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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 52
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 10-11-2020
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό
Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου
Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 34137/6-11-2020 πρόσκληση τoυ
Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα
συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου
Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,
εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ.
17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της
μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά
εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής
Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 13ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης), 6)Ταγαράς Βασίλειος (ήταν εκτός αιθούσης από την συζήτηση
του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης και έως το πέρας της συνεδριάσεως), 7)Σταυρέλης Νικόλαος.
Απόντες
1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Πλατής Σπυρίδων.
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Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 530η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί
βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους πολίτες – δημότες για συναλλαγές μέσω τραπεζών –
καταθέσεις», θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 3-11-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης
προτάσεων/προσφορών τραπεζών για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Κορινθίων και
λοιπών υπηρεσιών για συναλλαγές μέσω τραπεζών, το οποίο έχει ως εξής:
Γνωμοδοτικό πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων/προσφορών τραπεζών για την έντοκη
κατάθεση των εσόδων του Δήμου Κορινθίων και λοιπών υπηρεσιών για συναλλαγές μέσω
τραπεζών
Στην Κόρινθο την 3/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:
1. Ευαγγελία Παππά, κλάδου ΠΕ Διοικητικού (Οικονομολόγος), τακτικό μέλος, Πρόεδρος της
επιτροπής (αναπληρώνει την τακτική Πρόεδρο κ. Χρυσούλα Ξύδη)
2. Ειρήνη Χουρσαλά, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, τακτικό μέλος &
3. Βενετία Κότσαλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού,, αναπληρωματικό μέλος
που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης (γνωμοδοτική) προτάσεων/προσφορών τραπεζών για
την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Κορινθίων και λοιπών υπηρεσιών για συναλλαγές
μέσω τραπεζών (αριθμ. 49/477/2020 Α.Ο.Ε.), έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. 26666/9.9.2020
πρόσκλησης με θέμα «Υποβολή πρότασης/προσφοράς για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του
Δήμου Κορινθίων» του Δημάρχου Κορινθίων προς τις τράπεζες “ALPHA BANK”, “ATTIKA BANK”,
“EUROBANK”, “PIRAEUS BANK”, “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ” και “OPTIMA BANK”, και την με αριθμό
48/457/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί αξιολόγησης προτάσεων/προσφορών
τραπεζών για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική
συνεδρίαση και προβαίνουμε στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.
Η επιτροπή αξιολόγησης καταχωρεί τους συμμετέχοντες στον κάτωθι Πίνακα [1] και αποσφραγίζει
τους φακέλους.
ΠΙΝΑΚΑΣ [1]
Αρ. πρωτ. φακέλου
πρότασης/προσφοράς

30552/9-10-2020
30548/9-10-2020
30550/9-10-2020
30554/9-10-2020
30549/9-10-2020

Επωνυμία Τράπεζας
ALPHA BANK
EUROBANK
PIRAEUS BANK
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
OPTIMA BANK

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων των προτάσεων/προσφορών η επιτροπή προβαίνει στην
αξιολόγηση των προτάσεων/προσφορών των πέντε (5) ως άνω Τραπεζών. Η αξιολόγηση τους
γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 26666/9.9.2020 πρόσκληση με θέμα
«Υποβολή πρότασης/προσφοράς για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Κορινθίων» του
Δημάρχου Κορινθίων και αποτυπώνεται στον κάτωθι Πίνακα [2]:
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ΠΙΝΑΚΑΣ [2]
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Επιτόκιο
Καταθέσεων
λογαριασμών
του Δήμου

ALPHA BANK

EUROBANK

Σταθερό επιτόκιο
0,20% έως 31-122020 στους
λογαριασμούς
καταθέσεων όψεως.
Μετά θα
επαναπροσδιορίζετα
ι από τα
συμβαλόμενα μέρη
σύμφωνα με τα
εκάστοτε ισχύοντα
χρημοτοοικονομικά
κριτήρια.

