
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

./. 

ΠΡΟΣ :     ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/3δ 
      Τηλέφ.: 2106555697 
ΚΟΙΝ.:     Φ.820/48/1262677 
      Σ.3004 
      Αθήνα, 06 Αυγ 20 
    
ΘΕΜΑ:   Χρηματικό - Λογιστικό (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ’ Αριθμ. 

01/2020 της ΔΟΙ/ΓΕΣ για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Τραπεζικών 
- Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών - Προϊόντων) 

 
1. Σας γνωρίζουμε ότι, αφού ελήφθησαν υπόψη: 

 
  α. Οι διατάξεις: 
 
   (1) Του ν.δ. 721/1970 (Α΄ 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και 
Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων».  
 
   (2) 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 Διαύγεια” και Άλλες Διατά-
ξεις». 
 
   (3) Του ν. 3862/2010 (Α΄ 113) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο-
μοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που Αφορούν 
Υπηρεσίες Πληρωμών στην Εσωτερική Αγορά, Προληπτική Αξιολόγηση Προτά-
σεων Απόκτησης Συμμετοχής σε Επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού Τομέα και 
Άλλες Διατάξεις». 
  
   (4) Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρι-
σης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό 
και Άλλες Διατάξεις». 
 
   (5) Του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις - Κύρω-
ση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανι-
σμό Σταθερότητας και Ρυθμίσεις για την Υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδό-
τησης.», Υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός και Εκτός Επι-
κράτειας», άρθρο 18.  
 
   (6) Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ 
ΕΕ)».      
 
   (7) Του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική 
Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Πα-
ρελθόντων Ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και 
Λοιπές Διατάξεις».   
 
   (8) Της υπ’ αριθμ. Φ.843/9/30881/Σ.6172/12 Απρ 18/ΚΥΑ (Β΄ 
1313) «Καθορισμός Αποζημίωσης και Λοιπών Εξόδων του Στρατιωτικού Προσω-
πικού των Ενόπλων Δυνάμεων που Υπηρετεί στην Κύπρο.».  
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  β. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης L123/19 Μαΐου 2015), σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πρά-
ξεις πληρωμών με κάρτες,  
 

Α Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Υ Μ Ε  
 

πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς τα τραπεζικά ιδρύματα για την παροχή 
τραπεζικών - χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών επ’ ωφελεία Στρατιωτικών Υπηρε-
σιών του ΓΕΣ και των οπλιτών θητείας, σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια 
του Παραρτήματος «Α» της παρούσας. 
 
 2. Τόπος - χρόνος διενέργειας διαδικασίας: 
 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜ/ΝΙΑ - ΧΡΟΝΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
(ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) 
Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

11 Σεπτεμβρίου 2020 
Ημέρα: Παρασκευή 

Ώρα: 10:00 π.μ. 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ 

3ο ΤΜΗΜΑ (ΓΕΣ/ΔΟΙ/3ο) 
Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
Κτίριο ΓΕΣ 

11 Σεπτεμβρίου 2020 
Ημέρα: Παρασκευή 

Ώρα: 10:00 π.μ. 

 
 3. Προσφορές που κατατίθενται - περιέρχονται στη Στρατιωτική Υπηρεσία 
μετά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται 
και θα επιστρέφονται στον αποστολέα τους. Ομοίως, προσφορές που είναι αόρι-
στες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, παρουσιάζοντας αποκλίσεις 
από τους όρους της παρούσας θα απορρίπτονται ως μη κανονικές. 
 
 4. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν το φάκελο της 
προσφοράς τους, σύμφωνα με το έντυπο της Προσθήκης «1/Α» της παρούσας, με 
αυτοπρόσωπη κατάθεση ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό 
τους ή αποστέλλοντας αυτόν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier, στη 
Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΔΟΙ/ 
ΓΕΣ), με διεύθυνση Λεωφόρος Μεσογείων 227 - 231, ΤΚ 15561, Χολαργός, Στρα-
τόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ». Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Στρατιωτι-
κή Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων 
προσφοράς που θα ληφθούν.  
 
 5. Για την είσοδο στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» απαιτείται η έκδοση άδειας 
εισόδου, για την οποία είναι αναγκαία η τηλεφωνική ενημέρωση ή επικοινωνία μέ-
σω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα. 
 
 6. Η αποσφράγιση των προσφορών, η οποία θα λάβει χώρα την 11 Σε-
πτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., θα γίνει δημόσια από Επι-
τροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της ΔΟΙ/ΓΕΣ και σε 
αυτή δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρό-
σωποί τους, εφόσον προσκομίσουν αντίστοιχο έγγραφο εκπροσώπησης. Η Επι-
τροπή αυτή θα προβεί στην καταχώριση των στοιχείων όσων υπέβαλαν προσφο-
ρές, των υποβληθέντων εξ αυτών δικαιολογητικών και των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου τους σε Πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί από τα μέλη της. Τα αποτελέ-
σματα της αξιολόγησης των προσφορών θα επικυρωθούν με απόφαση του αρμό-
διου οργάνου του ΓΕΣ, η οποία θα κοινοποιηθεί στους λοιπούς προσφέροντες, 
πλην του προσωρινού (εν δυνάμει) Αναδόχου, παρέχοντας τη δυνατότητα υποβο-
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        Αντγος Ευάγγελος Λύκος 
Ακριβές Αντίγραφο            ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ/ΓΕΣ 
 
 
 

Λγός (Ο) Ευάγγελος Μπαλταδώρος 
             Επιτελής ΓΕΣ/ΔΟΙ/3δ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Όροι Συμμετοχής - Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη Αναδόχου 

Παροχής Τραπεζικών - Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών για τις Στρατιωτι-
κές Υπηρεσίες του ΓΕΣ και τους Οπλίτες Θητείας 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
ΓΕΕΘΑ/Γ3 
ΓΕΣ/ΕΓΥ 
ΓΕΣ/ΔΓ΄ Κ 
ΓΕΣ/Β3-Δ3 
ΓΕΣ/ΔΣΕ 
ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο

 - 3α - 3δ 
ΜΔ - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ 
ΕΛΔΥΚ/ΔΟΙ - ΛΔ/ΔΧ 
ΟΛΚΕΣ 
ΕΛΔΑΠ 
ΚΤΣ - ΚΤΕΘ 

λής ενστάσεων εντός (5) ημερών από την κοινοποίησή της. Μετά την παρέλευση 
αυτής της προθεσμίας, θα εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΓΕΣ, που 
θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») και με την οποία, ο Ανά-
δοχος θα καλείται, σε σύντομο χρονικό διάστημα, για την υπογραφή της Συμφωνί-
ας - Πλαίσιο. 
 
 7. Το ΓΕΣ/Δ3, προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για 
την ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr). 
 
 8. Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010, προκειμένου να λάβουν γνώση άπαντες 
οι ενδιαφερόμενοι. 
 
