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ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 

 
 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση 

τήρησης λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και παροχής τραπεζικών εργασιών 

του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» από πιστωτικό κατάστημα για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών 

με δυνατότητα ανανέωσης ενός (1) έτους, (CPV 66110000-4), με κριτήριο 

κατακύρωσης το ύψος του σταθερού προσφερόμενου επιτοκίου.» 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

147/08-08-2016). 

2. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους 

φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

3. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να 

εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

4. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.  

6. Την υπ’ αριθμ. 7/28-3-19 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της εν 

λόγω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

7. Την υπ’ αριθμ. 9/10-4-19 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση τήρησης λογαριασμού 

ταμειακής διαχείρισης και παροχής τραπεζικών εργασιών του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» από 

πιστωτικό κατάστημα για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών με δυνατότητα 
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ανανέωσης ενός (1) έτους, (CPV 66110000-4), με κριτήριο κατακύρωσης το ύψος 

του σταθερού προσφερόμενου επιτοκίου. (ΑΔΑ: ΩΥΜ94690Ω8-ΖΔ9) 

8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 6725/25-04-2019 Πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών 

από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.  
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

1. Τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την 

ανάθεση τήρησης λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και παροχής τραπεζικών 

εργασιών του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» από πιστωτικό κατάστημα για χρονικό διάστημα δυο 

(2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης ενός (1) έτους, (CPV 66110000-4), με κριτήριο 

κατακύρωσης το ύψος του σταθερού προσφερόμενου επιτοκίου, όπως αυτές 

καταρτίσθηκαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6725/25-04-2019 πρακτικό της αρμόδιας 

Επιτροπής. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από 

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.laiko.gr  

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα (7) ημέρες από την ημέρα 

ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως 

αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για 

τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 

14/05/2019 Ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου ή να 

τις αποστείλουν με τηλεομοιοτυπία στο 213-2061638 

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν 

και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε 

να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 

6. Με την οριστικοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί, για την 

κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για την ανάθεση τήρησης λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και παροχής 

τραπεζικών εργασιών του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» από πιστωτικό κατάστημα για χρονικό 

διάστημα δυο (2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης ενός (1) έτους, (CPV 66110000-

4), με κριτήριο κατακύρωσης το ύψος του σταθερού προσφερόμενου επιτοκίου.    

 

 

                                                                                                               

                                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Επισυνάπτονται:                                                                                                           

Δύο (2) σελίδες                                                                            ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
 
 

Τα ενδιαφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά 

τους για κάθε μια από τις παρακάτω προδιαγραφές: 

1. Valeur κατάθεσης μετρητών και τραπεζικών επιταγών, μεταφορά χρημάτων 

αυθημερόν ανέξοδα. 

2. Valeur κατάθεσης ιδιωτικών επιταγών την επόμενη εργάσιμη ανέξοδα. 

3. Δωρεάν χορήγηση συστήματος e-banking. 

4. Ημερήσια ηλεκτρονική ενημέρωση των τηρούμενων λογαριασμών του 

Νοσοκομείου (EXTRAIT) και συγκεντρωτικά στο τέλος κάθε μήνα . 

5. Για τα διατραπεζικά εμβάσματα του ΓΝΑ Λαϊκό προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή 

λοιπούς δημόσιους φορείς δεν θα εισπράττεται προμήθεια και λοιπά έξοδα, πλην 

των νομοθετημένων, αλλά θα μπορεί να τίθεται valeur πέραν της επόμενης 

εργάσιμης ημέρας. 

6. Τα εισερχόμενα εμβάσματα θα γίνονται με Valeur της ίδιας ημέρας και μηδενική 

προμήθεια. 

7. Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται ανέξοδα, εφόσον αυτοί διατηρούν 

λογαριασμό στη τράπεζα. 

8. Το συνολικό ημερήσιο όριο πληρωμής προμηθευτών που διαθέτουν τραπεζικό 

λογαριασμό τρίτης τράπεζας κατά προτίμηση να μην είναι μικρότερο από 

2.000.000,00€. 

9. Το όριο πληρωμής ανά προμηθευτή που διαθέτει λογαριασμό τρίτης τράπεζας κατά 

προτίμηση να μην είναι μικρότερο των 300.000,00€ ανά συναλλαγή. 

10. Προσφερόμενο ανταγωνιστικό επιτόκιο καταθέσεων το οποίο θα πρέπει να είναι 

υψηλότερο του ταμιευτηρίου της τράπεζας. Το επιτόκιο θα πρέπει να είναι σταθερό 

για δυο (2) χρόνια με δυνατότητα ετησίας αναπροσαρμογής μόνο σε περίπτωση 

διαφοροποίησης του επιτοκίου της Κεντρικής Ευρωπαϊκής τράπεζας σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από +1%. 

11. Το ημερήσιο υπόλοιπο των λογαριασμών θα εκτοκίζεται ολόκληρο και ο εκτοκισμός 

θα γίνεται ανά εξάμηνο. 

12. Τήρηση λογαριασμών εισροών και εκροών σύμφωνα με τις ανάγκες του 

Νοσοκομείου και την νομοθεσία. 

13. Εγκατάσταση ενός μηχανήματος ΑΤΜ εντός του Κεντρικού Κτιρίου του 

Νοσοκομείου. 
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14. Δωρεάν παροχή έξι (6) τερματικών POS με ανάλυση του ποσοστού χρέωσης  ανά 

συναλλαγή. 

15. Κάθε φύσεως Παροχές ή Δωρεές στο ΓΝΑ Λαϊκό οι οποίες θα αξιολογηθούν  κατά 

την κρίση της επιτροπής. 
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