Λογαριασμοί όψεως:
-έως 31-12-2020 σταθερό
επιτόκιο 0,35%
-από 1-1-2021 έως και τη
συμπλήρωση της 4ετούς
συνεργασίας, μικτό
κλιμακούμενο επιτόκιο (το
επιτόκιο διαφοροποιείται
ανάλογα με το ύψος της
κατάθεση και εφαρμόζεται
σε ολόκληρο το ποσό
αυτής) ως εξής:
-0€ έως 5.000.000€, 0,10%
-5.000.001€ έως
10.000.000€, 0,15%
-από 10.000.001€ και
πάνω, 0,20%

Το επιτόκιο
εφαρμόζεται σε
ολόκληρο το ποσό
του λογαριασμού
και οι τόκοι
υπολογίζονται και
αποδίδονται κάθε
εξάμηνο (30/6 και
31/12 εκάστου έτους
με βάση έτος 360
ημερών)

Με μηνιαίο εκτοκισμό και
χωρίς έξοδα χαμηλού
υπολοίπου, κινήσεων κλπ.
Για τα δε επόμενα έτη
συνεργασίας, το επιτόκιο θα
διαμορφωθεί στα πλαίσια
της συνεργασίας των
συμβαλόμενων μερών κι
ανάλογα με τις συνθήκες
της αγοράς.

PIRAEUS BANK
Λογιαριασμοί όψεως:
-Σταθερό επιτόκιο 0,35% για ένα έτος.
-Μετά το πέρας του έτους η τράπεζα
διατηρεί το δικαίωμα
επαναπροσδιορισμού, λαμβάνοντας
υπόψη τις κείμενες συνθήκες της
επιτοκιακής αγοράς.

Ο εκτοκισμός είναι εξαμηνιαίος και
πραγματοποιείται για ολόκληρο το
ποσό του κεφαλαίου, που
προσδιορίζεται βάσει των ημερήσιων
διαθεσίμων υπολοίπων και από το
πρώτο ευρωλεπτό κατάθεσης.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Λογαριασμοί όψεως:
Σταθερό επιτόκιο
0,05% για όλο το ποσό

OPTIMA
BANK
-Λογαριασμοί
όψεως: 0,30%
ανεξαρτήτως
ποσού.
-Προθεσμιακή
κατάθεση:
*για ποσό
1.000.000€
έως
3.000.000€ με
διάρκεια 3
μήνες επιτόκιο
0,60%
*για ποσό
3.000.001€ και
άνω με
διάρκεια 3
μήνες επιτόκιο
0,70%
*για ποσό
1.000.000€
έως
3.000.000€ με
διάρκεια 6 έως
12 μήνες
επιτόκιο
0,80%
*για ποσό
3.000.001€ και
άνω με
διάρκεια 6 έως
12 μήνες
επιτόκιο
0,85%
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Δωρεάν η χορήγηση
καρνέ επιταγών.
Ανέξοδα οι λοιπές
υπηρεσίες επιταγών

Δωρεάν η χορήγηση καρνέ
επιταγών.
Ανέξοδα οι λοιπές
υπηρεσίες επιταγών

Δωρεάν η χορήγηση καρνέ επιταγών.
Ανέξοδα οι λοιπές υπηρεσίες επιταγών

Δωρεάν η χορήγηση
καρνέ επιταγών.
Ανέξοδα οι λοιπές
υπηρεσίες επιταγών

Δωρεάν η
χορήγηση
καρνέ
επιταγών.
Ανέξοδα οι
λοιπές
υπηρεσίες
επιταγών

-Τραπεζικές
επιταγές και
ιδιωτικές επιταγές
Alpha Bank:
αυθημερόν
-Ιδιωτικές επιταγές
άλλων τραπεζών:
μία (1) εργάσιμη
ημέρα

-Τραπεζικές επιταγές και
ιδιωτικές επιταγές Euroank:
αυθημερόν χωρίς προμήθεια
για Eurobank
-Ιδιωτικές επιταγές άλλων
τραπεζών: δύο (2) ημέρες
χωρίς προμήθεια για
Eurobank

-Τραπεζικές επιταγές και ιδιωτικές
επιταγές ΠΕΙΡΑΙΩΣ: αυθημερόν
-Τραπεζικές επιταγές άλλων τραπεζών
μέσω ΔΗΣΣΕ και εκτός ΔΗΣΣΕ: μία
(1) εργάσιμη ημέρα
-Ιδιωτικές επιταγές άλλων τραπεζών
μέσω ΔΗΣΣΕ και εκτός ΔΗΣΣΕ: τρεις
(3) εργάσιμες ημέρες

-Τραπεζικές επιταγές και
ιδιωτικές επιταγές
ΕΘΝΙΚΗΣ: αυθημερόν
-Τραπεζικές επιταγές
άλλων τραπεζών:
αυθημερόν
-Ιδιωτικές επιταγές
άλλων τραπεζών: την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