 9. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους της παρούσας και κάθε άλλη 
διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΟΙ/ΓΕΣ [Λγός (Ο) 
Ευάγγελος Μπαλταδώρος, τηλ. 2106555697, e-mail: e.d.baltadoros@army.gr]. 
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    ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/3δ 
    06 Αυγ 20 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.820/48/1262677/Σ.3004 
 

ΟΡΟΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΠΛΙΤΕΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 

    
ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
  

 1. Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς αφο-
ρά στην ανάθεση σε τραπεζικό ίδρυμα της παροχής τραπεζικών - χρηματοπιστω-
τικών υπηρεσιών, προς πληρωμή των οπλιτών θητείας, οι αποστέλλονται από την 
Ελλάδα για υπηρέτηση στην Κύπρο. 
 
 2. Οι απαιτούμενες τραπεζικές υπηρεσίες αφορούν καταρχήν στα παρακά-
τω αντικείμενα: 
 
  α. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και έκδοση - αποστολή αντίστοι-
χης χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας για έκαστο οπλίτη που αποστέλλεται 
από τη Στρατιωτική Υπηρεσία προς υπηρέτηση στην Κύπρο. 
 
  β. Διαβίβαση από τον Ανάδοχο στη Στρατιωτική Υπηρεσία των στοι-
χείων των τραπεζικών λογαριασμών των οπλιτών θητείας που θα ανοίγονται. 
  
  γ. Παροχή και διατήρηση ειδικών όρων για τον τραπεζικό λογαριασμό 
και τη χρεωστική κάρτα του οπλίτη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (προς ικα-
νοποίηση των αναγκών της θητείας του), όπως αυτοί θα παρασχεθούν από τον 
Ανάδοχο. 
 
  δ. Άνοιγμα ενός (1) τραπεζικού λογαριασμού επ’ ωφελεία της Στρατι-
ωτικής Υπηρεσίας για τη διενέργεια πληρωμών στους λογαριασμούς των οπλιτών, 
μέσω υπηρεσίας ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet banking), προς καταβολή της 
δικαιούμενης αποζημίωσής τους για την υπηρέτηση της θητείας τους στην Κύπρο. 
 
 3. Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4412/ 
2016 περί εχεμύθειας, τα στοιχεία που αφορούν στο εκτιμώμενο ύψος των μηνιαί-
ων πληρωμών, του πλήθους των νέων τραπεζικών λογαριασμών που θα ανοι-
χθούν, καθώς και της συχνότητας ανοίγματος αυτών μπορούν να παρασχεθούν 
στους υποψήφιους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, κατόπιν υποβολής σχετι-
κής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης από εξουσιοδοτημένο πρόσωπό τους, με την 
οποία θα δηλώνεται ότι, θα ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διασφάλιση και 
προστασία από μέρους τους, του προσωπικού τους, τους υπεργολάβους τους, 
καθώς και κάθε άλλου εμπλεκόμενου τρίτου, του εμπιστευτικού χαρακτήρα των 
πληροφοριών που θα τους παρασχεθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύναψης της 
συμφωνίας. Υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης έχει όπως στην Προσθήκη «2/Α» 
της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 2 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
  Για τις ανάγκες της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
 
  α. «Ανάδοχος» νοείται η τράπεζα, η οποία αναλαμβάνει τις υποχρεώ-
σεις παροχής των ζητούμενων τραπεζικών - χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, κα-
τόπιν ανάδειξής της σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας πρόσκλησης, βά-
σει των όρων της Συμφωνίας - Πλαίσιο που θα συναφθεί με το ΓΕΣ.  
 
  β. «Οπλίτης» νοείται ο οπλίτης θητείας που αποστέλλεται από την Ελ-
λάδα για την υπηρέτηση μέρους της θητείας του, βάσει των διατάξεων της ισχύου-
σας στρατολογικής νομοθεσίας, στην Κύπρο. 
 
  γ. «Στρατιωτική Υπηρεσία» νοείται η Μονάδα του Στρατού Ξηράς, η 
οποία ορίζεται από το ΓΕΣ για την υλοποίηση, κατά περίπτωση αρμοδιότητας, των 
ενεργειών που θα απορρέουν από τη Συμφωνία - Πλαίσιο που θα συναφθεί. 
 
  δ. «Χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες» νοούνται οι πλαστικές 
κάρτες πληρωμής, που εκδίδονται από την τράπεζα για την πραγματοποίηση συ-
ναλλαγών με χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες και οι οποίες έχουν διαστάσεις, 
εμφάνιση, σχήμα και χρώμα της επιλογής της τράπεζας που τις εξέδωσε και φέ-
ρουν τα διεθνή σήματα των οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται ή που θα 
συμβληθεί η τράπεζα, περιλαμβάνουν δε τον αριθμό της κάρτας, το ονοματεπώ-
νυμο του κατόχου της, την ημερομηνία λήξης της κάρτας και τον κωδικό ασφαλείας 
CCV2/CVC2. Όπου στην παρούσα αναφέρεται «κάρτα» νοείται η «χρεωστική ή 
προπληρωμένη κάρτα», εφόσον δεν γίνεται ρητά διαφορετική αναφορά. 
  
  ε. «Συναλλαγή με πιστωτική κάρτα» νοείται η πράξη πληρωμής με 
κάρτα, όπου το ποσό της συναλλαγής χρεώνεται εν όλω ή εν μέρει στον πληρωτή, 
σε προσυμφωνημένη συγκεκριμένη μηνιαία ημερομηνία, σύμφωνα με προκαθορι-
σμένη πιστωτική διευκόλυνση, με ή χωρίς τους τόκους. 
 
  στ. «Συναλλαγή με προπληρωμένη κάρτα» νοείται η πράξη πληρωμής, 
όπου το ηλεκτρονικό χρήμα είναι αποθηκευμένο σε ένα μέσο πληρωμής, όπως 
ορίζεται στην περίπτωση 6 του άρθρου 10 του Ν. 4021/2011 (Α΄ 218). 
 
  ζ. «Συναλλαγή με χρωστική κάρτα» νοείται η πράξη πληρωμής με 
κάρτα, με εξαίρεση των συναλλαγών με πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες. 
 
  η. «Κάτοχος κάρτας» (ή «κάτοχος») νοείται το φυσικό πρόσωπο το 
οποίο, με βάση τη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ αυτού και του εκδότη, έχει στη 
νόμιμη κατοχή του την κάρτα, στην εμπρόσθια όψη της οποίας είναι αποτυπωμένο 
το ονοματεπώνυμό του και στην οπίσθια, έχει τεθεί η υπογραφή του, όπου απαι-
τείται, πέραν των λοιπών στοιχείων που προβλέπεται να φέρει η κάρτα. Για τις α-
νάγκες της παρούσας, κάτοχος κάρτας νοείται ο οπλίτης στο όνομα του οποίου 
εκδίδεται η κάρτα πληρωμής, εφόσον δεν γίνεται ρητά διαφορετική αναφορά. 
 
