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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Eurobank Ergasias Α.Ε  προς το Ν.Π.Δ.Δ « ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ». 

Αρ. Πρωτ. 15472 

Στην Άρτα σήμερα 24
η
 Ιουνίου 2019, μεταξύ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με 

την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» (με ΑΦΜ 094014250, ΔΟΥ 

Φ.Α.Ε. Αθηνών) που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος 8, τκ 10557) και εκπροσωπείται 

νόμιμα στην παρούσα περίπτωση από τους υπογράφοντες στο τέλος της παρούσας 

(στο εξής «η Τράπεζα») και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την 

επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ» (με ΑΦΜ 999130600 Δ.Ο.Υ. Άρτας) 

που εδρεύει στην Άρτα, Λόφος Περάνθης και εκπροσωπείται νόμιμα από το Διοικητή 

αυτού κο Βασίλειο Μπαλάσκα του Γρηγορίου ΑΔΤ ΑΝ295467 (στο εξής «Το 

Νοσοκομείο»), οι οποίοι αφού έλαβαν υπόψη τους: 

1. Την από 13/05/2019 (αρ. πρωτ. ΔΣ 39/2019) του Νοσοκομείου Διακήρυξη 

σχετικά με «Συνοπτικό διαγωνισμό με πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής κλειστής 

οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την τήρηση λογαριασμών 

ταμειακής διαχείρισης του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας» και την αριθμ. Πρωτ. 

133/30-05-2019 Προσφορά Τραπεζικών Προϊόντων και Υπηρεσιών της Τράπεζας, 

όπως αυτή περιέχεται στο Παράρτημα Α, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

2. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου υπ’ αριθμ. 17/6-

06-2019 έκτακτο 2
ο
 με θέμα «Αξιολόγηση διαγωνισμού Διακήρυξης ΔΣ 39/2019 με 

πρόσκληση κατάθεσης σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη Πιστωτικού 

Οργανισμού (τράπεζας) για την τήρηση λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης», με την 

οποία ο άνω διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην Τράπεζα.. 

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

Το Νοσοκομείο αναθέτει με την παρούσα στην Τράπεζα, την εκτέλεση των κάτωθι 

τραπεζικών εργασιών: 

1. Την τήρηση αποκλειστικά στην Τράπεζα του λογαριασμού ταμειακής 

διαχείρισης και των λογαριασμών όψεως του Νοσοκομείου, όπως αυτά αναγράφονται 

στις ως άνω υπ` αρ. ΔΣ 39/2019 πρόσκληση ενδιαφέροντος και την υπ’ αριθμ. 17/6-

06-2019 θέμα έκτακτο 2
ο
 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου,  

μέσω των οποίων θα γίνεται μέχρι τις 30-06-2020 η διαχείριση του συνόλου των 

διαθεσίμων τους, που θα κατατεθούν στους εν λόγω λογαριασμούς, με δυνατότητα 

επέκτασης της συνεργασίας για ένα (1) επιπλέον έτος. 

2. Την παροχή από την Τράπεζα, τραπεζικών υπηρεσιών και διευκολύνσεων 

προς το Νοσοκομείο αλλά και ανταποδοτικών οφελών προς αυτόν λόγω της 

συνεργασίας,  όπως τα ανωτέρω περιγράφονται στο παράρτημα Α’ , το οποίο 

προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
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Άρθρο 2 

Όροι εκτέλεσης της Σύμβασης 

1. Λογαριασμοί όψεως: 

• Μέσω των λογαριασμών αυτών θα διακινείται το σύνολο των διαθεσίμων του 

Νοσοκομείου και θα καλύπτεται, πλήρως, το φάσμα των απαραίτητων τραπεζικών 

συναλλαγών και εργασιών τους. 

• Το μικτό ετησιοποιημένο επιτόκιο των λογαριασμών συμφωνείται σε 1,11%, 

σταθερό για το πρώτο έτος συνεργασίας με δυνατότητα επέκτασης για ένα (1) 

επιπλέον έτος.  

