
Σίνδος, 22 Μαΐου 2017 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
Ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Δέλτα (ΚΠΟΔΔ)  προκειμένου να 

επιλέξει συνεργάτιδα Τράπεζα, για την τήρηση των διαθεσίμων του και για την διενέργεια 

των τραπεζικών του συναλλαγών, προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες Τράπεζες όπως 

καταθέσουν τις προσφορές τους. 

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας τριών (3) ετών αρχής γενομένης από την ημερομηνία 

υπογραφής με τη δυνατότητα αυτόματης διετούς παράτασης έως ότου οποιοδήποτε των 

συμβαλλομένων μερών 6 μήνες πριν τη λήξη της αρχικής διάρκειας ή της εκάστοτε κατά 

παράταση διετίας δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί την περαιτέρω παράταση διάρκειας 

της σύμβασης. 

Για την επιλογή της Τράπεζας θα ληφθούν υπόψη τα εξής: 

1. Το χορηγούμενο επιτόκιο (σταθερό ή κυμαινόμενο). 

2. Η valeur κατάθεσης των τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών. 

3. Οι τυχόν επιβαρύνσεις για έκδοση μπλοκ επιταγών, για εμβάσματα και λοιπές 

τραπεζικές εργασίες, για έκδοση extrait, καταθέσεις σε λογαριασμού Τρίτων και 

πληρωμές ασφαλιστικών ταμείων, πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ κλπ. 

4. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των κινήσεων των τραπεζικών 

λογαριασμών. 

5. Ο αριθμός των υποκαταστημάτων και των ΑΤΜ στα όρια του Δήμου Δέλτα και την 

πιθανή αύξηση αυτών. 

6. Πολιτική της Τράπεζας για τις δεσμεύσεις Τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών του 

Δήμου, είτε αιτούντων δέσμευση από δικαστικές αποφάσεις, είτε πιστωτών του 

Δήμου.   

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός  15 (δεκαπέντε) εργάσιμων ημερών, από την ημέρα 

ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής 

(ήτοι έως 12/06/2017), να προσκομίσουν στο πρωτόκολλο του Κοινωνικού Πολιτιστικού 

Οργανισμού του Δήμου Δέλτα, σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η 

ένδειξη «Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του  Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού του 

Δήμου Δέλτα  για επιλογή Συνεργάτιδας Τράπεζας», την προσφορά τους ως προς τα 

προαναφερόμενα. 



Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του  Κοινωνικού 

Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Δέλτα και το κριτήριο της επιλογής θα είναι η πλέον 

συμφέρουσα προσφορά. 

 

Οποιαδήποτε προσφορά: 

1. Προσκομιστεί πέραν της προαναφερόμενης προθεσμίας (προκύπτει από τον αριθμό 

πρωτοκόλλου). 

2. Είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ως προς τα προσφερόμενα. 

3. Περιλαμβάνει διορθώσεις και προσθήκες. 

4. Ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος 

χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτη και απορρίπτεται. 

 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή 

διευκρινήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου 

(κο Ναλμπάντη Δημήτριο) στα τηλέφωνα 2313 300510. 

 

 

                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΚΠΟΔΔ 

 

 

                                                                                                    ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 