  θ. «Υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet banking)» νοείται το 
ηλεκτρονικό σύστημα - υπηρεσίες εναλλακτικών δικτύων της τράπεζας, το οποίο
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επιτρέπει στη Στρατιωτική Υπηρεσία και στον οπλίτη τη λήψη πληροφοριών, την 
αποστολή εντολών και αιτήσεων και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών από 
απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως εν-
δεικτικά το διαδίκτυο (internet). 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 1. Όλοι οι περιεχόμενοι στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου 
όροι λογίζονται, επί ποινή αποκλεισμού, ως απαράβατοι για την ανάδειξη του Α-
ναδόχου, με την επιφύλαξη των προβλέψεων για τους όρους των παραγράφων 
2α, 2β και 2δ. Η μη τήρησή τους καθιστά μη κανονική μία προσφορά και την απο-
κλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση. Πέραν αυτών, κάθε συμμετέχων στη διαδικα-
σία δεσμεύεται, διά της υποβολής προσφοράς, ότι κατανοεί και αποδέχεται τους 
όρους περί εχεμύθειας, προσωπικών δεδομένων, τραπεζικού απορρήτου, ανωτέ-
ρας βίας, εφαρμοστέου δικαίου, δωσιδικίας και υπογραφής - χρονικής διάρκειας 
της Συμφωνίας - Πλαίσιο, όπως αυτοί αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 9. 
 
 2. Οι απαράβατοι όροι, οι οποίοι συνιστούν υποχρεώσεις του Αναδόχου, 
έχουν όπως παρακάτω: 
 
  α. Άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού (ακόμη και στην περίπτωση 
ύπαρξης τυχόν ήδη υφιστάμενου) και έκδοση αντίστοιχης χρεωστικής ή επανα-
φορτιζόμενης προπληρωμένης κάρτας για το σύνολο των οπλιτών, τα στοιχεία 
των οποίων (οπλιτών) θα γνωστοποιούνται στην τράπεζα μέσω της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας, διά της παροχής σχετικής εξουσιοδότησής των, σύμφωνα με τους πα-
ρακάτω όρους - προϋποθέσεις: 
 
   (1) Το άνοιγμα του λογαριασμού και η (πρώτη) έκδοση - αποστο-
λή της κάρτας πραγματοποιείται: 
 
    (α) Άνευ οποιασδήποτε επιβάρυνσης για τη Στρατιωτική 
Υπηρεσία και εξόδων αρχικής έκδοσης ή συνδρομής για τον οπλίτη. Ο όρος των 
μηδενικών εξόδων αρχικής έκδοσης αφορά στην πρώτη κάρτα που θα εκδοθεί για 
τον οπλίτη, με βάση τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της Συμφωνίας - 
Πλαίσιο που θα συναφθεί, και όχι σε τυχόν περιπτώσεις επανέκδοσης (λόγω π.χ. 
απώλειας). Ειδικά, στην περίπτωση έκδοσης προπληρωμένης κάρτας και για χρο-
νικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών από την ενεργοποίηση αυτής: 
 
     1/ Δεν υφίστανται έξοδα ή οποιαδήποτε χρέωση για 
την αρχική φόρτιση, τις επαναφορτίσεις και τις εκφορτίσεις αυτής. 
 
     2/ Παρέχεται δυνατότητα ορισμού ημερήσιου ορίου 
φόρτισης και αγορών στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €) κατ’ ελάχιστο. 
 
    (β) Εντός δέκα (10) τραπεζικά εργάσιμων ημερών, αρχομέ-
νης από την επόμενη της ημερομηνίας προσκόμισης - λήψης των προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών και στοιχείων για το άνοιγμα των λογαριασμών των οπλιτών θη-
τείας. Η αποστολή αυτών των δικαιολογητικών και στοιχείων θα πραγματοποιείται 
μέσω της Στρατιωτικής Υπηρεσίας είτε σε (κεντρική) υπηρεσία της τράπεζας, είτε 
σε υποκαταστήματα αυτής στη Θήβα και τη Λαμία, κατόπιν υπόδειξης του Αναδό-
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χου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, στην περίπτωση επιλογής της πραγματοποίησης 
των εργασιών ανοίγματος του λογαριασμού και της αρχικής έκδοσης - αποστολής 
της κάρτας από τα υποκαταστήματα των εν λόγω πόλεων, να παρέχει την εν λόγω 
δυνατότητα και σε άλλες πόλεις όπου διαθέτει κατάστημα εξυπηρέτησης, εφόσον 
αυτό ζητηθεί από το ΓΕΣ, στην περίπτωση αλλαγής της οργάνωσης ή της λειτουρ-
γίας των εμπλεκόμενων Στρατιωτικών Υπηρεσιών. Η συγκέντρωση των απαιτού-
μενων δικαιολογητικών των οπλιτών δύναται να υλοποιείται και από τον Ανάδοχο, 
διά της αποστολής εκπροσώπου του στα Στρατόπεδα της έδρας των Στρατιωτι-
κών Υπηρεσιών, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών και της πρόβλεψης αντί-
στοιχου όρου στη Συμφωνία - Πλαίσιο που θα συναφθεί. 
 
   (2) Στην περίπτωση μη τήρησης του όρου περί της άνευ εξόδων 
αρχικής έκδοσης - αποστολής της κάρτας μερικώς (π.χ. ύπαρξη τυχόν εξόδων μό-
νο για τους οπλίτες που είναι ήδη υφιστάμενοι πελάτες μίας τράπεζας) από το σύ-
νολο των προσφερόντων, αυτός παύει να ισχύει ως απαράβατος και κατ’ επέκτα-
ση, δεν συνεκτιμάται στα κριτήρια ανάδειξης του Αναδόχου. 
 
   (3) Στην περίπτωση μη τήρησης του όρου περί του τρόπου α-
νοίγματος των λογαριασμών των οπλιτών, διά της γνωστοποίησης των στοιχείων 
αυτών μέσω της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, από το σύνολο των προσφερόντων, αυ-
τός παύει να ισχύει ως απαράβατος και κατ’ επέκταση, δεν συνεκτιμάται στα κριτή-
ρια ανάδειξης του Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι, ο προσφέρων θα παρέχει 
τη δυνατότητα μαζικής προσέλευσης των οπλιτών στα υποκαταστήματα που θα 
ορισθούν για το άνοιγμα των λογαριασμών τους και την πρώτη έκδοση - αποστολή 
των καρτών τους, ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός δέκα 
(10) τραπεζικά εργάσιμων ημερών, αρχομένης από την ημερομηνία της προσέ-
λευσης του πρώτου οπλίτη στο οικείο υποκατάστημα για το άνοιγμα λογαριασμού. 
 
  β. Αποστολή των στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ - 
στοιχεία κατόχου), με το άνοιγμά τους, σε συγκεκριμένη Στρατιωτική Υπηρεσία (με 
έδρα στην Αθήνα) που θα υποδειχθεί από το ΓΕΣ και θα οριστεί στη Συμφωνία - 
Πλαίσιο που θα συναφθεί. Η διαβίβαση - επεξεργασία των στοιχείων θα γίνεται 
βάσει σχετικής εξουσιοδότησης των οπλιτών προς τη Στρατιωτική Υπηρεσία και σε 
ηλεκτρονικό αρχείο, με μορφότυπο που θα συμφωνηθεί από τα αντισυμβαλλόμενα 
μέρη. Στην περίπτωση μη τήρησης του εν λόγω όρου από το σύνολο των προ-
σφερόντων, αυτός παύει να νοείται ως απαράβατος και κατ’ επέκταση, δεν συνε-
κτιμάται στα κριτήρια ανάδειξης του Αναδόχου. 
 
