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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διεύθυνση

Τμήμα
Πληροφορίες
Ταχ. Διεύθυνση
Τηλέφωνο
E-mail

:

:
:
:
:
:

Οικονομικής Οργάνωσης και  
Υποστήριξης
Προμηθειών
Μ. Καρυώτη
Υπάτης 1, 26441 Πάτρα
2613-600 631
m.karioti@dypede.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την ανάθεση της τήρησης 
λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και παροχής τραπεζικών εργασιών της 6ης 
Υ.Πε.  σε Τραπεζικό Ίδρυμα (CPV: 66112000-8: Υπηρεσίες καταθέσεων).

Η Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου &                                      
Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του  Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α΄/09-02-
2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.  

2. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων του ΕΣΥ και λοιπές 
διατάξεις».

3. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

4. Το Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού 
ΕΟΠΥΥ και άλλες διατάξεις».

5. Το Ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
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6. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

7. Το Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου …και λοιπές διατάξεις», 
Μέρος Γ΄.

8.  Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 66159/18-09-2019 (ΦΕΚ 761/ΥΟΔΔ/19-09-2019) απόφαση 
του Υπουργού Υγείας για διορισμό του Ιωάννη Β. Καρβέλη, ως Διοικητή  της 6ης 
Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

9. Το Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110/τ. Α΄/30-06-2021), άρθρο 17 περί παράτασης θητείας 
του Διοικητή της 6ης Υ.Πε. Ιωάννη Καρβέλη.

10.Το Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α’/24-03-2022), άρθρο 81 περί παράτασης θητείας του 
Διοικητή της 6ης Υ.Πε. Γιάννη Καρβέλη. 

11.Την αριθμ. πρωτ. 10717/14-02-2023 απόφαση Διοικητή της 6ης Υ.Πε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ενδιαφέροντος  για την ανάθεση της 
τήρησης λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και παροχής τραπεζικών εργασιών της 6ης 
Υ.Πε.  σε Τραπεζικό Ίδρυμα (CPV: 66112000-8: Υπηρεσίες καταθέσεων).

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση έχουν Τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η ανάθεση της τήρησης λογαριασμού ταμειακής 
διαχείρισης και παροχής τραπεζικών εργασιών της 6ης Υ.Πε.  σε Τραπεζικό Ίδρυμα
Η προς ανάθεση υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο  κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  66112000-8.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρόσκλησης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 3 έτη.

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς βάσει τιμής. 

ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28-02-2023  ημέρα 
Τρίτη και ώρα 15:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την ειδικά ορισμένη επιτροπή, την 
01-03-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30.

Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της 6ης Υ.Πε. (Υπάτης 
1, 26441, Πάτρα), στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (3ος όροφος). Ο φάκελος θα φέρει στην 
εξωτερική του πλευρά τις εξής ενδείξεις:

1. Την λέξη <ΠΡΟΣΦΟΡΑ> με κεφαλαία γράμματα.

2. Τον αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

3. Τον τίτλο της παρούσας πρόσκλησης.

4. Τον πλήρη τίτλο της  Υπηρεσίας  (ήτοι: 6η Υγειονομική Περιφέρεια 
Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας) 

5. Την ημερομηνία-προθεσμία υποβολής των προσφορών. 

6. Τα πλήρη  στοιχεία του υποβολέα.

7. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην 6η Υ.Πε. με οποιονδήποτε τρόπο, θα 
πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική 
υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία. 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με 
την οποία θα δηλώνεται η επωνυμία της τράπεζας, η νομική της μορφή, η έδρα της και 
η αποδοχή των όρων της πρόσκλησης.                                                                                                                                                                        

ΧΡΌΝΟΣ ΙΣΧΎΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
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 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της διενέργειας της 
διαδικασίας ανάθεσης.

ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπής παραλαβής 
και αξιολόγησης των προσφορών. 

Για την αξιολόγηση, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό το οποίο θα επικυρωθεί με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Σε αυτό το στάδιο τα στοιχεία των προσφορών είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
επιτροπής. 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετοχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς. 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της 
προσφοράς 
β) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 
ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, 
γ) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή 
τεκμηρίωση, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή 
διευκρίνισης ή εφόσον επιδέχονται , δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα 
εντός  προκαθορισμένης προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
δ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα 
αρχή σύμφωνα με τα άρθρο 102 και 103 του ν. 4412/2016,
ε) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
στ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές, 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
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η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης.
ι) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας 
αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην 
περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016.
ια) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις 
ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.

ΛΟΙΠΟΊ ΌΡΟΙ

1. Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ),  στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.dypede.gr  στην διαδρομή : Προμήθειες ► 

Προκηρύξεις.
2. Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 
εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
3. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά 

ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

3.2. Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και 
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

      ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ



                                                                                                      

7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
1. Άνοιγμα Λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης- Λογαριασμών Όψεως  χωρίς 

περιορισμό αριθμού και χωρίς  χρέωση εξόδων ανοίγματος, κίνησης και 
διατήρησης  αυτών.

