθοδοσίας του προσωπικού σταθερό για όλα τα 

έτη της σύμβασης και τυχόν παράτασης. 

  

26 Πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού χωρίς 

προμήθεια από την τράπεζα τόσο στον λογαριασμό 

εισροών όσο και στον λογαριασμό εκροών. 

  

27 Παροχές του προσωπικού του νοσοκομείου 

(επενδυτικά πακέτα, ασφαλιστικά πακέτα ,επιτόκιο 

χορήγησης δανείων – πιστωτικών καρτών κλπ). 

  

28 Η ανάδοχος τράπεζα πρέπει να διατηρεί δίκτυο 

καταστημάτων με ΑΤΜ πανελλαδικά τουλάχιστον 

στις πρωτεύουσες των περιφερειακών – ενοτήτων 

, με ποινή αποκλεισμού , για την 

αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση τόσο του 

Νοσοκομείου όσο και των προμηθευτών και των 

εργαζομένων 

  

                                                                                            ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ 
                                                                                                      ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
                                                                                      ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 
                                                                           «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» Ν.Π. Δ.Δ. 
      Ακριβές αντίγραφο 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
 
     ΜΠΑΖΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 