  γ. Παροχή πρόσβασης στον οπλίτη (πρώτου δικαιούχου του λογαρια-
σμού που θα ανοιχθεί) στην υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet banking) 
της τράπεζας, άνευ εξόδων - χρέωσης (για την πρόσβαση σε αυτή και την ενεργο-
ποίησή της την πρώτη φορά), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών. 
 
  δ. Παροχή της δυνατότητας ανάληψης μετρητών στο νόμισμα του ευ-
ρώ (€) από ΑΤΜ στην Κύπρο (εντός ΕΟΧ) και της αλλαγής/απεμπλοκής του PIN 
σε ΑΤΜ στην Κύπρο (εντός ΕΟΧ), για τις συναλλαγές με την εκδοθείσα χρεωστική 
ή προπληρωμένη κάρτα, άνευ εξόδων - χρέωσης, από την πρώτη ενεργοποίηση 
της κάρτας και για τουλάχιστον δέκα (10) φορές - πράξεις ή εναλλακτικά, για χρονι-
κό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών. Στην περίπτωση μη τήρησης του εν 
λόγω όρου από το σύνολο των προσφερόντων, αυτός παύει να νοείται ως απαρά-
βατος και κατ’ επέκταση, δεν συνεκτιμάται στα κριτήρια ανάδειξης του Αναδόχου. 
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  ε. Άνοιγμα ενός (1) τραπεζικού λογαριασμού για τη Στρατιωτική Υπη-
ρεσία και παροχή, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας - Πλαίσιο που θα 
συναφθεί: 
 
   (1) Υπηρεσίας ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet banking), άνευ 
εξόδων - αμοιβής (για την πρόσβαση σε αυτή και την ενεργοποίησή της). 
 
   (2) Υπηρεσίας διενέργειας μαζικών μεταφορών - πληρωμών / εμ-
βασμάτων (εφόσον αυτή παρέχεται διακριτά από την υπηρεσία ηλεκτρονικής τρα-
πεζικής), άνευ εξόδων - αμοιβής (για την πρόσβαση σε αυτή, την ενεργοποίησή 
της και την πραγματοποίηση μεταφορών - πληρωμών / εμβασμάτων σε λογαρια-
σμούς τρίτων εντός της ίδιας τράπεζας).  
 
 3. Οι προσφορές, που θα υποβληθούν, ισχύουν και δεσμεύουν τους προ-
σφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμε-
νη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει 
χρονικό διάστημα ισχύος μικρότερο του ως άνω ορισθέντος απορρίπτεται ως μη 
κανονική. 
 
 4. Ο τρόπος σύνταξης των προσφορών έχει όπως παρακάτω: 
 
  α. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε πρωτότυπο από 
τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 
 
  β. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
   (1) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
   (2) Τα στοιχεία του φορέα προς τον οποίο απευθύνεται: 
 
    ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
    ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΠΑΠΑΓΟΥ» 
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 227-231, ΤΚ 15561 
 
   (3) Τα στοιχεία του συμμετέχοντα - προσφέροντα. 
 
   (4) Τα στοιχεία της ταυτότητας του εγγράφου της παρούσας πρό-
σκλησης. 
 
  γ. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στο ΓΕΣ με οποιονδήποτε τρόπο, θα 
πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 
γραμματεία.». 
 
  δ. Ο φάκελος της προσφοράς απαιτείται να περιλαμβάνει συμπληρω-
μένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του τραπεζικού ιδρύματος 
τον πίνακα της Προσθήκης «1/Α» της παρούσας. 
 
 5. Το αρμόδιο όργανο του ΓΕΣ, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, με-
τά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προ-
σφορών, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη μερική ή και την οριστική ματαίω-
ση της διαδικασίας ή τη ματαίωσή της και την επανάληψη αυτής, με τροποποίηση 
ή μη των όρων της πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.  
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 6. Για τους οπλίτες που θα έχει ανοιχθεί τραπεζικός λογαριασμός και θα 
έχει εκδοθεί χρεωστική κάρτα, με βάση τους όρους της Συμφωνίας - Πλαίσιο που 
θα συναφθεί, εντούτοις αυτοί τελικώς δεν θα αποστέλλονται για υπηρέτηση στην 
Κύπρο ή θα επιστρέφουν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών 
(για οριστικό επαναπατρισμό και μη συνέχιση της υπηρέτησης της θητείας τους 
στην Κύπρο), η Στρατιωτική Υπηρεσία θα δύναται να ενημερώνει σχετικώς τον 
Ανάδοχο, εφόσον αυτό ζητηθεί από αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα 
έχει την ευχέρεια να διατηρήσει ή να αναπροσαρμόσει τους όρους τιμολόγησης 
των παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών για τους αντίστοιχους οπλίτες, κατά την 
κρίση του και με βάση την τιμολογιακή του πολιτική. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
 1. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν την προσφορά τους συμπληρώ-
νοντας τον πίνακα συμμόρφωσης - στοιχείων προσφοράς της Προσθήκης «1/Α» 
της παρούσας. 
 
 2. Ως Ανάδοχος, ο οποίος θα επιλεγεί από τη Στρατιωτική Υπηρεσία για 
την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας - Πλαίσιο, θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που 
θα ικανοποιεί το σύνολο των απαράβατων όρων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 
3, με την επιφύλαξη της περίπτωσης υποβολής ισοδύναμων προσφορών, οπότε 
και εφαρμόζονται τα κριτήρια των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου. 
 
 3. Σε περίπτωση πλήρωσης του συνόλου των απαράβατων όρων από δύο 
(2) ή περισσότερους συμμετέχοντες - προσφέροντες, ως Ανάδοχος θα αναδειχθεί, 
μεταξύ αυτών, ο υποψήφιος που θα προσφέρει την πιο συμφέρουσα χρηματική 
παροχή επ’ ωφελεία της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, η οποία θα προκύπτει από τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία βάσει: 
 
  α. Του παρακάτω τύπου, στην περίπτωση προσφοράς σταθερού επι-
τοκίου του τραπεζικού λογαριασμού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας για τα τέσσερα 
(4) πρώτα έτη της Συμφωνίας - Πλαίσιο: 
 

 
 
    x 500.000 +  
 
 
(π.χ. επιτόκιο για 4 έτη: 0,50% + χορηγία: 1.000 €  2.500 + 1.000 = 3.500) 
 
  β. Του παρακάτω τύπου, στην περίπτωση προσφοράς σταθερού επι-
τοκίου του τραπεζικού λογαριασμού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας μόνο για το 
πρώτο έτος της Συμφωνίας - Πλαίσιο: 
 

 
 
    x 250.000 +  
 
 

 
 (π.χ. επιτόκιο για 1 έτος: 0,50% + χορηγία: 1.000 €  1.250 + 1.000 = 2.250) 

Επιτόκιο (%) του τηρούμενου τραπεζικού 
λογαριασμού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 