-Τραπεζικές
επιταγές:
αυθημερόν
-Ιδιωτικές
επιταγές:
επόμενη ημέρα

-Μεταφορές

-Μεταφορές κεφαλαίων σε

κεφαλαίων σε
τρίτους με κατάθεση
σε λογαριασμούς
Alpha Bank: χωρίς
χρέωση
-Μεταφορές
κεφαλαίων σε
τρίτους προς άλλες
τράπεζες:
Εντολές προς άλλη

τρίτους με κατάθεση σε
λογαριασμούς Eurobank:
χωρίς χρέωση
-Μεταφορές κεφαλαίων σε
τρίτους, όπως προμηθευτές,
πάσης φύσεως μισθοδοσίας,
ασφαλιστικά/δημόσια ταμεία,
τέλη κυκλοφορίας,
κοινωφελείς οργανισμούς
προς άλλη τράπεζα

-Πληρωμές τρίτων σε λογαριασμό
της ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ανέξοδα
-Πληρωμές τρίτων σε λογαριασμό
άλλων τραπεζών: Ανέξοδα
-Μεταφορές (εμβάσματα) προς την
ΤτΕ, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα
Δημόσια Ταμεία και λοιπούς
δικαιούχους ή προμηθευτές:
Ανέξοδα για το Δήμο

-Εξερχόμενα
εμβάσματα: διενέργεια
εξερχόμενων εντολών
εσωτερικού σε ευρώ
μέσω internet banking
Δωρεάν
-Κατάθεση μετρητών
από το Δήμο σε
λογαριασμούς τρίτων
που τηρούνται στην

Καταθέσεις σε
λογαριασμό
τρίτων από το
Δήμο χωρίς
κόστος

Χορήγηση καρνέ
επιταγών και λοιπές
υπηρεσίες επιταγών
χωρίς χρέωση

Πίστωση
Λογαριασμών
με προϊον επιταγώνValeur μίας (1)
ημέρας

Μηδενικά Έξοδα
καταθέσεων του
Δήμου σε
λογαριασμούς τρίτων
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Ηλεκτρονική
πρόσβαση για λήψη
extraits, πληρωμές
κλπ

τράπεζα:
εσωτερικού: χωρίς χρέωση.
Α)μέσω
εναλλακτικών
δικτύων:
-έως 5.000€
προμήθεια 0,50€
-από 5.000,01€ έως
50.000€ προμήθεια
1,50€
-από 50.000,01€
έως 150.000€ (μόνο
εντός Ελλάδας)
προμήθεια 2,50€
-άνω των 150.000€
(μόνο εντός
Ελλάδας) προμήθεια
12,50€
Β)μέσω του
καταστήματος
συνεργασίας:
-έως 5.000€
προμήθεια πάγιο
12€
-από 5.000,01€ έως
50.000€ προμήθεια
0,15% (ελάχιστο
7,5€ μέγιστο 75€)
-άνω των 50.000€
προμήθεια 0,20%
(ελάχιστο 80€
μέγιστο 200€)
Αποστολή extraits Αποστολή extraits Ανέξοδα,
Υπηρεσίες e-Banking &
Ανέξοδα,
Phone-Banking Ανέξοδα,
Υπηρεσίες Alpha
Δωρεάν καθημερινή
Web Banking και
ενημέρωση κίνησης
My Alpha Web
λογαριασμών με e-Statements

Για Επιχειρήσεις

ΕΘΝΙΚΗ: Δωρεάν

Αποστολή extraits Ανέξοδα, Υπηρεσίες Αποστολή
winbank Ανέξοδα
Ανέξοδα,
internet
Ανέξοδα

extraits
Υπηρεσίες
banking

Δυνατότητα
Πρόσβασης
μέσω του ebanking
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Ανέξοδα
Ηλεκτρονική
καταβολή μέσω
Πληρωμή μισθοδοσίας της Ενιαίας Αρχής
προσωπικού, Πληρωμών άνευ
κατάθεση χρέωσης

Μεταφορές πιστώσεων
μισθοδοσίας, στο Κατάστημα
και ηλεκτρονικά, χωρίς
κόστος

-Πίστωση της μισθοδοσίας στους
λογαριασμούς των δικαιούχων μέσω
ΔΙΑΣ και της Ενιαίας Αρχής
Πληρωμών, Ανέξοδα.
-Πίστωση λογαριασμών εργαζομένων με
εντολή του Δήμου για εκτός συστήματος
ΔΙΑΣ μισθοδοσία, Ανέξοδα με την
προϋπόθεση
ότι
οι
πιστούμενοι
λογαριασμοί τηρούνται στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ

-Δωρεάν
εξυπηρέτηση
της μισθοδοσίας μέσω
της
Ενιαίας
Αρχής
Πληρωμών
-Δωρεάν χειρογραφική
εξυπηρέτηση
της
μισθοδοσίας
για
εργαζομένους
εκτός
Ενιαίας
Αρχής
Πληρωμών

Θα εξεταστεί
σε μελλοντικό
χρόνο

Ειδικό πακέτο προνομίων του
προγράμματος Μισθοδοσία
ΠΡΟΝΟΜΙΟ (στην προσφορά
επισυνάπτεται παράρτημα
περιγραφής του καταθετικού
προϊόντος)

Ειδικό πακέτο προνομίων του
λογαριασμού
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ
(στην
προσφορά
επισυνάπτεται
παράρτημα
περιγραφής
του
καταθετικού
προϊόντος)

Ειδικό
πακέτο
προνομίων
του
λογαριασμού
Μισθοδοτικό Select ή
εναλλακτικά
του
λογαριασμού
Μισθοδοτικό
Value
(στην
προσφορά
επισυνάπτεται
παράρτημα περιγραφής
των
καταθετικών
προϊόντων)

Θα εξεταστεί
σε μελλοντικό
χρόνο

Ορισμός συγκεκριμένου
στελέχους της τράπεζας στο
κατάστημα συνεργασίας για
άμεση εξυπηρέτηση του
Δήμου.
Οι αλλαγές στα
νομιμοποιητικά έγγραφα του
Δήμου θα γίνονται χωρίς
χρέωση
Έκδοση χωρίς έξοδα

Άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση σε Άμεση κατά
ημερήσια βάση
προτεραιότητα
καθημερινή εξυπηρέτηση
του Δήμου από το
κατάστημα Κορίνθου

ηλεκτρονικά και μη
ηλεκτρονικά

Προνόμια
προγράμματος
λογαριασμών
μισθοδοσίας

Ειδικό πακέτο
προνομίων του
λογαριασμού
Alpha
Μισθοδοσία (στην
προσφορά
επισυνάπτεται
παράρτημα
περιγραφής του
καταθετικού
προϊόντος)

Άμεση και κατά
προτεραιότητα
εξυπηρέτηση του
Άμεση καθημερινή Δήμου
εξυπηρέτηση του
Δήμου

Έκδοση χωρίς έξοδα
επιταγών ή εντολών
του Δήμου για οφειλές
και πιστώσεις προς το

Δεν γίνεται
αναφορά στην
προσφορά της
τράπεζας

-Έκδοση τραπεζικών επιταγών σε
διαταγή ιδίου και Ελληνικού Δημοσίου:
Ανέξοδα
-Έκδοση τραπεζικών επιταγών σε

-Έκδοση τραπεζικών
επιταγών Δωρεάν
-Αγορά επιταγών, το
ποσό των οποίων θα

Άμεση και
κατά
προτεραιότητα
καθημερινή
εξυπηρέτηση
του Δήμου

Ανέξοδη
έκδοση
τραπεζικών
επιταγών ή
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Δήμο

Απόδοση κρατήσεων υπέρ
τρίτων χωρίς έξοδα
μέσω τραπεζικού
λογαριασμού του
Δήμου και πληρωμές
κοινωφελών
επιχειρήσεων χωρίς
προμήθεια

Αποστολή χωρίς έξοδα
χρηματικών εντολών
σε λογαριασμούς
τρίτων, που
συνεργάζονται με
προς τράπεζες

διαταγή τρίτου: Ανέξοδα
-Πιστώσεις στους λογαριασμούς του
Δήμου από εισερχόμενα εμβάσματα:
χωρίς κόστος

Δεν γίνεται
αναφορά στην
προσφορά της
τράπεζας

Χωρίς κόστος

Οι εντολές πληρωμής του Δήμου προς
φορείς του Δημοσίου, ασφαλιστικά
ταμείο και οργανισμούς: χωρίς κόστος

