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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης με πιστωτικό ίδρυμα για την τήρηση των 

χρηματικών διαθεσίμων του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Δήμου Χερσονήσου. 

 

Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου 

προκειμένου να προβεί στην επιλογή Τραπεζικού Οργανισμού για την παροχή 

τραπεζικών εργασιών καλεί ενδιαφερόμενες τράπεζες που πληρούν τις προϋποθέσεις 

να υποβάλλουν προσφορές, χωρίς αυτό να αποτελεί προϋπόθεση δέσμευσης από το 

φορέα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

Προϋποθέσεις: 

Οι ενδιαφερόμενες τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν Δίκτυο Εξυπηρέτησης Πελατών 

σε υποκαταστήματα εντός των ορίων του Δήμου 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 

Απαιτούμενο κριτήριο επιλογής.  

• Μη χρέωση για τη χορήγηση προεκτυπωμένων καρνέ επιταγών. 

• Κατάθεση τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών και πίστωση λογαριασμών με 

προϊόν επιταγών και ημερομηνίες ίδιας ημέρας. 
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• Μηδενικά για το Νομικό πρόσωπο έξοδα καταθέσεων σε λογαριασμό τρίτων 

και αποστολή χωρίς έξοδα χρηματικών εντολών σε λογαριασμούς 

προμηθευτών του Νομικού προσώπου που συνεργάζονται με άλλες τράπεζες. 

• Ηλεκτρονική δωρεάν παρακολούθηση κινήσεων λογαριασμού (extrait) 

ημερήσια μηνιαία ή όταν αυτό απαιτείται. 

• Ειδικές προσφορές με προνομιακούς όρους για τους εργαζόμενους του 

Νομικού προσώπου (προνομιακό επιτόκιο, δυνατότητα υπερανάληψης, 

ανοικτό προσωπικό δάνειο, στεγαστικά –καταναλωτικά δάνεια ,δωρεάν 

συνδρομή καρτών ,όροι κλπ.) 

• Άμεση κατά προτεραιότητα καθημερινή εξυπηρέτηση του Νομικού 

Προσώπου. 

• Έκδοση χωρίς έξοδα τραπεζικών επιταγών ή εντολών του Νομικού 

Προσώπου που αφορούν οφειλές και διάφορες πιστώσεις προς το Νομικό 

Πρόσωπο. 

• Δυνατότητα άμεσης απόδοσης κρατήσεων υπερ τρίτων (ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ κλπ.) 

χωρίς έξοδα και κατόπιν εντολής μέσω τραπεζικού λογαριασμού του Νομικού 

Προσώπου. 

• Μηδενική χρέωση σε καταθέσεις υπερ του Νομικού Προσώπου και από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

• Δυνατότητα χρηματοδότησης του Νομικού προσώπου σε μόνιμη και διαρκή 

βάση μέσου ορίου υπεραναλήψεων (overdraft) στο λογαριασμό της 

Ταμειακής Διαχείρισης (ύψος υπερανάληψης , διαχειριστικά έξοδα , επιτόκιο , 

λογισμός τόκων κλπ) και δυνατότητα χρηματοδότησης με ενεχυρίαση 

μετρητού καλύμματος. 

• Δωρεάν διαδικασία συναλλαγών με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ. 

• Έκδοση εγγυητικών επιταγών χωρίς έξοδα προμήθειας. 

• Υποχρέωση μη δέσμευσης του λογαριασμού για την πληρωμή της 

μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου.   

• Ευνοϊκότερη αντιμετώπιση σε περιπτώσεις έκδοσης εγγυητικών επιστολών 

και απαλλαγή από έξοδα επίδοσης. 
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Κριτήρια επιλογής  

Η συμφερότερη οικονομική προσφορά η οποία θα αξιολογηθεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 

Χερσονήσου για την οποία ως κριτήρια επιλογής θα εκτιμηθεί το προσφερόμενο 

επιτόκιο καταθέσεων των λογαριασμών όψεως και μισθοδοσίας και  η ποσότητα των 

λοιπών ζητούμενων υπηρεσιών ως ανωτέρω ενδεικτικά. 

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

υπογραφής, με δυνατότητα παράτασης . 

Σε συνέχεια των ανωτέρω καλούνται δημόσια τα τραπεζικά ιδρύματα για υποβολή σε 

κλειστό φάκελο προτάσεων συνεργασίας με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ».  

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων Τραπεζών θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00 .Στη συνέχεια οι αναλυτικές προσφορές θα 

σταλούν στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να 

αποφασισθεί η επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος. Η ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων θα συμπεριληφθεί ως αναπόσπαστο μέρος της απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» .Στη 

συνέχεια θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους η σχετική απόφαση για την 

ενημέρωση αυτών . 

Δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά της απόφασης αυτής έχουν οι ενδιαφερόμενοι 

φορείς σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4555/2018 ενώπιον του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  για αποφάσεις συλλογικών οργάνων δήμων και 

των νομικών τους προσώπων μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 

κοινοποίηση της απόφασης σε αυτούς. 

Αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής των οικονομικών προσφορών και απόδοσης 

αποδεικτικού παραλαβής  εισερχομένου εγγράφου  η κα Μπορμπουδάκη Π.                    

(Τηλ. Επικ.: 2897340052)  με αναπληρώτρια αυτής την κα Μπουρλάκη Κ.                     

(Τηλ. Επικ. :  2897340017) , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και συγκεκριμένα : 

καθημερινά από 08:00 έως τις 14:00. 
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Διεύθυνση απόδοσης ή ταχυδρομικής αποστολής  των οικονομικών προσφορών:  

Ελευθερίας 50 Λ. Χερσονήσου Τ.Κ.70014  για το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας 

και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 

Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ». 

Δημοσιότητα Πρόσκλησης  

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου ως 

εποπτεύων φορέας του Νομικού Προσώπου και θα κοινοποιηθεί   μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα υποκαταστήματα των τραπεζών που 

δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Χερσονήσου». 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ 
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