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       Νέα  πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ «Αλάδεημε ζπλεξγάηηδαο 
Σξάπεδαο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Γ.Ν Παίδσλ Παηξψλ  
«ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην ζπκθεξφηεξν επηηφθην θαη ηηο ινηπέο  
πξνδηαγξαθέο 

 
 

Αληηθείκελν ηεο Πξφζθιεζεο Αλάδεημε ζπλεξγάηηδαο Σξάπεδαο γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Γ.Ν Παίδσλ 
Παηξψλ  «ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ»  

Κξηηήξην Καηαθχξσζεο Σν ζπκθεξφηεξν επηηφθην θαη νη ινηπέο 
αλαθεξφκελεο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Σχπνο δηαδηθαζίαο Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

Υξφλνο δηελέξγεηαο 22/11/2021 

Ηκέξα δηελέξγεηαο Γεπηέξα  22/11/2021 

Ώξα 14.00 κ.κ. 

 
Έρνληαο ππφςε :  
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ 496/1974  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/05  

3. Σελ ππ’ αξηζ. 13  /  08 -10-2021 ( ζέκα 3 ν) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ     

     Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε ε έγθξηζε πξνθήξπμεο  (Πξφζθιεζε    
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο) θαη ε ζχληαμε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ νξηδφκελε 
επηηξνπή. 

4. Σελ ππ’ αξηζ. 435  /15921/  26 -10-2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθή ηνπ Ννζνθνκείνπ κε     
ηελ νπνία απνθαζίζζεθε ε έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα  ηελ αλάδεημε 
ζπλεξγάηηδαο Σξάπεδαο κε ην Ννζνθνκείν θαη ε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο 
δηαγσληζκνχ . 

5. Σελ αλάγθε γηα ηελ εχξπζµε, ζχγρξνλε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γ.Ν Παίδσλ Παηξψλ  «ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ» 

6.Σελ αξηζ.459/10-11-2021 Απφθαζε Γηνηθεηή πεξί καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
αξηζκ.35/2021 Πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
ινγαξηαζκψλ ηνπ Γ.Ν Παίδσλ Παηξψλ  «ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ» θαη έγθξηζε δηελέξγεηαο 
λέαο πξφζθιεζεο. 
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       Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Παηξψλ  «ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ» , Δξπζξνχ ηαπξνχ  

    40, ζηα πιαίζηα δηελέξγεηαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ζπιινγή 

πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε πιεηνδφηε γηα Σξάπεδα πλεξγαζίαο ησλ Σακεηαθψλ 

Γηαζεζίκσλ , ζαο θαιεί λα θαηαζέζεηε θιεηζηή πξνζθνξά (ΣΔΥΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) 

κέρξη ηελ  Γεπηέξα 22/11/2021 θαη ψξα 14:00 κ.κ.  

    Η πξνζθνξά ζα είλαη εληαία ηερληθή/νηθνλνκηθή κε πίλαθα ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο φπνπ αθελφο νη ηξάπεδεο ζα απνδέρνληαη ηνπο φξνπο/ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη αθεηέξνπ ζα αλαθέξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Ο εμσηεξηθφο θάθεινο 

λα αλαγξάθεη ηελ ιέμε Πξνζθνξά κε ηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο , διαθορεηικά η 

Προζθορά θα απορρίπηεηαι.  

   Να θαηαηεζνχλ ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο επί ποινή αποκλειζμού:  

     1.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Γηεπζπληή θαηαζηήκαηνο θαη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή κε 

α) ηελ απνδνρή ηεο πξφζθιεζεο θαη ησλ φξσλ απηήο κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο 

ππνγξαθήο, 

     β) θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζα παξαζηεί εθπξφζσπνο ηεο ηξάπεδαο θαηά ην άλνηγκα ησλ 

πξνζθνξψλ λα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ. 

     Η απνζθξάγηζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ελψπηνλ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ  

( εάλ παξεπξίζθνληαη ) ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο θαη ψξαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

     Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή πνπ έρεη νξίζεη 

ην Ννζνθνκείν, θαη  ζχκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα βαζκνιφγεζεο αλαδεηθλχεηαη ν 

Αλάδνρνο . 

     Η ηειηθή θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ην Γ..  

     Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο θαιείηαη ν επηιεγείο ππνςήθηνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο            

ζχκβαζεο εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο αλάζεζεο .  

      Η αλαζέηνπζα αξρή µεηά απφ ζρεηηθή γλσµνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζµάησλ ηνπ δηαγσληζµνχ δηαηεξεί ην δηθαίσµα :  

     α) Να απνθαζίζεη ηελ µαηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο µεηά απφ 

αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο.  

     β) Να απνθαζίζεη ηελ µαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επαλάιεςε ηεο µε 

ηξνπνπνίεζε ή µε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο πξφζθιεζεο. 