Εντολές προς άλλη
τράπεζα:
Α)μέσω
εναλλακτικών
δικτύων:
-έως 5.000€
προμήθεια 0,50€
-από 5.000,01€ έως
50.000€ προμήθεια
1,50€
-από 50.000,01€
έως 150.000€ (μόνο
εντός Ελλάδας)
προμήθεια 2,50€
-άνω των 150.000€
(μόνο εντός
Ελλάδας) προμήθεια
12,50€
Β)μέσω του
καταστήματος

Μεταφορές κεφαλαίων σε
τρίτους, προς προμηθευτές,
πάσης φύσεως μισθοδοσίας,
ασφαλιστικά/δημόσια ταμεία,
τέλη κυκλοφορίας,
κοινωφελείς οργανισμούς
προς άλλη τράπεζα
εσωτερικού: χωρίς χρέωση

Πληρωμές σε δικαιούχους συνεργάτες
ή/και προμηθευτές που δεν τηρούν
λογαριασμό στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ανέξοδα

πιστώνεται στους
λογαριασμούς του Δήμου
Ανέξοδα
-Εισερχόμενα εμβάσματα
από τράπεζες του
εσωτερικού για όλους
τους λογαριασμούς του
Δήμου Δωρεάν
Πληρωμή κοινωφελών
οργανισμών,
υποχρεώσεων στον
ΕΦΚΑ, οφειλές προς
Δ.Ο.Υ. μέσω internet
banking, βάσει του
εκάστοτε τιμολογίου της
τράπεζας, που σήμερα
είναι δωρεάν
Διενέργεια εξερχόμενων
εντολών (εξερχόμενα
εμβάσματα) εσωτερικού
σε ευρώ μέσω internet
banking Δωρεάν

εντολών του
Δήμου που
αφορούν
οφειλές και
διάφορες
πιστώσεις προς
το Δήμο
Θα εξεταστεί

Θα εξεταστεί
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συνεργασίας:
-έως 5.000€
προμήθεια πάγιο
12€
-από 5.000,01€ έως
50.000€ προμήθεια
0,15% (ελάχιστο
7,5€ μέγιστο 75€)
-άνω των 50.000€
προμήθεια 0,20%
(ελάχιστο 80€
μέγιστο 200€)
Δεν γίνεται αναφορά -Κατάθεση μετρητών σε
στην προσφορά της
λογαριασμούς του Δήμου:
τράπεζας
χωρίς προμήθεια για την
Μηδενική χρέωση σε
Eurobank.
καταθέσεις υπέρ του
-Εισερχόμενα εμβάσματα με
Δήμου
χρήση IBAN: χωρίς
προμήθεια για την Eurobank
Δεν γίνεται αναφορά -Διασύνδεση Δήμου με την
στην προσφορά τους ΔΙΑΣ: α)μέσω πλατφόρμας eτράπεζας
payments, 300€ εφάπαξ,
β)απευθείας διασύνδεση με
ΔΙΑΣ, Δωρεάν.
-Κόστος ανά συναλλαγή που
επιβαρύνει το
Δυνατότητα δωρεάν
Δημότη/Οφειλέτη:
συναλλαγών με το
*στο κατάστημα με χρέωση
σύστημα ΔΙΑΣ
λογαριασμού ή πιστωτική
κάρτα 1,20€
*στο ΑΤΜ (ΔΙΑΣ) με χρέωση
λογαριασμού 0,80€ ή με
πιστωτική κάρτα n/a
*μέσω e-banking ή
europhone-banking ή mbanking με χρέωση

-Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμούς
του Δήμου: χωρίς κόστος για το Δήμο
και για τον καταθέτη
-Πιστώσεις στους λογαριασμούς του
Δήμου από εισερχόμενα εμβάσματα:
χωρίς κόστος
Δεν γίνεται αναφορά στην προσφορά της
τράπεζας

Κατάθεση μετρητών από
τρίτους σε λογαριασμούς
του Δήμου που τηρούνται
στην ΕΘΝΙΚΗ, θα
πραγματοποιείται
σύμφωνα με το ισχύον
τιμολόγιο της τράπεζας
που σήμερα είναι δωρεάν
Δεν γίνεται αναφορά
στην προσφορά της
τράπεζας

Θα εξεταστεί

Δεν γίνεται
αναφορά στην
προσφορά της
τράπεζας
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Δυνατότητα δωρεάν
συναλλαγών με το
σύστημα POS και
δωρεάν προμήθεια
συσκευών

