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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Δ.Σ.      111            / 2014 

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής κλειστής οικονομικής προσφοράς 

για την ανάδειξη Πιστωτικού Οργανισμού (Τράπεζας) για την τήρηση 

λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 
 

   

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας με βάση: 

1. Την αριθμ. 30/30-09-2014 Θέμα 1ο πράξη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Γ.Ν. Άρτας με την οποία αποφάσισαν την έναρξη διαδικασιών 

για την ανάδειξη Πιστωτικού Οργανισμού Τράπεζας για την τήρηση 

λογαριασμών της ταμειακής διαχείρισης του Γ.Ν. Άρτας. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15, του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Δημόσιου 

Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13, του Νόμου 1902/1992, (Φ.Ε.Κ. 138/τ. 

Α/17-10-1990) «Αξιοποίηση Διαθεσίμων» 

4. Τις διατάξεις των παραγράφων 6 & 7 του άρθρου 7 του Νόμου 

3329/2005 (Φ.Ε.Κ.81/05 τεύχος Α) σχετικά με τις αρμοδιότητες του 

Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού του Νοσοκομείου. 

5. Την ανάγκη για την εύρυθμη, σύγχρονη και ασφαλή λειτουργία των 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας, Πρόκειται να προβεί με την 

διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος σε ανάδειξη Πιστωτικού Οργανισμού 

(Τράπεζας) για την τήρηση λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης του Γενικού 

Νοσοκομείου Άρτας. 

Οι Πιστωτικοί Οργανισμοί (Τράπεζα)  που ενδιαφέρονται, θα πρέπει 

να υποβάλλουν κλειστή προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικού 

Νοσοκομείου Άρτας μέχρι και την 17-11-2014 ημέρα Δεύτερα  και ώρα 

2:30μ.μ. σε σφραγισμένο φάκελο , στον οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς: 
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α ) Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα 

β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΡΤΑΣ»  

γ) Ο αριθμ.πρωτ. της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

δ) Τα στοιχεία του αποστολέα 

Οι Οικονομικές Προσφορές, οι οποίες θα περιέλθουν στην υπηρεσία 

μας μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες 

και δε γίνονται αποδεκτές. Επιστρέφονται δε στον αποστολέα τους χωρίς να 

αποσφραγιστούν. Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης θα πιστοποιείται από τον 

αριθμό πρωτοκόλλου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν την 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου www.gnartas.gr 

Οι οικονομικές προσφορές (οι προσφορές υποβάλλονται σε φάκελο που 

περιέχει ένα πρωτότυπο και ένα  αντίγραφο και στην ελληνική γλώσσα) θα 

ανοιχτούν στο Γραφείο Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας στις       

18-11-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν με το φάκελο της 

προσφοράς τους  τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 Βεβαίωση ότι είναι μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. 

 Βεβαίωση ότι είναι διασυνδεδεμένες με το διατραπεζικό σύστημα 

ΔΙΑΣ 

 Αντίγραφο του τελευταίου δημοσιευμένου Ισολογισμού τους. 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους 

όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

Στην Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το επιτόκιο 

τοκισμού καθώς και όποιες άλλες παροχές και οι προσφορές θα 

αξιολογηθούν από την ειδικά προς τούτο επιτροπή που θα συγκροτήσει το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, με βασικό κριτήριο το επιτόκιο του 

ταμειακού υπολοίπου καθώς και τις άλλες παροχές. Το επιτόκιο του 

Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης να έχει βάση αναφοράς το euribor  

εβδομάδας . Ο υπολογισμός των τόκων να πραγματοποιείται βάση ημερήσιων 

βαλεριακών υπολοίπων . 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Αντικείμενο θα είναι η ανάθεση σε Τράπεζα: 

 H τήρηση λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης του Νοσοκομείου. 

2.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της ανάθεσης θα είναι για πέντε (5) έτη με δικαίωμα 

παράτασης εκ μέρους του Νοσοκομείου για άλλα δύο (2) έτη.  

http://www.gnartas.gr/
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3. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να αναφέρουν τα 

παρακάτω: 

1. Προσφερόμενο ανταγωνιστικό επιτόκιο καταθέσεων,  

2. Valeur κατάθεσης των επιταγών 

3. Τήρηση λογαριασμών εισροών και εκροών σύμφωνα με τις ανάγκες 

του Νοσοκομείου και την ισχύουσα νομοθεσία 

4.Ο τηρούμενος λογαριασμός δε θα έχει έξοδα κίνησης και στις 

καταθέσεις από τρίτους δεν θα χρεώνεται προμήθεια τραπέζης. 