Η ζχκβαζε κεηαμχ ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπ λνζνθνκείνπ ζα είλαη γηα ηξία (3) έηε εθηφο αλ 

θαηαγγειζεί ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ. 

     Μεηά ηε ιήμε ηεο ηξηεηίαο ζα πξνβιέπεηαη δηθαίσκα παξάηαζεο κε απφθαζε Γ γηα 

δηάζηεκα δχν (2) εηψλ κε ηνπο ίδηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο.Σν επηηφθην θαηαζέζεσλ ζα 

είλαη ην ίδην ή κεγαιχηεξν αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο γηα ηελ ηπρφλ παξάηαζε 
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ησλ δχν (2) εηψλ. Σν Ννζνθνκείν έρεη ηε ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη ηελ ηξάπεδα κέρξη 

έλα κήλα πξηλ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

 
Η αλάδνρνο Σξάπεδα πξέπεη λα δηαηεξεί δίθηπν θαηαζηεκάησλ ( ππνρξεσηηθά)  ζηελ 

πφιε ηεο Πάηξαο θαη λα είλαη κέινο ηεο Έλσζεο Σξαπεδψλ Διιάδαο ή ηεο Έλσζεο 

πλεηαηξηζηηθψλ Σξαπεδψλ Διιάδαο. 

Η αλάδνρνο Σξάπεδα λα δχλαηαη λα εγθαηαζηήζεη αλέμνδα θαη άµεζα, ζε ρψξν πνπ ζα 

ηεο ππνδείμεη ην Ννζνθνκείν,  Απηφµαηε Σαµεηαθή Μεραλή (Α.Σ.Μ.).Σν Ννζνθνκείν δελ 

ζα θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θινπή ή νπνηαδήπνηε θαηαζηξνθή ηνπ ΑΣΜ. 

 

Προδιαγραθές  ( όροι-παροτές ) ηραπεζικής ζσνεργαζίας με ηο Νοζοκομείο 
 
Ο αλάδνρνο παξνρήο Σξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ/πξντφλησλ ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο 
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  
 
Α. Τπηρεζίες προς ηο Νοζοκομείο:  
 
