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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Θέµα: Σύναψη σύµβασης µε πιστωτικό ίδρυµα για την τήρηση των             

χρηµατικών διαθεσίµων του ∆ήµου Χερσονήσου 

 
 Ο ∆ήµος Χερσονήσου προκειµένου να προβεί στην επιλογή Τραπεζικού 

Οργανισµού για την παροχή τραπεζικών εργασιών, καλεί ενδιαφερόµενες τράπεζες 

που πληρούν τις προϋποθέσεις και το Τ.Π.∆. να υποβάλουν προσφορές, χωρίς αυτό 

να αποτελεί προϋπόθεση δέσµευσης από το ∆ήµο, σύµφωνα µε τους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος.  
 

Προϋποθέσεις  

Οι ενδιαφερόµενες τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν ∆ίκτυο εξυπηρέτησης πελατών σε 

υποκαταστήµατα εντός των ορίων του ∆ήµου Χερσονήσου. 

Αποδεδειγµένα σηµαντική δραστηριότητα σε Τραπεζικές εργασίες συναφείς µε τις 

ζητούµενες στην υπόψη συνεργασία.  

Ζητούµενες υπηρεσίες(ενδεικτικά)  

• Ακριβές επιτόκιο καταθέσεων των λογαριασµών όψεως και µισθοδοσίας. 

• Μη χρέωση για τη χορήγηση προεκτυπωµένων καρνέ επιταγών. 

• Κατάθεση τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών και πίστωση λογαριασµών µε προϊόν 

επιταγών και ηµεροµηνίες (ίδιας ηµέρας).  

• Μηδενικά για το ∆ήµο, έξοδα καταθέσεων σε λογαριασµό τρίτων και αποστολή χωρίς 

έξοδα χρηµατικών εντολών σε λογαριασµούς προµηθευτών του ∆ήµου, που 

συνεργάζονται µε άλλες τράπεζες.  

•  Ηλεκτρονική δωρεάν παρακολούθηση κινήσεων λογαριασµού (extait) ηµερήσια, 

µηνιαία ή όταν αυτό απαιτείται.  

•  Πληρωµή µισθοδοσίας προσωπικού, ηλεκτρονικής και µη ηλεκτρονικής κατάθεσης 

µισθοδοσίας, καθώς και της αντιµισθίας και των αποζηµιώσεων των αιρετών,.  

•  Ειδικές προσφορές µε προνοµιακούς όρους, για τους εργαζοµένους του ∆ήµου 

(προνοµιακό επιτόκιο, δυνατότητα υπερανάληψης, ανοικτό προσωπικό δάνειο, 

στεγαστικά – καταναλωτικά δάνεια, δωρεάν συνδροµή καρτών, όροι, κ.λ.π.) 

•  Άµεση κατά προτεραιότητα καθηµερινή εξυπηρέτηση του ∆ήµου.  

•  Έκδοση χωρίς έξοδα τραπεζικών επιταγών ή εντολών του ∆ήµου που αφορούν 

οφειλές και διάφορες πιστώσεις προς το ∆ήµο. 

 



• ∆υνατότητα άµεσης απόδοσης κρατήσεων υπέρ τρίτων (ΙΚΑ, ∆ΟΥ κλπ) χωρίς έξοδα 

και κατόπιν εντολής µέσω τραπεζικού λογαριασµού του ∆ήµου.  

•  Μηδενική χρέωση σε καταθέσεις υπέρ του ∆ήµου και από το Ταµείο Παρακαταθηκών 

& ∆ανείων. 

• ∆υνατότητα χρηµατοδότησης του ∆ήµου σε µόνιµη και διαρκή βάση µέσου ορίου 

υπεραναλήψεων (overdraft), στο λογαριασµό της Ταµειακής ∆ιαχείρισης (ύψος 

υπερανάληψης, διαχειριστικά έξοδα, επιτόκιο, λογισµός τόκων, κ.λ.π.) και δυνατότητα 

χρηµατοδότησης µε ενεχυρίαση µετρητού καλύµµατος.  

• ∆ωρεάν διαδικασία συναλλαγών µε το διατραπεζικό σύστηµα ∆ΙΑΣ. 

• Έκδοση εγγυητικών επιταγών χωρίς έξοδα προµήθειας. 

• Προθεσµιακές καταθέσεις (3µηνης, 6µηνης, 12µηνης διάρκειας)  

• Υποχρέωση µη δέσµευσης του λογαριασµού µισθοδοσίας των υπαλλήλων του ∆ήµου 

σε κάθε περίπτωση.  

• ∆ιάθεση τουλάχιστον δύο(2) µηχανηµάτων κατάθεσης χρηµάτων µε οnline 

ενηµέρωση, στο χώρο των δηµαρχιακών καταστηµάτων Γουρνών και Χερσονήσου. 

• ∆υνατότητα εξόφλησης λογαριασµών δηµοτών που αφορούν τέλη, άρδευση, κλπ 

• ∆υνατότητα εξυπηρέτησης δηµοτών στις επιµέρους ∆ηµοτικές Ενότητες. 

• ∆ωρεάν διάθεση ενσύρµατων και ασύρµατων συσκευών POS. 

 
 Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας ορίζεται ως δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία 

υπογραφής 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω, καλούνται δηµόσια τα τραπεζικά ιδρύµατα για 

υποβολή, σε κλειστό φάκελο, προτάσεων συνεργασίας.  Οι προσφορές των 

ενδιαφεροµένων Τραπεζών θα κατατεθούν το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 27 

Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00. 

 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χερσονήσου και θα σταλεί 

στα υποκαταστήµατα των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στα όρια του ∆ήµου Χερσονήσου 

και στο Ταµείο παρακαταθηκών και ∆ανείων.  
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