για τα τέσσερα (4) πρώτα έτη  
της Συμφωνίας - Πλαίσιο 

Συνολικό ποσό τυχόν χρηματικής χορηγίας - δωρεάς, 
καταβληθείσας εντός των τεσσάρων (4) πρώτων ετών της 

Συμφωνίας - Πλαίσιο, για την κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών των Στρατιωτικών Υπηρεσιών της Κύπρου, όπου 

θα υπηρετούν οι αποστελλόμενοι εξ’ Ελλάδος οπλίτες 

Επιτόκιο (%) του τηρούμενου τραπεζικού 
λογαριασμού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 

για το πρώτο έτος  
της Συμφωνίας - Πλαίσιο 

Συνολικό ποσό τυχόν χρηματικής χορηγίας - δωρεάς, 
καταβληθείσας εντός των τεσσάρων (4) πρώτων ετών της 

Συμφωνίας - Πλαίσιο, για την κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών των Στρατιωτικών Υπηρεσιών της Κύπρου, όπου 

θα υπηρετούν οι αποστελλόμενοι εξ’ Ελλάδος οπλίτες 
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 4. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, βάσει της βαθμολογίας των 
υποψηφίων, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 3, ως Ανάδοχος θα αναδειχθεί 
ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο ύψος της εφάπαξ χρηματικής χορηγίας - δωρεάς. 
Εφόσον προκύψουν εκ νέου ισοδύναμες προσφορές, ο Ανάδοχος θα επιλεγεί, με-
ταξύ αυτών που τελικώς ισοβάθμησαν, με κλήρωση ενώπιον του αρμόδιου γνω-
μοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία των οικονομικών φορέων αυτών 
(που ισοβάθμησαν), λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρο 90 
του Ν. 4412/2016. 
 
 5. Τυχόν προσφερόμενες χορηγίες - δωρεές από τους υποψηφίους: 
 
  α. Συνεκτιμώνται: 
 
   (1) Αποκλειστικά στην περίπτωση πλήρωσης του συνόλου των 
απαράβατων όρων από δύο (2) ή περισσότερους υποψηφίους, με βάση τα οριζό-
μενα στις ως άνω παραγράφους 3 και 4. 
 
   (2) Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
    (α) Συνιστούν χρηματικές δωρεές στο νόμισμα του ευρώ (€). 
 
    (β) Παρέχονται επ’ ωφελεία αποκλειστικά των Στρατιωτικών 
Υπηρεσιών της Κύπρου, όπου θα υπηρετούν οι αποστελλόμενοι εξ’ Ελλάδος ο-
πλίτες. Τυχόν έτερες χρηματικές ή μη χορηγίες - δωρεές ακινήτων ή κινητών ή 
πάσης φύσης χορηγίες - δωρεές επ’ ωφελεία άλλων Στρατιωτικών Υπηρεσιών δεν 
συνυπολογίζονται. 
 
    (γ) Καταβάλλονται από τον Ανάδοχο είτε στο σύνολο του 
ποσού τους κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της Συμφωνίας - Πλαίσιο, είτε σε 
τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις ανά έτος αυτής. Τυχόν χρηματικές δωρεές πέραν 
του χρονικού διαστήματος των τεσσάρων (4) πρώτων ετών της Συμφωνίας - 
Πλαίσιο δεν συνυπολογίζονται.  
 
  β. Τελούν υπό την αποδοχή ή αποποίηση από το αρμόδιο όργανο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4182/2013 (Α΄ 185) και την υπ’ α-
ριθμ. 1040933/06 Μαρ 14/ΥπΟικ/ΓΓΔΠ/ΓΔΔΠ-ΕΚ/ΔΚΠ (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3), όπως 
ισχύουν, για την έκδοση της απόφασης της οποίας (αποδοχής ή αποποίησης) εκ-
δηλώνονται ενέργειες από το ΓΕΣ μετά την ανάδειξη του Αναδόχου. Ο χρόνος έκ-
δοσης της απόφασης ή τυχόν αποτέλεσμα αποποίησης της δωρεάς δεν κωλύουν 
τη σύναψη και την εκτέλεση της Συμφωνίας - Πλαίσιο και δεν επηρεάζουν το απο-
τέλεσμα ανάδειξης του Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ 

 
 1. Ο Ανάδοχος και το ΓΕΣ, συμπεριλαμβανομένων των Στρατιωτικών Υ-
πηρεσιών αυτού, αναγνωρίζουν ότι, κατά την εξέλιξη της διά της υπό σύναψη συ-
νεργασίας τους και για την εκατέρωθεν εκτέλεση των υποχρεώσεών τους, ο καθέ-
νας ενδεχομένως να έλθει σε άμεση επαφή και να καταστεί γνώστης εμπιστευτι-
κών πληροφοριών, αναλύσεων και στοιχείων εν γένει επαγγελματικής και εμπορι-
κής φύσης, τεχνογνωσίας και απορρήτων του αντισυμβαλλόμενου του, που από-
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τελούν τόσο αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 
όσο και επαγγελματικά μυστικά ή/και εθνικά ή επιχειρηματικά απόρρητα. Επιπλέ-
ον, ως εμπιστευτικές πληροφορίες θεωρούνται και όλα τα τεχνικά και οικονομικά 
στοιχεία που περιέχονται στα παρεχόμενα από τον Ανάδοχο χρηματοοικονομικά 
προϊόντα και υπηρεσίες της Συμφωνίας - Πλαίσιο που θα συναφθεί, όλα τα στοι-
χεία που περιέχονται σε μηχανογραφικά ή μη αρχεία που τηρούνται από τους 
συμβαλλόμενους, καθώς και πάσης φύσης πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα 
φυσικών προσώπων (π.χ. εργαζομένων, δικαιούχων κ.λπ.), τα οποία σχετίζονται 
με τους συμβαλλόμενους. Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών 
ηθών, τα αντισυμβαλλόμενα μέρη θα δεσμευθούν, εκατέρωθεν, ότι θα χειρίζονται 
ως απόρρητες ή εμπιστευτικές όλες τις εν λόγω πληροφορίες και στοιχεία, δεν θα 
τις κοινοποιούν σε οποιοδήποτε τρίτο, δεν θα προβούν στην αντιγραφή, ή με ο-
ποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή τους και θα περιορίζουν τη χρήση τους στην 
κατά το δυνατόν ελάχιστη απαιτούμενη, ήτοι μόνο για την εκπλήρωση των σκο-
πών της Συμφωνίας - Πλαίσιο που θα συναφθεί, τόσο κατά τη διάρκειά της, όσο 
και μετά τη λήξη της. 
 