1.Οη πξνζθνξέο ησλ Σξαπεδψλ γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο φςεσο λα αλαθέξνπλ ην 
πςειφηεξν δπλαηφ επηηφθην θαηαζέζεσλ ζηαζεξφ γηα δηάζηεκα ηξηψλ(3) εηψλ, ην νπνίν 
ζα είλαη ην ίδην ή κεγαιχηεξν αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη γηα ηπρφλ 
παξάηαζε δχν (2) εηψλ (λα δνζεί πνζνζηφ κε δχν δεθαδηθά ςεθία θαη λα  αλαγξάθεηαη 
ην κηθηφ θαη ην θαζαξφ επηηφθην).  
2. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη βάζε ησλ εκεξεζίσλ ππνινίπσλ θαη 
ν εθηνθηζκφο ζα είλαη εμακεληαίνο. Να ρνξεγνχληαη έληππα βεβαηψζεσλ ηφθσλ θάζε 
εμάκελν θαη αλά ινγαξηαζκφ.  
3. Σν Ννζνθνκείν ζα ηεξεί Λνγαξηαζκφ Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο, κηζζνδνζίαο (ΔΑΠ) θαη 
φζνπο ινγαξηαζκνχο φςεσο ρξεηαζηεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ρσξίο θακία 
ρξέσζε γηα έμνδα θίλεζεο θαη δηαηήξεζεο απηψλ (φινη νη ινγαξηαζκνί ζα είλαη έληνθνη 
εθηφο αλ δεηείηαη αιιηψο). 
4. Όιεο νη εξγαζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ (εκβάζκαηα πξνκεζεηψλ, απφδνζε ζηα Σακεία 
θ.ι.π) ελεξγνχληαη είηε ειεθηξνληθά είηε κέζσ νξηδφκελνπ Καηαζηήκαηνο ζπλεξγαζίαο.  
5. Γσξεάλ ρνξήγεζε κπινθ επηηαγψλ θαη αθχξσζε επηηαγψλ ρσξίο θακία ρξέσζε.  
6. Γσξεάλ ρνξήγεζε extrait (ρξέσζε, πίζησζε, ππφινηπν, ζηνηρεία θαηαζέηε – 
πιεξσηή) ζην Ννζνθνκείν θαζεκεξηλά θαη κεληαία ζε φζνπο ινγαξηαζκνχο δεηεζεί απφ 
ην Ννζνθνκείν θαζψο θαη εθηάθησο, αλ ρξεηαζηεί.  
7. Γπλαηφηεηα δσξεάλ πξφζβαζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηνπο ινγαξηαζκνχο κε ρξήζε 
Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο «e - banking» κε αλέμνδε πξνκήζεηα ησλ ζπζθεπψλ token  
φπνπ απαηηείηαη. 
8. Γπλαηφηεηα – ηζηνξηθφ ησλ θηλήζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ γηα παξειζφληα έηε αλέμνδα.  
9. Πιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηα αζθαιηζηηθά θαη δεκφζηα ηακεία, 
ΓΔΚΟ, ζε βεβαησκέλεο νθεηιέο πξνο Γ.Ο.Τ ρσξίο έμνδα. 
10. Η θαηάζεζε κεηξεηψλ, Σξαπεδηθψλ επηηαγψλ θαη Ιδησηηθψλ επηηαγψλ λα γίλνληαη κε 
Valeur ηεο ίδηα εκέξαο θαη ρσξίο πξνκήζεηα. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα γίλεηαη 
αλαθνξά ησλ εκεξψλ.  
11. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θαηαζέηε ή ησλ εηζεξρφκελσλ εκβαζκάησλ γηα πνζά πνπ 
πηζηψλνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο εηζξνψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
12. Μεηαθνξά ρξεκάησλ απφ ινγαξηαζκφ ζε ινγαξηαζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ ρσξίο 
ρξεκαηηθφ πεξηνξηζκφ.  
13. Σα εηζεξρφκελα εκβάζκαηα λα γίλνληαη κε Valeur ηεο ίδηαο εκέξαο θαη ρσξίο 
πξνκήζεηα . Σα εμεξρφκελα εκβάζκαηα πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο λα νινθιεξψλνληαη ηελ 
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εκέξα απνζηνιήο ηνπο θαη λα απνζηέιινληαη ηελ επφκελε κέξα ηα απνδεηθηηθά 
θαηάζεζεο ζε έληππε κνξθή.  
14. Σα εμεξρφκελα εκβάζκαηα πξνο νπνηαδήπνηε Σξάπεδα (εζσηεξηθνχ θαη 
εμσηεξηθνχ) κε δηθαηνχρν ηξίηα πξφζσπα (πξνκεζεπηέο) λα έρνπλ: 
  - Μεδεληθή ρξέσζε γηα ην Ννζνθνκείν  
  - Μεδεληθή πξνκήζεηα γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ηεξνχλ ινγαξηαζκφ ζηελ ίδηα 
ηξάπεδα κε απηή ηνπ Ννζνθνκείνπ 
  -Σε κηθξφηεξε δπλαηή πξνκήζεηα γηα ηνπο ππφινηπνπο πξνκεζεπηέο κε θαζνξηζκέλν 
ειάρηζην θαη κέγηζην πνζφ. 
15. Έθδνζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο , φπνηε ρξεηαζηεί ρσξίο επηπιένλ έμνδα 
16. Καηαζέζεηο επηηαγψλ νπνηαζδήπνηε ηξάπεδαο λα γίλνληαη κε Valeur ηεο ίδηαο 
εκέξαο θαη ρσξίο πξνκήζεηα.  
17. Άκεζε αληαπφθξηζε ζε θάζε αίηεκα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ 
αζρνινχληαη κε Σξαπεδηθέο εξγαζίεο (Οηθνλνκηθφ Σκήκα - Σακείν). 
Δμππεξέηεζε ζε μερσξηζηφ ηακείν θαηά πξνηεξαηφηεηα ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ 
αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαζψο θαη νξηζκφ ππαιιήινπ ηνπ Πηζησηηθνχ 
Ιδξχκαηνο σο ζπλδέζκνπ κε ην Ννζνθνκείν. 
18. Άκεζε ελεκέξσζε γηα θάζε αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο Σξαπεδηθέο 
Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη.  
19. Άκεζε ελεκέξσζε ζε πεξηπηψζεηο δεζκεχζεσλ ή θαη θαηαζρέζεσλ ζε 
ινγαξηαζκνχο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηξίηνπο.  
20. Γσξεάλ ρνξήγεζε δχν (2) ηεξκαηηθψλ POS πνπ λα δέρνληαη θάξηεο φισλ ησλ 
ηξαπεδψλ θαη ρσξίο παξαθξάηεζε πξνκήζεηαο (δηαθνξεηηθά λα αλαθέξεηαη ε κηθξφηεξε 
δπλαηή ρξέσζε).Δπίζεο λα αληηθαζίζηαληαη  δσξεάλ ζε πεξίπησζε βιάβεο.  
21. ην ηέινο θάζε κήλα λα απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά Βεβαίσζε ζην ηακείν, ζηελ 
νπνία ζα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη ζπγθεληξσηηθά, φιεο νη ρξεψζεηο – πξνκήζεηεο 
πνπ γίλνληαη αλά κήλα.  
22. Υνξήγεζε δχν (2) θαηακεηξεηψλ ρξεκάησλ γηα έιεγρν πιαζηφηεηαο. 
23.Άιιεο παξνρέο-Υνξεγίεο 
Δηήζηα Υνξεγία είηε γηα πξνκήζεηα πάγηνπ εμνπιηζκνχ (Ιαηξνηερλνινγηθνχ – 
κεραλνινγηθνχ) είηε γηα δηακνξθψζεηο ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζχκθσλα   κε ηηο 
αλάγθεο. 
 
