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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
       ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ             ΝΙΚΑΙΑ: 29-09-2020 
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»   ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 41351 
     Γ.Ν.∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»  

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Το ΓΝΝΠ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - ΓΝ∆Α «Η ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ», έχοντας υπ’ όψη: 
1. Το Ν.2362/95  «περί ∆ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις»  
2. Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευοµένων από το ΥΥ& ΚΑ και 

λοιπές διατάξεις» 
3. Τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση 
∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 1,   

5. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων…»,  

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

7. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα. 

8. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει 
σήµερα. 

9. Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα. 

10. Την λήξη της υφιστάµενης σύµβασης του Νοσοκοµείου µε την Εθνική Τράπεζα 
Ελλάδος στις 9-3-21 

11. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 37499/3-9-20 Απόφαση του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε την διαδικασία της 
Απευθείας Ανάθεσης, µε έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών  
σφραγισµένων  προσφορών για την ανάδειξη ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ – 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ (CPV 71900000-7) για τη διαχείριση των 
τραπεζικών εργασιών – συναλλαγών του ΓΝΝΠ 
«ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - ΓΝ∆Α «Η ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ» 
 

Ηµεροµηνία Λήξης: 27/10/2020 
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Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) (https://login.eprocurement.gov.gr) του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου 
(www.nikaia-hosp.gr → Προµήθειες → ∆ιακηρύξεις διαγωνισµών). 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
              
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
& ΩΡΑ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Πρωτοκόλλου  
Του ΓΝΝΠ 

«ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

27/10/2020 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 

έως 10:00 π.µ. 

ΓΝΝΠ 
«ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

» 

27/10/2020 
ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10:15 π.µ. 

 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία έχουν: 
Κάθε αναγνωρισµένη Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυµα που διαθέτει επαρκές 
δίκτυο υποκαταστηµάτων στο νοµό Αττικής και ένα (1) τουλάχιστον 
υποκατάστηµα σε κάθε Νοµό της χώρας. 
 
Τα ενδιαφερόµενα πιστωτικά ιδρύµατα να υποβάλλουν τις προσφορές τους 
προκειµένου να συναφθεί σύµβαση συνεργασίας που θα αφορά στην: 
� Τήρηση των λογαριασµών όψεως ταµειακής διαχείρισης και µισθοδοσίας του 

Νοσοκοµείου. 
� ∆ιενέργεια των λοιπών τραπεζικών εργασιών του Νοσοκοµείου. 
� Αποκλειστική χρήση του γραφείου τραπεζικών συναλλαγών (επιφάνειας 55 

τ.µ.) που υπάρχει στον περίβολο του Νοσοκοµείου δια συστάσεως 
χρησιδανείου χώρου. 

 
Οι προσφορές θα αποσταλούν έως την 27/10/2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 π.µ. και θα απευθύνονται στο: 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
∆.ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3 – 184 54 – ΝΙΚΑΙΑ 
ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ – 2ος ΟΡΟΦΟΣ) 
 
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, θα 
θεωρούνται εκπρόθεσµες. 
 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται: 
o µέσα σε σφραγισµένο φάκελο 
o δακτυλογραφηµένες 
o θα φέρουν σφραγίδα της Τράπεζας και υπογραφή του προσφέροντα 
o σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο – ακριβές αντίγραφο) 
o στην Ελληνική γλώσσα 
o µε πλήρη αρίθµηση των σελίδων 
o καθαρογραµµένες και χωρίς ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 
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Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (Κτίριο 
Μαντούβαλου - 2ος όροφος) αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
την ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής και τον τίτλο του 
διαγωνισµού. 
 
Ηµεροµηνία αποσφράγισης του διαγωνισµού έχει οριστεί η 27/10/2020 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.15 π.µ.  
 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε την 
τεχνική περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) από πενταµελή  επιτροπή, η οποία έχει 
οριστεί για το σκοπό αυτό.  
 
Σας γνωρίζουµε  ότι : 
• Εναλλακτική προσφορά δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που δοθεί 

εναλλακτική προσφορά αυτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) 

ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας 
διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιούµενος ισχύει.   