 2. Ειδικότερα, τα αντισυμβαλλόμενα μέρη θα δεσμευθούν να μην αποκα-
λύπτουν σε τρίτους, ούτε να κάνουν χρήση με οποιοδήποτε τρόπο, είτε για λογα-
ριασμό τους, είτε για λογαριασμό τρίτων, οποιασδήποτε πληροφορίας ή στοιχείου 
που σχετίζεται με τα μέρη καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και που τυχόν περιέλθουν σε 
γνώση τους, των υπαλλήλων, στελεχών ή συνεργατών τους, κατά την εκτέλεση 
ή/και επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Συμφωνίας - Πλαίσιο που θα καταρτιστεί, και 
θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να αποτρέψουν τη διαρροή τέτοιων πληροφο-
ριών σε τρίτους. Συναφώς, τα μέρη θα δεσμευθούν ότι, γνωρίζουν την ισχύουσα 
νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδίως το Ν. 2472/1997 
(Α΄ 50) όπως αυτός ισχύει, και θα συμμορφώνονται απολύτως με αυτή, καθώς και 
με κάθε άλλο νόμο ή απόφασης της αρμόδιας αρχής που ισχύει ή θα ισχύσει στο 
μέλλον, θα αναλαμβάνουν δε έναντι αλλήλων την υποχρέωση να δεσμεύσουν τους 
υπαλλήλους τους και τα στελέχη τους, καθώς και να λαμβάνουν τα κατάλληλα ορ-
γανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία 
τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμέ-
νη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, θα ευθύνο-
νται δε για τη διαφύλαξη των παραπάνω στοιχείων, όπως για τα δικά τους εμπι-
στευτικά στοιχεία και θα υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την αποφυγή αποκάλυψης των στοιχείων αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο άτομο. 
 
 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το καθήκον της εμπιστευτικότητας για 
κάθε πληροφορία σχετικά με τις τραπεζικές συναλλαγές της Στρατιωτικής Υπηρε-
σίας με τους οπλίτες αυτής και προς τούτο, απαγορεύεται να γνωστοποιεί σε τρί-
τους τα στοιχεία των οπλιτών και των συναλλαγών τους, εκτός των περιπτώσεων 
που ορίζονται ρητά στη νομοθεσία σχετικά με την άρση του τραπεζικού απορρή-
του ή της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 
 
 4. Το καθήκον εχεμύθειας και η προστασία προσωπικών δεδομένων και 
τραπεζικού απορρήτου θα έχουν διαρκή χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι, θα επι-
βιώνουν και θα ισχύουν ανεξάρτητα από τη λήξη ή λύση της Συμφωνίας - Πλαίσιο 
που θα συναφθεί. 
 
 5. Για κάθε υπαίτια παράβαση των διαλαμβανομένων στο παρόν άρθρο, 
το μη υπαίτιο μέρος της Συμφωνίας - Πλαίσιο που θα συναφθεί, θα δικαιούται να 
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αξιώσει πλήρη αποζημίωση, σε αποκατάσταση κάθε ζημίας του. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 
 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας - Πλαίσιο που θα συναφθεί, 
τα μέρη δεν δικαιούνται να αρνηθούν την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους, παρά 
μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και μόνο για όσο χρόνο διαρκεί το γεγονός της 
ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση της άμεσης ενημέρωσης του άλλου μέρους 
και πράττοντας ταυτόχρονα οτιδήποτε είναι αντικειμενικά εφικτό για την άρση των 
συνεπειών της ανωτέρας βίας. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως αυτή ερμη-
νεύεται με την εθνική νομοθεσία, λογίζονται οι καταστάσεις της επέλευσης γεγονό-
των εκτός της βούλησης και του ελέγχου του καθενός συμβαλλόμενου (ενδεικτικά 
όπως πανδημίες, επιδημίες, γενικές διαδηλώσεις, η εμπλοκή της χώρας σε πόλε-
μο, γενική επιστράτευση, γενικές απεργίες εργαζομένων, ιονισμένη ραδιενέργεια, 
μόλυνση με ραδιενεργά κύματα).   
 
 2. Το ΓΕΣ αποδέχεται ότι, στους λόγους ανωτέρας βίας, περιλαμβάνεται η 
προσωρινή παύση λειτουργίας του μηχανογραφικού - ηλεκτρονικού συστήματος 
του Αναδόχου και των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων αυτού, με υπαιτιότητα των 
παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς επίσης και η προσωρινή παύση 
των εργασιών του (Αναδόχου) σε εκτέλεση απόφασης αρμόδιων εποπτικών Αρ-
χών. 
 
 3. Στην περίπτωση γενικής/κλαδικής απεργίας των εργαζομένων στον Α-
νάδοχο, αυτός δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξυ-
πηρετηθεί η Στρατιωτική Υπηρεσία με προσωπικό ασφαλείας. 
 
 4. Σε περίπτωση που λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας, η συνέχιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο καθίσταται αδύνατη για χρονικό διά-
στημα που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, η Συμφωνία λύεται 
αυτοδικαίως και το ΓΕΣ δικαιούται και δύναται να προχωρήσει άμεσα σε συνεργα-
σία με άλλο πάροχο, ο δε Ανάδοχος θα καταβάλλει κάθε αναγκαία συνδρομή προ-
κειμένου να μη δημιουργείται οποιοδήποτε κώλυμα ή κενό στην παροχή των συμ-
φωνηθεισών υπηρεσιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

 
 1. Η Συμφωνία - Πλαίσιο, που θα συναφθεί, θα διέπεται από το Ελληνικό 
Δίκαιο και θα ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των κρατού-
ντων συναλλακτικών ηθών. Επιπρόσθετα, διέπεται από τις διατάξεις της τραπεζι-
κής νομοθεσίας, τους ισχύοντες Κώδικες Τραπεζικής Δεοντολογίας και τις εκάστο-
τε ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις και πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος. 
 
 2. Τα μέρη θα δεσμευτούν, με τη Συμφωνία - Πλαίσιο που θα συναφθεί, ότι 
θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε κάθε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία 
που τυχόν προκύψει κατά τη σύναψη, ερμηνεία ή εκτέλεση της Συμφωνίας, καθώς 
και οι αξιώσεις που συνδέονται με αυτή, θα επιλύονται εξώδικα σε πνεύμα καλής 
πίστης και μετά την έγγραφη διατύπωση της διαφωνίας από οποιοδήποτε μέρος. 
Σε περίπτωση μη επίλυσης κάποιας διαφοράς με αυτόν τον τρόπο, αρμόδια για τη 
δικαστική επίλυσή της θα οριστούν αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών. 
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ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 1. Η Στρατιωτική Υπηρεσία δεν δεσμεύεται, καθ’ όλη τη διάρκεια της Συμ-
φωνίας - Πλαίσιο και της προβλεπόμενης τυχόν παράτασης αυτής, για την τήρηση 
ελάχιστου ποσού χρηματικών διαθεσίμων στον τραπεζικό λογαριασμό που θα α-
νοιχθεί στο όνομά της, δεδομένης της μεταβλητότητας και του αστάθμητου του 
ύψους αυτών και των πληρωμών που θα διενεργούνται. 
 
 2. Έκαστος προσφέρων, εφόσον δεν ασκήσει ένσταση κατά της διαδικασί-
ας προσκομίζοντας αυτή μέχρι τις 26 Αυγούστου 2020 ή τυχόν ένστασή του α-
πορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους ό-
ρους της παρούσας και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλ-
λο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

  
 1. Με τον Ανάδοχο θα υπογραφεί μία (1) Συμφωνία - Πλαίσιο για τις παρε-
χόμενες υπηρεσίες. 
 