Β. Τπηρεζίες προς ηο προζωπικό ηοσ Νοζοκομείοσ ( προαιρεηικό άνοιγμα 
 Λογαριαζμών)  
 
 1. Πξνλνκηαθφ επηηφθην.  
 2. Δμακεληαίνο εθηνθηζκφο.  
 3. Γπλαηφηεηα ππεξαλάιεςεο. 
 4. Γπλαηφηεηα αλέμνδεο κεηαθνξάο πνζψλ ζε ινγαξηαζκνχο ηξίησλ ζηελ ίδηα ή 
     άιιε ηξάπεδα θαη εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ ΓΔΚΟ, θ.ι.π., κέζσ παγίσλ  εληνιψλ   ή   

κέζσ δηαδηθηχνπ. 
5. Γσξεάλ παξνρή πηζησηηθήο ή ρξεσζηηθήο θάξηαο. 
6. Αζθαιηζηηθή θάιπςε. 
7.Παξαθνινχζεζε θαη θίλεζε ινγαξηαζκψλ κέζσ e-banking αλέμνδα. 
8. Άιιεο παξνρέο. 

    
σνοπηικός Πίνακας  Βαθμολογίας 
 

Αχμσλ Αξηζµφο 

Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ 

Πξνζθνξά ηεο Σξάπεδαο 

γηα θάζε Πξνδηαγξαθή  

Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο 

ζε θάζε 

Πξνδηαγξαθή 

Βαζκνινγία 



 

 

5 

Α1    

Α2    

Α3    

Α4    

Α5    

Α6    

Α7    

Α8    

Α9    

Α10    

Α11    

Α12    

Α13    

Α14    

Α15    

Α16    

Α17    

Α18    

Α19    

Α20    

Α21    

Α22    

Α23    

Β1    

Β2    

Β3    

Β4    

Β5    

Β6    

Β7    

Β8    

 
ΠΗΝΑΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ  ΣΡΑΠΔΕΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 
 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Α1 Δπηηφθην θαηαζέζεσλ Ννζνθνκείνπ  
 

22  

Β1 Δπηηφθην θαηαζέζεσλ Πξνζσπηθνχ  20  



 

 

6 

 

Α2-
Α22 

Αλαθέξνληαη παξαπάλσ 
 

21 1 βαζκφο γηα θάζε 
θξηηήξην 

Β2-Β8 Αλαθέξνληαη παξαπάλσ 
 

  7 1 βαζκφο γηα θάζε 
θξηηήξην 

Α23 Άιιεο παξνρέο-Υνξεγίεο 30  

 πλνιηθή βαζκνινγία νκάδαο  
 

100  

 
ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ   

 
   Η κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γίλεηαη κέζσ ΓΙΑ θαη ζε ηξάπεδα ηεο 
επηινγήο ηνπο. 
 χκθσλα κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο ρξεκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2018 (ηζνδχγην ρξήζεο)έγηλαλ εηζπξάμεηο  3.055.872,89 επξψ θαη πιεξσκέο πνζνχ 
3.488.645,53 επξψ πνπ βαξχλνπλ ηνλ Π/Τ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
χκθσλα κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο ρξεκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2019  (ηζνδχγην ρξήζεο)έγηλαλ εηζπξάμεηο 3.652.793,41 επξψ θαη πιεξσκέο πνζνχ 
3.510.928,89 επξψ πνπ βαξχλνπλ ηνλ Π/Τ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
χκθσλα κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο ρξεκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2020 (ηζνδχγην ρξήζεο)έγηλαλ εηζπξάμεηο 3.071.491,29 επξψ θαη πιεξσκέο πνζνχ 
3.719.795,69 επξψ πνπ βαξχλνπλ ηνλ Π/Τ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Σν Ννζνθνκείν καο ηεξεί ινγαξηαζκνχο ΠΓΔ θαζψο θαη ηακεηαθήο δηαρείξηζεο ζηελ 
ηξάπεδα  ηεο Διιάδνο βάζεη ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αξηζ. νηθ .2/54366/ΓΛΓΚ  Απφθαζεο ηνπ 
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

 

                                                                 
                                                                                    Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
 
                                                                                 

                                                                               ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΤΛΟ                                                                               
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