• Το παραπάνω επιτόκιο ισχύει για τα διαθέσιμα του Νοσοκομείου με την 

προϋπόθεση συνολικής συνεργασίας του με την Τράπεζα. 

2. Ενίσχυση του Έργου του Νοσοκομείου: 

Στα πλαίσια της συνολικής συνεργασίας της με το Νοσοκομείο και της ενίσχυσης του 

έργου του, η Τράπεζα θα το ενισχύσει για τα δύο πρώτα έτη συνεργασίας, με 

πρόσθετη παροχή καθαρού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€ 1.500) για κάθε μέσο 

κατατεθειμένο ποσό ύψους € 500.000 στην Τράπεζα, η σταδιακή, ισόποση, απόδοση 

του οποίου θα γίνεται ανά εξάμηνο. Το παραπάνω ποσό των € 1.500, αναγόμενο επί 

των μέσων ταμειακών διαθεσίμων του Νοσοκομείου στην Τράπεζα (ενδεικτικά € 

500.000, € 1.000.000, € 1.500.000) ισοδυναμεί ετησίως, για παράδειγμα, με: Μέσα 

ταμειακά διαθέσιμα: € 500.000 – ετήσια παροχή: € 1.500 – ποσοστό επιτοκίου: 

0,35% ή μέσα ταμειακά διαθέσιμα: € 1.500.000 – ετήσια παροχή: € 3.000 – ποσοστό 

επιτοκίου: 0,35%. 

Συνεπώς, για έκαστο έτος συνεργασίας, το συνολικό ετήσιο μικτό οικονομικό όφελος 

του Νοσοκομείου από τόκους και πρόσθετη παροχή, ανάλογα με τα μέσα διαθέσιμά 

του στην Τράπεζα, μεταφράζεται, ποσοστιαία, σε μικτό επιτόκιο: 1,11% + 0,35% = 

1,46%. 

 3. Λοιπές Τραπεζικές Υπηρεσίες και Προϊόντα: 

Θα παρέχονται σύμφωνα με τις ως άνω υπ` αρ. ΔΣ 39/2019 πρόσκληση 

ενδιαφέροντος και την υπ’ αριθμ. 17/6-06-2019 θέμα έκτακτο 2
ο
 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, καθώς και την από 133/30-5-2019 

Προσφορά της Τράπεζας, περί Παροχής Τραπεζικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, 

όπως αυτή περιέχεται στο Παράρτημα Α, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Άρθρο 3 

Αποκλειστικότητα 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι αναφερόμενες στην παρούσα Σύμβαση 

τραπεζικές εργασίες (βλ. Άρθρο 1) θα εκτελούνται αποκλειστικά από την Τράπεζα 

καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 
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Άρθρο 4 

Διάρκεια της Σύμβασης 

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 1 έτος. Αρχίζει από την 01-07-2019 και 

λήγει την 30-06-2020, δύναται δε να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος κατόπιν 

συμφωνίας των δύο (2) μερών. 

Άρθρο 5 

Γλώσσα – Δίκαιο – Επίλυση διαφορών – Καταγγελία – Ανωτέρα Βία 

Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση 

σύγκρουσης όρων της παρούσης με τυχόν μεταφρασθέν σε άλλη γλώσσα κείμενο, 

υπερισχύει η ελληνική έκδοση αυτής. 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση 

οποιωνδήποτε διαφορών τυχόν απορρεύσουν από αυτήν και δεν επιλυθούν με κοινή 

συμφωνία των συμβαλλομένων μερών βάσει της αρχής της καλή πίστης, θα είναι τα 

καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια της πόλεως Άρτας. 

Η παρούσα δύναται να καταγγελθεί πριν την λήξη της από οποιοδήποτε από τα 

συμβαλλόμενα μέρη μόνο για σπουδαίο λόγο εγγράφως, των έννομων συνεπειών της 

καταγγελίας επερχομένων μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από 

την επομένη της κοινοποίησής της. Σπουδαίο λόγο αποτελεί και κάθε παράβαση 

οποιουδήποτε όρου της παρούσας, οι οποίοι όλοι συμφωνούνται ως ουσιώδεις.  