 2. Με βάση τη Συμφωνία - Πλαίσιο που θα συναφθεί, θα υπογραφούν οι 
απαιτούμενες εκτελεστικές συμβάσεις από τη/τις Στρατιωτική/ές Υπηρεσία/ες, σε 
συνεργασία με τον Ανάδοχο. 
 
 3. Η διάρκεια της Συμφωνίας ορίζεται για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) 
ετών, με δυνατότητα ανανέωσης κάθε φορά για ένα (1) επιπλέον έτος και τροπο-
ποίησης των επιμέρους όρων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης αμφότερων των αντι-
συμβαλλόμενων μερών, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου 
της παρούσας πρόσκλησης και την αναγκαιότητα απρόσκοπτης και αδιάλειπτης 
υλοποίησης των πληρωμών του συνόλου των αποστελλόμενων εξ’ Ελλάδος οπλι-
τών στην Κύπρο, προς καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσής τους για την 
υπηρέτηση της θητείας τους. 
 

        Υπτγος Βασίλειος Κατέλης 
Ακριβές Αντίγραφο        Διευθυντής 
 
 
Λγός (Ο) Ευάγγελος Μπαλταδώρος 
             Επιτελής ΓΕΣ/ΔΟΙ/3δ 
 
 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 

«1» Πίνακας Υποβολής Προσφοράς 
«2» Υπεύθυνη Δήλωση Εχεμύθειας - Προστασίας Εμπιστευτικού Χαρακτήρα 
 Παρεχόμενων Πληροφοριών (Υπόδειγμα) 
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    ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/3δ 
    06 Αυγ 20 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.820/48/1262677/Σ.3004 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΟΡΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(ΟΡΟΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Απαράβατος 
όρος (1) 

Αποδοχή του συνόλου των όρων που αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ’ α-
ριθμ. 01/2020 της ΔΟΙ/ΓΕΣ (Φ.820/48/1262677/Σ.3004/06 Αυγ 20/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3δ). ΝΑΙ/ΟΧΙ (1)  

2 Απαράβατος 
όρος (1) 

Παροχή πρόσβασης στον οπλίτη (πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού που θα ανοιχθεί) στην υπη-
ρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet banking) της τράπεζας, άνευ εξόδων - χρέωσης (για την 
πρόσβαση σε αυτή και την ενεργοποίησή της την πρώτη φορά), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
εννέα (9) μηνών, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2γ του άρθρου 3 του Παραρτήματος «Α» 
της πρόσκλησης. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (1)  

3 Απαράβατος 
όρος (1) 

Άνοιγμα ενός (1) τραπεζικού λογαριασμού για τη Στρατιωτική Υπηρεσία και παροχή υπηρεσιών ηλε-
κτρονικής τραπεζικής (internet banking) και διενέργειας μαζικών μεταφορών - πληρωμών / εμβασμά-
των, άνευ εξόδων - αμοιβής, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2ε του άρθρου 3 του Παραρ-
τήματος «Α» της πρόσκλησης. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (1)  

4 Απαράβατος 
όρος (1) 

Ισχύς της προσφοράς για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 
ΝΑΙ/ΟΧΙ (1) 

........................  

................(......) 
ημέρες (2) 

5 α Απαράβατος 
όρος 

  με επιφύλαξη (3) 

Άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού και έκδοση - αποστολή αντίστοιχης χρεωστικής ή προπλη-
ρωμένης κάρτας άνευ εξόδων για το σύνολο των οπλιτών που αποστέλλεται από τη Στρατιωτική Υ-
πηρεσία για υπηρέτηση στην Κύπρο, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2α του άρθρου 3 του 
Παραρτήματος «Α» της πρόσκλησης, χωρίς εξαιρέσεις, όρους ή προϋποθέσεις. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (3) (4) 

β Άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού και έκδοση - αποστολή αντίστοιχης χρεωστικής ή προπλη-
ρωμένης κάρτας άνευ εξόδων για τους οπλίτες που αποστέλλονται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία για 
υπηρέτηση στην Κύπρο, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2α του άρθρου 3 του Παραρτή-
ματος «Α» της πρόσκλησης, υπό αίρεση - επιφύλαξη. 
(Συμπληρώνεται εφόσον στην περίπτωση 5α, η απάντηση είναι «ΟΧΙ») 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/- (5) (6) 
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Α/Α 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΟΡΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(ΟΡΟΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

6 α Απαράβατος 
όρος 

  με επιφύλαξη (3) 

Άνοιγμα των λογαριασμών των οπλιτών διά της γνωστοποίησης των στοιχείων αυτών μέσω της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2α(1) του άρθρου 3 του Παραρ-
τήματος «Α» της πρόσκλησης. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (3)  

β Άνοιγμα των λογαριασμών των οπλιτών διά της (μαζικής) προσέλευσης των ιδίων στα υποκαταστή-
ματα της τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2α(2) του άρθρου 3 του Παραρτήμα-
τος «Α» της πρόσκλησης. 
(Συμπληρώνεται εφόσον στην περίπτωση 6α, η απάντηση είναι «ΟΧΙ») 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/- (5)  

7 Απαράβατος 
όρος 

  με επιφύλαξη (3) 

Αποστολή των στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών που θα ανοίγονται, σε Στρατιωτική Υπηρεσία 
που θα υποδειχθεί από το ΓΕΣ, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2β του άρθρου 3 του Πα-
ραρτήματος «Α» της πρόσκλησης. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (3)  

8 Απαράβατος 
όρος 

  με επιφύλαξη (3) 

Παροχή της δυνατότητας ανάληψης μετρητών στο νόμισμα του ευρώ (€) από ΑΤΜ στην Κύπρο (ε-
ντός ΕΟΧ) και της αλλαγής/απεμπλοκής του PIN ομοίως σε ΑΤΜ στην Κύπρο (εντός ΕΟΧ), για τις 
συναλλαγές με την εκδοθείσα χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα, άνευ εξόδων - χρέωσης, από την 
πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και για τουλάχιστον δέκα (10) φορές - πράξεις ή εναλλακτικά, για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2δ του 
άρθρου 3 του Παραρτήματος «Α» της πρόσκλησης. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (3) (7) 

9 Αξιολογούμενοι - 
βαθμολογούμενοι 
όροι, σύμφωνα με 

το άρθρο 4 του 
Παραρτήματος «Α» 

της πρόσκλησης 

Επιτόκιο του τραπεζικού λογαριασμού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας [σταθερό είτε για τα τέσσερα (4) 
πρώτα έτη, είτε για το πρώτο έτος της Συμφωνίας - Πλαίσιο]. _ , _ _ % (8) (9) 

10 Χρηματική χορηγία - δωρεά επ’ ωφελεία των Στρατιωτικών Υπηρεσιών των Ελληνικών Ενόπλων Δυ-
νάμεων στην Κύπρο, όπου θα υπηρετούν οι αποστελλόμενοι εξ’ Ελλάδος οπλίτες. ..........,..... € (10)   (11) 

11 Μη 
αξιολογούμενοι - 
βαθμολογούμενοι      

όροι (12) 

Έξοδα μεταφορών κεφαλαίων [για αυτοματοποιημένες συναλλαγές (STP), με ένδειξη εξόδων 
«shared» (SHA)], μέσω internet banking, από τον τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για τη 
Στρατιωτική Υπηρεσία σε πίστωση λογαριασμών που τηρούνται στην ίδια τράπεζα, καθώς και σε 
άλλες τράπεζες που εδρεύουν εντός Ελλάδας και εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

(12)  

12 Έξοδα εισερχόμενων εντολών, σε πίστωση του λογαριασμού που θα ανοιχθεί για τη Στρατιωτική Υ-
πηρεσία. 