 
Οι οικονοµικοί φορείς µέσα στο φάκελο  της προσφοράς τους θα 
τοποθετήσουν υπεύθυνη δήλωση (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρµογή και 
των άρθρων 1 & 3 του Ν.4250/26-3-14 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-14) του 
Ν.1599/1986)  στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη 
στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο 
συµµετέχουν οι προσφέροντες και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι: 
• Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει για τους 

προσφέροντες λόγος αποκλεισµού από τους αναφερόµενους στα άρθρα 73 
(ειδικά παρ. 1, 2 και 4) και 74 του Ν 4412/2016, για τους οποίους οι 
οικονοµικοί φορείς αποκλείονται από την συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς 
του ∆ηµοσίου. 

• Τηρούν όλους τους Ελληνικούς Νόµους, τους σχετικούς µε την εργασία 
(Εργατική – Ασφαλιστική Νοµοθεσία). 

• Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα. 

• Η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε της όρους της παρούσας 
πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη 
γνώση. 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
• Παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους σχετικά µε 

οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, µαταίωση ή ακύρωση 
του ∆ιαγωνισµού. 

• ∆εν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
σύµβασης εφόσον επιλεγούν. 

• Λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα 
των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες. 

• Αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν κάθε σχετικό 
δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί. 

 
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από 
την Υπηρεσία. 
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Η διαδικασία θα γίνει σύµφωνα µε τους γενικούς και ειδικούς όρους που 
ακολουθούν: 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον του αρµοδίου 
οργάνου παραλαβής και αποσφράγισης τους.  

Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την προαναφερόµενη 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα. 

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο, µετά την έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην 
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 

Οι συµµετέχοντες δικαιούνται να παραβρίσκονται στην διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών και λαµβάνουν γνώση των υπολοίπων 
συµµετασχόντων στην διαδικασία. Οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι 
των συµµετασχόντων µπορούν να λάβουν γνώση του περιεχοµένου όλων των 
προσφορών που υποβάλλονται στον διαγωνισµό, µετά την ολοκλήρωση της 
αποσφράγισής τους από το αρµόδιο όργανο ή σε σχετική ηµεροµηνία που θα 
τους γνωστοποιηθεί εγγράφως από την αρµόδια Υπηρεσία. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρµόδιο όργανο, ακόµη κι αν το 
ίδιο είναι αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωµένο να 
ελέγχει την συµµόρφωση των συµµετασχόντων ή των προσφορών τους ως 
προς τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Με βάση αφενός την παρούσα προκήρυξη που περιέχει τις βασικές αρχές και 
αφετέρου την προσφορά του πιστωτικού ιδρύµατος που θα επιλεγεί και στη 
συνέχεια για χάρη συντοµίας θα αποκαλείται «Τράπεζα», θα υπογραφεί 
σύµβαση µεταξύ του Νοσοκοµείου και της Τράπεζας για τη διαχείριση των 
τραπεζικών συναλλαγών και των αποθεµατικών του Νοσοκοµείου συνολικά για 
έξι (6) έτη, µε δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακόµη έτους µετά από 
συµφωνία των συµβαλλοµένων. 

Η αξιολόγηση για τη συµφερότερη για το Νοσοκοµείο πρόταση και για τη 
σύναψη ή µη σύµβασης θα γίνει µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Νοσοκοµείου µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης που έχει 
οριστεί για τον σκοπό αυτό. 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε: 

� Το προσφερόµενο επιτόκιο µε βάση αναφοράς το euribor πλέον 
προσαύξησης. Το επιτόκιο θα ισχύει για όλους τους λογαριασµούς 
ταµειακής διαχείρισης που θα τηρεί το Νοσοκοµείο στην Τράπεζα από το 
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πρώτο ευρώ και για ολόκληρο το ποσό κατάθεσης. Ο εκτοκισµός θα είναι 
εξαµηνιαίος. 

� Το valeur για τις επιταγές που κατατίθενται στους λογαριασµούς του 
Νοσοκοµείου και συγκεκριµένα στις περιπτώσεις κατάθεσης από άλλη πόλη 
ή ιδιώτες ή επιταγής από άλλη τράπεζα. 