Τοποθέτηση ΑΤΜ

λογαριασμού ή πιστωτική
κάρτα 0,50€
*APS με χρέωση λογαριασμού
1,00€ ή με πιστωτική κάρτα
n/a.
Αμοιβή ΔΙΑΣ: 0,40€+ΦΠΑ
ανά συναλλαγή (η αμοιβή
ΔΙΑΣ επιβαρύνει το Δήμο κι
όχι το Δημότη/Οφειλέτη).
Αμοιβές άλλων τραπεζών: Οι
λοιπές τράπεζες που
συμμετέχουν στο ΔΙΑΣ θα
τιμολογούν το
Δημότη/Οφειλέτη με την
τρέχουσα τιμολογιακή
πολιτική τους.
Για κάθε πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ
ο Δήμος χρεώνεται επιπλέον
0,40€+ΦΠΑ ανά συναλλαγή,
που καταβάλλεται
εξολοκλήρου στην εταιρεία
ΔΙΑΣ.
Δεν γίνεται αναφορά -Εγκατάσταση τριών (3)
στην προσφορά της
τερματικών POS χωρίς
τράπεζας
χρέωση.
-Πρόγραμμα άτοκων δόσεων
-Προμήθεια εκκαθάρισης
συναλλαγών: Προμήθεια Visa
& Mastercard:
*0,65% για κάρτες Eurobank
και για κάρτες άλλων
τραπεζών εντός ΕΟΧ
*1,50% για εταιρικές κάρτες
& εκτός ΕΟΧ
Δεν γίνεται αναφορά Δεν γίνεται αναφορά στην
στην προσφορά της
προσφορά της τράπεζας
τράπεζας

Η τράπεζα, κατόπιν αιτήματος του
Δήμου, έχει χορηγήσει τερματικά POS
στο Δήμο

Δεν γίνεται αναφορά
στην προσφορά της
τράπεζας

Δεν γίνεται
αναφορά στην
προσφορά της
τράπεζας

Δεν γίνεται αναφορά στην προσφορά της
τράπεζας

Δεν γίνεται αναφορά
στην προσφορά της
τράπεζας

Δεν γίνεται
αναφορά στην
προσφορά της
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Δημιουργία
πλατφόρμας Δήμου
(easypay) για
εξυπηρέτηση δημοτών

Επιπλέον παροχές

Δεν γίνεται αναφορά -Εφαρμογή ηλεκτρονικού
στην προσφορά της
εμπορίου (e-POS) μέσω της
τράπεζας
ιστοσελίδας του Δήμου.
Προμήθεια εκκαθάρισης
συναλλαγών: Προμήθεια Visa
& Mastercard 0,65%.
Δυνατότητα άτοκων δόσεων.
- Διασύνδεση Δήμου με
πλατφόρμα e-payments, 300€
εφάπαξ
Δεν γίνεται αναφορά -Ενίσχυση του έργου του
στην προσφορά της
Δήμου με χρηματική
τράπεζας
ενίσχυση/πρόσθετη παροχή
για κάθε έτος συνεργασίας κι
ανάλογα με τα ετήσια μέσα
κατατεθειμένα διαθέσιμα του
Δήμου στην τράπεζα:
*για το 1ο έτος συνεργασίας:
Για ποσό διαθεσίμων έως
5.000.000€, συνολικό μικτό
όφελος από τόκους και
πρόσθετη παροχή, 0,41%.
Για ποσό διαθεσίμων από
5.000.001€ έως 10.000.000€,
συνολικό μικτό όφελος από
τόκους και πρόσθετη παροχή,
0,46%.
Για ποσό διαθεσίμων από
10.000.001€ και πάνω,
συνολικό μικτό όφελος από
τόκους και πρόσθετη παροχή,
0,50%.
*για το 2ο έτος συνεργασίας:
Για ποσό διαθεσίμων έως
5.000.000€, συνολικό μικτό
όφελος από τόκους και

Δεν γίνεται αναφορά στην προσφορά της
τράπεζας

Δεν γίνεται αναφορά
στην προσφορά της
τράπεζας

Σε περίπτωση αποδοχής από το Δήμο
της συνολικής πρόταστης της τράπεζας:
Εφάπαξ χρηματική δωρεά ποσού 5.000€
“για ένα έτος με την προϋπόθεση ότι
στις 30-9-2021 το Μ.Υ 1-1-2020 έως
30-9-2021 > 10 εκ. €”

Ποσό χορηγίας προς τον
Δήμο 1.000€ ετησίως για
4 έτη υπό τον όρο της
έγγραφης αποδοχής των
όρων της προσφοράς της
τράπεζας