2. Ανταγωνιστικό ετήσιο σταθερό επιτόκιο καταθέσεων. Να αναφέρεται στις 
προσφορές το υψηλότερο δυνατό.

3. Κατάθεση επιταγών από άλλο φορέα ή τράπεζα και εισερχόμενα εμβάσματα 
γενικά χωρίς προμήθεια.

4. Δυνατότητα αυθημερόν χρησιμοποίησης καταθέσεων μετρητών, επιταγών και 
εισερχόμενων εμβασμάτων (valeur ημέρας) χωρίς προμήθεια.

5. Δωρεάν χορήγηση μπλοκ επιταγών.
6. Δωρεάν χορήγηση και χρήση χωρίς  χρέωση Internet Banking(e-banking) σε 

όλους τους λογαριασμούς.
7. Ορισμός υπαλλήλου του Πιστωτικού Ιδρύματος ως σύνδεσμος με την 6η Υ.ΠΕ.
8. Άμεση ανταπόκριση σε κάθε αίτημα των υπαλλήλων του τμήματος  της 

Οικονομικής Διαχείρισης  της  6ης Υ.ΠΕ. που ασχολούνται με τραπεζικές εργασίες.
9. Άμεση ενημέρωση για κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στις Τραπεζικές 

Υπηρεσίες που παρέχονται.
10. Άμεση ενημέρωση σε περιπτώσεις δεσμεύσεων ή κατασχέσεων ποσών σε 

λογαριασμούς της  6ης Υ.ΠΕ. από τρίτους.
11. Πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του Τραπεζικού 

Καταστήματος επί 24ώρου βάσεως, 365 ημέρες το χρόνο.
12. Δωρεάν χορήγηση μηνιαίων καθώς και έκτακτων αν χρειαστεί extrait για όλους 

τους λογαριασμούς .
13. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση και τηλεφωνική παροχή πληροφοριών από το 

κατάστημα για προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν.
14. Η σύμβαση μεταξύ της τράπεζας και της 6ης Υ.ΠΕ. θα είναι για διάστημα  τριών 

ετών.
15. Μεταφορά ποσών μεταξύ των λογαριασμών της  6ης Υ.ΠΕ. με αυθημερόν valeur 

και χωρίς  χρέωση είτε η συναλλαγή πραγματοποιείται στο κατάστημα(γκισέ)  
είτε μέσω e-banking.

16. Εξερχόμενα εμβάσματα-εντολές μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμό της 6ης 
Υ.ΠΕ. σε λογαριασμούς τρίτων  ίδιου ή διαφορετικού Τραπεζικού Ιδρύματος  
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χωρίς προμήθειες και λοιπά έξοδα είτε η συναλλαγή πραγματοποιείται στο 
κατάστημα(γκισέ)  είτε μέσω e-banking.

17. Αυτοματοποίηση διαδικασίας πληρωμών μέσω της χρήσης υπηρεσιών μαζικών 
εντολών πληρωμών (Mass Payments). Οι μαζικές πληρωμές με κανονική 
προτεραιότητα να εκτελούνται χωρίς προμήθειες και λοιπά έξοδα.

18. Πληρωμή υποχρεώσεων σε ασφαλιστικά και δημόσια Ταμεία χωρίς χρέωση είτε 
η συναλλαγή πραγματοποιείται στο κατάστημα(γκισέ)  είτε μέσω e-banking.

19. Τα εξερχόμενα εμβάσματα προς τους προμηθευτές να ολοκληρώνονται την 
ημέρα αποστολής τους αν είναι η τελευταία ημέρα του μήνα ή το συντομότερο  
δυνατό για τις υπόλοιπες ημέρες ενδιάμεσα, όταν ο όγκος τους είναι μεγάλος.

20. Δυνατότητα κάλυψης της μισθοδοσίας του προσωπικού της 6ης Υ.ΠΕ. με τη 
δημιουργία έντοκων προνομιακών λογαριασμών. Ειδικές προσφορές με 
προνομιακούς όρους για τους εργαζόμενους της 6ης Υ.ΠΕ. Κάθε εργαζόμενος 
μπορεί ελεύθερα να επιλέξει την τράπεζα μέσω της οποίας θα καταβάλλεται η 
μισθοδοσία του.

21. Χορήγηση τερματικών POS.
22. Κάθε άλλη παροχή προς την 6η Υ.ΠΕ. που θα μπορούσε να ενισχύσει το έργο 

της. (Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε στις προσφορές σας τα επιπλέον προϊόντα 
και διευκολύνσεις που υπάρχουν).
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