� Εάν υπάρχουν προµήθειες και λοιπά έξοδα για κάθε τραπεζική εργασία που 
δεν περιλαµβάνεται στις αναφερόµενες στους ειδικούς όρους, να παρατεθεί 
αναλυτική κατάσταση και να αναφερθεί τυχόν ποσοστό έκπτωσης. 

� Την διαδικασία πίστωσης των λογαριασµών µισθοδοσίας των υπαλλήλων 
τόσο µέσω του διατραπεζικού συστήµατος ∆ΙΑΣ Α.Ε., όσο και εκτός αυτού 
(αναλυτική περιγραφή). 

� Τις παροχές που προσφέρονται στους µισθοδοτούµενους υπαλλήλους µέσω 
της Τράπεζας. 

� Λοιπές πάγιες ετήσιες παροχές προς το Νοσοκοµείο και τους εργαζοµένους 
σε αυτό. 

� Άλλα εφάπαξ αντισταθµιστικά οφέλη για το Νοσοκοµείο. 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1 

Με ποινή αποκλεισµού, πρέπει να υπάρχει ρητή δέσµευση στα εξής 
σηµεία: 

• Οι υπηρεσίες µισθοδοσίας τόσο για το Νοσοκοµείο όσο και για τους 
εργαζόµενους να γίνονται ανέξοδα. Η καταβολή της µισθοδοσίας  
διενεργείται στο πλαίσιο πληρωµών του διατραπεζικού συστήµατος ∆ΙΑΣ 
Α.Ε. µέσω πίστωσης από την Ενιαία Αρχή Πληρωµών των τραπεζικών 
λογαριασµών που θα τηρούν οι µισθοδοτούµενοι στην Τράπεζα, εφ΄όσον 
την έχουν επιλέξει ως Τράπεζα µισθοδοσίας τους. Στο Νοσοκοµείο 
µισθοδοτούνται ανά δεκαπενθήµερο 1750 εργαζόµενοι περίπου.  

• Η Τράπεζα θα εξυπηρετεί χωρίς κανένα επιπλέον κόστος την εκτός 
συστήµατος ∆ΙΑΣ µισθοδοσία του προσωπικού του Νοσοκοµείου. Τα 
χρηµατικά ποσά της µισθοδοσίας για τις εκτός ∆ΙΑΣ πληρωµές θα τίθενται 
στη διάθεση της Τράπεζας µε τραπεζική επιταγή την προηγούµενη 
εργάσιµη ηµέρα πριν την ηµεροµηνία πίστωσης των λογαριασµών 
µισθοδοσίας των δικαιούχων υπαλλήλων (έως τις 14.00). 

• Η Τράπεζα θα χορηγεί δωρεάν σε όσους υπαλλήλους του Νοσοκοµείου την 
έχουν επιλέξει την για την είσπραξη της µισθοδοσίας τους, κάρτα ανάληψης 
µετρητών για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών τους µέσω Αυτόµατης 
Ταµειακής Μηχανής (Α.Τ.Μ.).  

• Η Τράπεζα θα παρέχει: 

− Μηνιαίο αντίγραφο κίνησης λογαριασµών και εκτάκτως όποτε της ζητηθεί 
από την Οικονοµική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. 

− ∆ωρεάν καρνέ επιταγών (µε δωρεάν τυχόν ακυρώσεις επιταγών).  

− ∆ωρεάν εξόφληση λογαριασµών κοινής ωφελείας του Νοσοκοµείου 
(ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, τηλεπικοινωνιών και φυσικού αερίου).  

− Την µη επιβάρυνση µε έξοδα κίνησης για τους τηρούµενους στην 
Τράπεζα λογαριασµούς του Νοσοκοµείου. 

− Πληρωµή των υποχρεώσεων του Νοσοκοµείου στα Ασφαλιστικά Ταµεία, 
καθώς και είσπραξη των απαιτήσεών του από αυτά µέσω του 
τηρούµενου στην Τράπεζα λογαριασµού χωρίς χρέωση εξόδων ή 
προµηθειών.  
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− Πληρωµή των προµηθευτών σε τραπεζικούς λογαριασµούς τους που 
τηρούνται σε όλες τις τράπεζες εσωτερικού, χωρίς χρέωση εξόδων ή 
προµηθειών. 