τράπεζας
Δεν γίνεται
αναφορά στην
προσφορά της
τράπεζας

Δεν γίνεται
αναφορά στην
προσφορά της
τράπεζας
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πρόσθετη παροχή, 0,36%.
Για ποσό διαθεσίμων από
5.000.001€ έως 10.000.000€,
συνολικό μικτό όφελος από
τόκους και πρόσθετη παροχή,
0,41%.
Για ποσό διαθεσίμων από
10.000.001€ και πάνω,
συνολικό μικτό όφελος από
τόκους και πρόσθετη παροχή,
0,45%.
*για τα 3ο & 4ο έτη
συνεργασίας:
Για ποσό διαθεσίμων έως
5.000.000€, συνολικό μικτό
όφελος από τόκους και
πρόσθετη παροχή, 0,30%.
Για ποσό διαθεσίμων από
5.000.001€ έως 10.000.000€,
συνολικό μικτό όφελος από
τόκους και πρόσθετη παροχή,
0,35%.
Για ποσό διαθεσίμων από
10.000.001€ και πάνω,
συνολικό μικτό όφελος από
τόκους και πρόσθετη παροχή,
0,40%.
-Δωρεά μεταχειρισμένου
μηχανογραφικού εξοπλισμού
της τράπεζας (με βάση τα
εκάστοτε διαθέσιμα
αποθέματά της) κατόπιν
σχετικού αιτήματος του Δήμου
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Τα Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
Ευαγγελία Παππά