(12)  

13 Λοιπές πρόσθετες παρεχόμενες υπηρεσίες. (12) (13) 

 

    ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΕΣ 
    ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ 
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Α-1-3 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(1) Απαράβατοι όροι της πρόσκλησης. Τυχόν ύπαρξη μίας (1) αρνητικής απάντησης («OXI») συνεπάγεται την απόρριψη του συνόλου της αντίστοιχης προ-
 σφοράς ως μη κανονικής.  
(2) Αναγραφή (υποχρεωτικά) του αριθμού των ημερών ισχύος της προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς). 
(3) Απαράβατος όρος της πρόσκλησης, υπό την επιφύλαξη της μη τήρησης αυτού από το σύνολο των προσφερόντων οικονομικών φορέων, οπότε και 
 παύει να νοείται ως απαράβατος και κατ’ επέκταση, δεν λογίζεται ως κριτήριο ανάδειξης του Αναδόχου, με βάση τους όρους της πρόσκλησης. 
(4) Ανάλυση (προαιρετικά) των λεπτομερειών του όρου της παραγράφου 2α(1) του άρθρου 3 του Παραρτήματος «Α» της πρόσκλησης [ενδεικτικά, το χρο-
 νικό διάστημα της παροχής ειδικής τιμολόγησης στην περίπτωση έκδοσης προπληρωμένων καρτών, το χρονικό διάστημα ανοίγματος του λογαριασμού 
 και της έκδοσης - αποστολής της κάρτας (μέχρι 10 τραπεζικά εργάσιμες ημέρες)].  
(5) Απάντηση μόνο στην περίπτωση μη πλήρωσης του αντίστοιχου απαράβατου όρου. 
(6) Ανάλυση (υποχρεωτικά) των λεπτομερειών της απάντησης στον αντίστοιχο όρο (τιμολόγηση αρχικής έκδοσης - αποστολής της κάρτας του οπλίτη) και 

(αναγραφή προαιρετικά) τυχόν αντισταθμίσματος από μέρους της τράπεζας (π.χ. προγράμματα - πόντοι επιβράβευσης κ.λπ.).  
(7) Αναγραφή (προαιρετικά) της ισχύος της ειδικής τιμολόγησης του όρου της παραγράφου 2δ του άρθρου 3 του Παραρτήματος «Α» της πρόσκλησης 
 [πλήθος πράξεων (τουλάχιστον 10) ή χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 9 μηνών)] ή του ύψους αυτής, στην περίπτωση μη πλήρωσης του αντίστοιχου ό-
 ρου (τιμολόγηση ανάληψης μετρητών - αλλαγής/απεμπλοκής PIN). 
(8) Αναγραφή του επιτοκίου του τραπεζικού λογαριασμού που θα ανοιχθεί για τη Στρατιωτική Υπηρεσία (ποσοστό τοις εκατό, με δύο δεκαδικά ψηφία). Σε 
 περίπτωση μη αναγραφής του ποσοστού του επιτοκίου ή μη συγκεκριμένου ορισμού αυτού (π.χ. με βάση την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της 
 τράπεζας) συνεπάγεται το λογισμό αυτού (στην περίπτωση αξιολόγησης - βαθμολόγησης), σε ποσοστό 0,00%.  
(9) Αναγραφή (υποχρεωτικά) του χρονικού διαστήματος ισχύος του προσφερόμενου επιτοκίου (για το πρώτο ή για τα 4 έτη της Συμφωνίας - Πλαίσιο). Σε 
 περίπτωση μη συμπλήρωσης του πεδίου, το προσφερόμενο επιτόκιο θα λογισθεί (στην περίπτωση αξιολόγησης - βαθμολόγησης) για το πρώτο έτος 
 της Συμφωνίας - Πλαίσιο. 
(10) Αναγραφή τυχόν προσφερόμενης χρηματικής χορηγίας - δωρεάς, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 του Παραρτήματος «Α» της πρόσκλησης.  
(11) Αναγραφή (υποχρεωτικά, εφόσον παρέχεται χρηματική χορηγία - δωρεά) του τρόπου καταβολής της προσφερόμενης χρηματικής χορηγίας - δωρεάς 
 (είτε στο σύνολο του ποσού κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της Συμφωνίας - Πλαίσιο, είτε σε 4 ισόποσες δόσεις ανά έτος αυτής). 
(12) Αναγραφή (προαιρετικά) των στοιχείων τυχόν παρεχόμενων υπηρεσιών που δεν συνιστούν κριτήρια αξιολόγησης. 
(13) Αναγραφή οποιωνδήποτε έτερων παρεχόμενων υπηρεσιών (δύνανται να φέρονται ή/και να αναλύονται εκτός του πίνακα, σε ξεχωριστά έντυπα). 

 
 Σχης (Ο) Γεώργιος Ράτσικας 
Ακριβές Αντίγραφο  Υποδιευθυντής 
 
 
Λγός (Ο) Ευάγγελος Μπαλταδώρος 
            Επιτελής ΓΕΣ/ΔΟΙ/3δ 
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./. 

    ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/3δ 
    06 Αυγ 20 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.820/48/1262677/Σ.3004 
 

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
  ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

  (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
 

 

ΑΔΑ: ΨΛ7Ω6-96Β



 

Α-2-2 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(1) Για τη λήψη των αναφερόμενων στοιχείων στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Παραρτήμα-

τος «Α» της πρόσκλησης, απαιτείται η υποβολή προηγούμενης αίτησης από εξουσιοδοτημέ-
νο εκπρόσωπο του τραπεζικού ιδρύματος. Η αποστολή της εν λόγω αίτησης δύναται να γίνει 
με κάθε πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά, αποστολή αλληλογραφίας, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου), κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με το ΓΕΣ. 

(2) Η υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986, άρθρο 8) για την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων 
δύναται να αποσταλεί στο ΓΕΣ μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον αυτή 
έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr ή διά αλληλογραφίας, σε έντυπη 
μορφή, σε διαφορετική περίπτωση. 

(3) Με την υπεύθυνη δήλωση απαιτείται να αποσταλεί - υποβληθεί και σχετικό έγγραφο του υ-
ποψήφιου προσφέροντος τραπεζικού ιδρύματος, με το οποίο να βεβαιώνεται ή να αποδει-
κνύεται η ιδιότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση, ως υπαλλήλου /  στελέ-
χους του τραπεζικού ιδρύματος. 

 
        Σχης (Ο) Γεώργιος Ράτσικας 
Ακριβές Αντίγραφο        Υποδιευθυντής 
 
 
Λγός (Ο) Ευάγγελος Μπαλταδώρος 
   Επιτελής ΓΕΣ/ΔΟΙ/3δ 
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