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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της απάντησης της επιτροπής αξιολόγησης στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 

9842/22-07-2021 αίτημα για διευκρινήσεις της τραπεζικής εταιρείας “ Eurobank 

A.E.” σχετικά με την υπ’ αριθμ. 72/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για την ανάθεση τήρησης λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και παροχής 

τραπεζικών εργασιών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» από πιστωτικό 

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

προσφερόμενου επιτοκίου.» 

 

ΣΧΕΤ.:  Το από 23/07/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι 

διαγωνισμού. 

                
Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 9842/22-07-2021 αιτήματος για διευκρινήσεις 

της τραπεζικής εταιρείας “ Eurobank A.E.”   σχετικά με την υπ’ αριθμ. 72/2021 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση τήρησης λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης 
και παροχής τραπεζικών εργασιών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» από 

πιστωτικό κατάστημα για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης ενός 

(1) έτους, η επιτροπή αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού επισημαίνει τα εξής: 

«Σε απάντηση της υπ΄αρ. πρωτ. 9842/22-07-2021 επιστολής της τραπεζικής εταιρίας 

Eurobank, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα. 

 

 Το Γ.Ν.Α. Λαϊκό διατηρεί λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε εμπορική 

τράπεζα στην οποία έχει ανατεθεί η ταμειακή διαχείριση. 

 Πρόκειται για μεγάλο νοσηλευτικό ίδρυμα με καταθέσεις που  κυμαίνονται κυρίως 

από 5.000.000,00€ έως 12.000.000,00€ συνολικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην 
εμπορική τράπεζα. 

 Το νοσοκομείο επί του παρόντος διατηρεί 4 φυσικά τερματικά pos.  

 Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά μέσω του συστήματος e-

banking.  



 

 Αν και δεν προκύπτει από τη νομοθεσία ότι ειναι απαγορευτική η έκδοση 

εγγυητικής συμμετοχής από την ίδια τη συμμετέχουσα τράπεζα το νοσοκομείο 

επιθυμεί να προσκομιστεί  εγγυητική επιστολή άλλου τραπεζικού ιδρύματος. 

 Οι εκπρόσωποι των τραπεζών μπορούν να παρίστανται στην αποσφράγιση των 

προσφορών. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας αναφέρονται στη σελίδα 4 (Τετάρτη: 
28-07-2021 και Ώρα: 11:00 π.μ.) της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

   Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού.» 

                                                                                                                       
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                                                                                α.α.    
                                                                                                        ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. “ Eurobank A.E.” μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 

2. Προς κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου 
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