Ειρήνη Χουρσαλά

Βενετία Κότσαλου

Ο Πρόεδρος, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει το πρακτικό της επιτροπής που συγκρίνει τις
προσφορές, η προσφορά της Eurobank είναι η πλέον συμφέρουσα και εισηγείται να γίνει η Eurobank
η κύρια τράπεζα, με την οποία θα συνεργάζεται ο Δήμος, στην οποία θα μεταφερθούν και τα ανάλογα
ποσά, να μην πάψει, στη μεταβατική περίοδο, η συνεργασία του Δήμου με την τράπεζα Πειραιώς, που
μέχρι σήμερα έχει σχεδόν κατά κύριο λόγο αναλάβει όλο το βάρος των συναλλαγών του Δήμου, να
μεταφερθούν χρήματα από την Εθνική, η οποία δεν εξυπηρετεί το Δήμο, αλλά να αφήσουν εκεί ένα
μικρό πόσο, να έχουν ένα μικρό ποσό στην Alpha Bank, η οποία δεν συμμετέχει στις συναλλαγές και
να συμπληρώσουν κι ένα ποσό στην Τράπεζα της Ελλάδος, δύο ή τρία εκατομμύρια, σύμφωνα και με
τη νομοθεσία.
Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως συμφωνεί με τη συνεργασία με
τη Eurobank, να έχει ο Δήμος έναν διαχειριστικό λογαριασμό στη Eurobank και προτείνει να
μοιραστούν οι καταθέσεις του Δήμου σε περισσότερες τράπεζες, καταθέτοντας μεγάλα ποσά στην
κάθε μια, όπως 5.000.000,00€ στην Optima, 5.000.000,00€ στην Εθνική και σε άλλες, να μην έχει ο
Δήμος τις καταθέσεις του σε μία τράπεζα και για λόγους ασφάλειας και για να εξασφαλίζεται το
καλύτερο επιτόκιο. Θεωρεί πως για λόγους ασφάλειας και εξυπηρέτησης του Δήμου οι καταθέσεις του
θα πρέπει να διανεμηθούν σε όλες τις τράπεζες.
Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως συμφωνεί με τον κ. Σταυρέλη και προτείνει να καταθέσει
ο Δήμος χρήματα και στην τράπεζα Optima.
Ο κ. Σταυρέλης αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως για την τράπεζα Optima θα πρέπει να λάβουν σήμερα
απόφαση για το άνοιγμα λογαριασμού καταθέσεων του Δήμου.
Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως συμφωνεί να μεταφέρει ο Δήμος χρήματα και στην
τράπεζα Optima και να ληφθεί σήμερα απόφαση για άνοιγμα λογαριασμού καταθέσεων του Δήμου
στην τράπεζα αυτή.
Ο κ. Πούρος, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως συμφωνεί με την άποψη του κ.
Σταυρέλη να μοιραστούν οι καταθέσεις του Δήμου σε περισσότερες τράπεζες, με τον κύριο όγκο στην
τράπεζα Eurobank, με την οποία και θα συνεργάζεται ο Δήμος, επισημαίνει πως η τράπεζα Optima,
ενώ έχει πολύ καλές προσφορές σε κάποια πράγματα, σε άλλα, όπως η μισθοδοσία του προσωπικού,
γράφει πως θα εξεταστεί στο μέλλον, πως η τράπεζα Πειραιώς δεν έχει δώσει επιτόκιο προθεσμιακών
καταθέσεων, παρόλο που το επιτόκιο που δίνει για τις καταθέσεις όψεως είναι αρκετά καλό.
Ο Πρόεδρος αναφέρει πως εφόσον αποφασίζουν πως θα καταθέσεις ο Δήμος χρήματα σε όλες τις
τράπεζες, θα ζητήσουν από την τράπεζα Πειραιώς προσφορά και για επιτόκιο προθεσμιακών
καταθέσεων.
Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως όλες οι τράπεζες στις
προτάσεις τους προσφέρουν επιτόκιο για μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο έχει ουσιαστικά
εξαντληθεί, έως το τέλος του 2020, ενώ για το έτος 2021 αφήνουν ανοιχτό το τι πολιτική θα
ακολουθήσουν. Αναφέρει πως θεωρεί ότι αυτό που συνέλλεξε η δημοτική αρχή από τις τράπεζες, δεν
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είναι ικανοποιητικό για να οδηγηθούν στη συμφερότερη προσφορά. Αναφέρει πως η παράταξή του
θα ψηφίσει λευκό, πως αυτό που ειπώθηκε, να έχει ο Δήμος προθεσμιακές καταθέσεις σε όλες τις
τράπεζες, θα πρέπει να το ακολουθήσει η δημοτική αρχή, πως του κάνει εντύπωση το γεγονός ότι τα
επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων και καταθέσεων όψεως που προσφέρουν οι τράπεζες Eurobank
και Εθνική είναι τόσο μικρά, ενώ μέχρι και το 2019 τα επιτόκια που έδιναν η Eurobank και η Εθνική
ήταν πολύ μεγαλύτερα. Αναφέρει πως ψηφίζουν λευκό, διότι ουσιαστικά αυτό που επιλέγουν σήμερα
ως Οικονομική Επιτροπή δεν έχει κάποιο νόημα αφού όλα παραμένουν στη διακριτική ευχέρεια της
διαπραγματευτικής ικανότητας που έχει η δημοτική αρχή από το 2021 και μετά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη το από 3-11-2020
πρακτικό της γνωμοδοτικής επιτροπής, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του
Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, της παρ. 2 του
άρθρου 45 του Ν. 4647/2019, όπως ισχύει, και γενικότερα κάθε σχετικής νομοθετικής διάταξης,
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(με λευκή ψήφο του κ. Πνευματικού Αλέξ.)
Α.- Τη συνεργασία του Δήμου Κορινθίων με την τράπεζα Eurobank, ως κύρια τράπεζα όπου ο
Δήμος θα διατηρεί διαχειριστικούς λογαριασμούς για την εξυπηρέτηση της μισθοδοσίας του
προσωπικού και των λοιπών απαιτούμενων συναλλαγών του, στην οποία θα μεταφερθούν και τα
ανάλογα ποσά.
Β.- Τη συνεργασία του Δήμου Κορινθίων με την τράπεζα Πειραιώς, για το απαιτούμενο χρονικό
διάστημα της μεταβατικής περιόδου, η οποία έχει τον κύριο όγκο των συναλλαγών του Δήμου
Κορινθίων με το κοινό.
Γ.- Τη μεταφορά ποσού της τάξης των δύο έως τριών εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 –
3.000.000,00€) στον λογαριασμό κατάθεσης που διατηρεί ο Δήμος Κορινθίων στην Τράπεζα της
Ελλάδος.
Δ.- Την διατήρηση καταθέσεων του Δήμου Κορινθίων στις τράπεζες Εθνική Τράπεζα και Alpha
Bank, όπου ο Δήμος έχει ήδη λογαριασμούς καταθέσεων.
Ε.- Το άνοιγμα λογαριασμού προθεσμιακών καταθέσεων του Δήμου Κορινθίων στην τράπεζα
Optima και την κατάθεση χρηματικού ποσού σε αυτόν.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 52/530/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 27-11-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