Επισηµαίνεται ότι το Νοσοκοµείο ως Ν.Π.∆.∆. για την τήρηση των 
αποθεµατικών του υπόκειται στις διατάξεις του Α.Ν. 1611/50, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.  

• Η Τράπεζα θα διαθέσει τέσσερα (4) τερµατικά POS (Point Of Sales), για 
χρήση του Νοσοκοµείου, µε προµήθεια όχι µεγαλύτερη του 1% (≤1%). 

• Η Τράπεζα θα εγκαταστήσει Αυτόµατη Ταµειακή Μηχανή (Α.Τ.Μ.) σε χώρο 
που θα υποδειχθεί από το Νοσοκοµείο, την οποία θα συντηρεί και θα 
επισκευάζει άµεσα σε περίπτωση βλάβης. 

• Η Τράπεζα θα αναλάβει όλα τα έξοδα συντήρησης ή τυχόν επισκευής (που 
προέρχονται από την συνήθη καλή χρήση) και λειτουργίας του Γραφείου 
Τραπεζικών Συναλλαγών (επιφανείας 55 τ.µ.), που υπάρχει στον περίβολο 
του Νοσοκοµείου και του οποίου θα έχει τη αποκλειστική χρήση δια 
συστάσεως χρησιδανείου χώρου για όλη τη διάρκεια της σύµβασης µε το 
Νοσοκοµείο. Στα έξοδα λειτουργίας περιλαµβάνονται και οι λογαριασµοί 
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και τηλεπικοινωνιών. Απαγορεύεται 
ρητά η παραχώρηση ή εκµίσθωση του προαναφερόµενου χώρου σε 
τρίτους, καθώς και η χρησιµοποίησή του για άλλο σκοπό.  

• ∆εδοµένου ότι το ως άνω Γραφείο είναι εύκολα προσπελάσιµο στο 
συναλλακτικό κοινό, η Τράπεζα είναι υποχρεωµένη να διαθέτει ένα ταµείο 
για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των εργαζοµένων του 
Νοσοκοµείου.  

 

Εφ’ όσον από τους ενδιαφερόµενους προσφέροντες ζητηθούν πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται 
από την Οικονοµική Υπηρεσία (τηλέφ. επικοινωνίας: 213-2076220, -6221,  
FAX:210-4918702,  e-mail: yody@nikaia-hosp.gr και pot@nikaia-hosp.gr).  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Η τράπεζα κηρύσσεται έκπτωτη από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτή, εφόσον δεν τήρησε κάποιον από τους όρους της 
σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η Τράπεζα που θα επιλεγεί για τη διαχείριση των τραπεζικών εργασιών και 
συναλλαγών του Νοσοκοµείου υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο 
µέτρο ασφάλειας και προστασίας του Γραφείου Τραπεζικών Συναλλαγών της 
Τράπεζας στο Νοσοκοµείο για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι 
υπεύθυνη για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων 
του Νοσοκοµείου, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση 
κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί, εφ’ όσον 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτής. 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Το Νοσοκοµείο µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  
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α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια 
από τις καταστάσεις αποκλεισµού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την 
παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύµβασης,  
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 
2014/24/EE, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της 
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.  
 
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
Το Νοσοκοµείο µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει 
αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους 
των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών του ή µετά από γνώµη της 
αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού.  
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά 
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το 
σφάλµα ή η παράλειψη.  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι Ν.4412/16. 
 
 
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) (https://login.eprocurement.gov.gr) του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου 
(www.nikaia-hosp.gr → Προµήθειες → ∆ιακηρύξεις διαγωνισµών). 
 
Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο 
Γρ. Προµηθειών του Νοσοκοµείου, κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα καθώς και 
στα τηλέφωνα 2132076214 και 213-2077407 - 8. 
 
              Ο ΑΝ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
        ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ 

 

                                                  