(Σε αυτή την περίπτωση το ανυπαίτιο μέρος έχει δικαίωμα να ζητήσει από το υπαίτιο 

μέρος την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής του βλάβης). 

Ανωτέρα Βία: Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για οιαδήποτε τυχόν προκληθείσα ζημιά του 

Νοσοκομείου, απορρέουσα από τη μερική ή ολική αδυναμία εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεών της που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση, εφόσον η αδυναμία 

αυτή οφείλεται σε περιστάσεις ασυνήθεις, απρόβλεπτες και ξένες προς τη βούλησή 

της και των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν ή να 

αποφευχθούν παρ’ όλες τις προσπάθειες της Τράπεζας για το αντίθετο ή λόγω 

δέσμευσης της Τράπεζας από άλλες νομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στην 

Εθνική ή την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Όσες από τις Τραπεζικές εργασίες δεν είναι δυνατό να παρασχεθούν εξ αιτίας των 

περιορισμών, οι οποίοι επιβάλλονται από τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου της 

28/06/2015 (Ά 65), της 18/07/2015 (Ά84), της 31/07/2015 (Ά90), όπως 

τροποποιημένες ισχύουν και των Υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εξεδόθησαν κατ’ 

εξουσιοδότηση των ΠΝΠ, όπως τροποποιημένες ισχύουν (εν γένει διατάξεις περί 

capital controls) ή από ανάλογες μελλοντικές διατάξεις, αυτές θα παρασχεθούν άμεσα 

και αμελλητί μετά την άρση των παραπάνω περιορισμών, είτε ξεχωριστά αν η άρση 

αφορά σε κάποια εργασία, είτε συνολικά αν η άρση επιτρέπει την παροχή όλων των 

Τραπεζικών εργασιών και προφανώς για όλη τη διάρκεια ισχύος της μεταξύ μας 

Σύμβασης. 
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Κατά το διάστημα μέχρι την άρση των περιορισμών, η Τράπεζα, σε ότι αφορά τις εν 

λόγω υπηρεσίες, θα εξυπηρετήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο το Νοσοκομείο και τα 

στελέχη του. 

Άρθρο 6 

Προσωπικά δεδομένα 

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις επιταγές του 

Κανονισμού υπ’ αριθμ. 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, καθώς και με τη 

συναφή ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών 

δεδομένων, καθώς και τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων.    

Άρθρο 7 

Τελικές Διατάξεις 

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης συνομολογούνται στο σύνολό τους ως 

ουσιώδεις και τροποποιούνται μόνο εγγράφως, του εγγράφου τύπου 

συνομολογουμένου ως αποκλειστικού μέσου αποδείξεως τους. Όλες οι αιτήσεις, 

οχλήσεις και γνωστοποιήσεις θα γίνονται μόνον εγγράφως. 

Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη αποστέλλουν νομίμως και εγκύρως έγγραφα στις 

δηλωθείσες στην αρχή της παρούσας διευθύνσεις έως την έγγραφη ειδοποίησή τους 

για οιαδήποτε μεταβολή αυτών. 

Τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός εκ των όρων της παρούσης Συμβάσεως δεν θα 

επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος των υπολοίπων όρων αυτής.  

Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης και οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν, 

συμφωνήθηκαν ρητά μεταξύ των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικής διαπραγμάτευσης, 

κατανοώντας επακριβώς το ουσιαστικό περιεχόμενο αυτών, καθώς και τις έννομες 

συνέπειες των όρων που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση. 

Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα Σύμβαση συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 

(2) ισόκυρα πρωτότυπα από τα οποία κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα. 

                                    Οι συμβαλλόμενοι 

Για την Τράπεζα                                                                Για το Νοσοκομείο 
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