5. Η τράπεζα θα αποστέλλει αντίγραφο των τηρούμενων λογαριασμών 

(EXTRAIT) του Νοσοκομείου καθημερινά και συγκεντρωτικά στο τέλος κάθε 

μήνα. 

6.   Εγκατάσταση e-banking. 

7. Εγκατάσταση ενός (1) μηχανήματος Α.Τ.Μ. στο χώρο του 

Νοσοκομείου και σε θέση που θα υποδειχτεί από το Νοσοκομείο. 

8. Ότι  είναι διασυνδεδεμένες με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ 

4. ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Για την τήρηση λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης η τράπεζα δεν θα 

προβαίνει σε χρέωση του Νοσοκομείου. 

 5.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Η Τράπεζα θα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των κάθε είδους 

οικονομικών δοσοληψιών του Νοσοκομείου στα πλαίσια της ταμειακής 

διαχείρισης μέσου λογαριασμού καταθέσεων όψεως ταμειακής διαχείρισης (ο 

οποίος θα καλείται περαιτέρω ο “Λογαριασμός”) o οποίος θα ανοιχθεί στο 

όνομα του Νοσοκομείου στο υποκατάστημα της Τράπεζας. 

 Για την εξυπηρέτηση των καθημερινών συναλλαγών του Νοσοκομείου 

θα του χορηγούνται δωρεάν βιβλιάρια επιταγών. 

 Μέσω του Λογαριασμού το Νοσοκομείο θα διενεργεί τις πληρωμές 

εισφορών στα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις πληρωμές στις Δ.Ο.Υ. (π.χ. 

Φ.Μ.Υ.) Περαιτέρω, μέσω του Λογαριασμού θα τακτοποιούνται και 

τυχόν άλλες οικονομικές υποχρεώσεις του Νοσοκομείου προς τρίτους, 

μετά από σχετική εντολή του Νοσοκομείου και εφόσον υπάρχει 

διαθέσιμο χρηματικό ένταλμα. Επίσης ο λογαριασμός  δε θα έχουν 

έξοδα κίνησης και στις καταθέσεις από τρίτους δεν θα χρεώνεται 

προμήθεια τραπέζης. 

 6.    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Να έχουν υποκατάστημα στην πόλη της Άρτας. 

 Να είναι διασυνδεδεμένες με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ 

 Η ενημέρωση για τα υπόλοιπα των λογαριασμών να γίνεται ανέξοδα 

οπότε και όπως ζητηθεί από την υπηρεσία μας. 
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 Η πληρωμή των υποχρεώσεων του Νοσοκομείου προς τα Ασφαλιστικά 

Ταμεία, το Δημόσιο, την Τράπεζα της Ελλάδας και τις άλλες υπηρεσίες 

να γίνονται χωρίς την οποιαδήποτε επιβάρυνση με έξοδα ή 

προμήθειες. 

 Η πληρωμή των προμηθευτών να γίνεται χωρίς την παραμικρή 

επιβάρυνση τους είτε αυτοί τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα είτε σε 

άλλη τράπεζα. 

7.  ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΝΑΡΞΗ) 

Στην Τράπεζα στην οποία θα γίνει η ανάθεση, αποστέλλεται εγγράφως 

ανακοίνωση με την οποία προκαλείται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση που η Τράπεζα δεν 

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε 

το Δ.Σ. του Νοσοκομείου μπορεί να αποφασίσει την επανάληψη της 

διαδικασίας, την ανάθεση στον επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης ή την 

προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 

ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του Ν. 2286/95 όπως ισχύουν 

κάθε φορά. 

 

                                                                          

 

                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ  

                                                                  

                                                                ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (κεντρικό) 

Πλατεία Κιλκίς, Άρτα, 47100,   

Τηλ: 2681031046 

2. EUROBANK ERGASIAS (κεντρικό) 

Σκουφά 74 & Βλαχούτση, Άρτα, 47100,  

Τηλέφωνο: 2681076111  

3. ALPHA BANK (κεντρικό) 

Φιλελλήνων 11, Άρτα, 47100, 

Τηλ: 2681026672 

4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (κεντρικό) 

Βενιζέλου Ελευθερίου & Βασιλέως Πύρρου, Άρτα, 47100,   

ΤΗΛ: 2681021600 

5. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ  

Βασιλέως Κωνσταντίνου & Γριμπόβου - Αποκαύκου, Άρτα, 47100 

ΤΗΛ: 2681021307 

6. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝΠΕ 

Φιλελλήνων 12, Άρτα, 47100,  

ΤΗΛ: 2681021040 
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