
   Σύκθσλα κε ην άξζξν 171 παξ. 2 ηνπ Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), ην πνζό πνπ κπνξεί λα δηαηεξεί ζε 
κεηξεηά ζην ηακείν ν δεκνηηθόο ηακίαο νξίδεηαη κε θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Εζσηεξηθώλ, Δεκόζηαο 
Δηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ. Τα ππόινηπα θαηαηίζεληαη εληόθσο, ζε ινγα-
ξηαζκό όψεως ή προθεσμιακό, ζε πηζησηηθό ίδξπκα πνπ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή 
θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Τνπνζέηεζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ζε άιινπ είδνπο ηξαπεδηθά θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα δελ επηηξέπεηαη εθηόο από ηίηινπο ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ. 

Γηα ηα ζθνπό απηό, ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Δήκνπ απέζηεηιε ζρεηηθή πξόζθιεζε εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο ηνπ Δεκάξρνπ, γηα ηελ ππνβνιή εγγξάθσλ πξνζθνξώλ εθ κέξνπο ησλ Τξαπεδώλ, 
αλαθνξηθά  κε ηελ έληνθε θαηάζεζε ηνπ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ ηεο Τακεηαθήο Υπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ, 
Valeur επηηαγώλ, έμνδα εληνιώλ πιεξσκήο δηθαηνύρσλ θαη έμνδα ηήξεζεο ινγαξηαζκνύ κηζζνδνζίαο 
πξνζσπηθνύ. 
 Σηελ Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ Δήκνπ, αληαπνθξίζεθαλ θαη ππέβαιαλ πξνζθνξέο νη 
ηξάπεδεο  Eurobank EFG και Ξειραιώς.  
Σηηο αλσηέξσ Τξάπεδεο ηεξνύληαη ινγαξηαζκνί ησλ πξώελ Δήκσλ Χπρηθνύ, Ν. Χπρηθνύ θαη Φηινζέεο νη 
νπνίνη σο γλσζηό θαηαξγήζεθαλ κε ηνλ Ν. 3852/10. 

Σπγθεθξηκέλα ζηελ Eurobank EFG ηεξείηαη ν ηξαπεδηθόο ινγαξηαζκό όςεσο ηνπ πξώελ Δήκνπ 
Χπρηθνύ, ζηνλ νπνίν είλαη θαηαηηζεκέλα ηα ρξεκαηηθά ηνπ δηαζέζηκα, αιιά ηεξνύληαη θαη νη ινγαξηαζκνί 
κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ.  
Σηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο ηεξνύληαη νη ινγαξηαζκνί όςεσο ηόζνλ ηνπ  πξώελ Δήκνπ Ν. Χπρηθνύ, όζνλ θαη 
ηνπ πξώελ Δήκνπ Φηινζέεο, ζηνπο νπνίνπο είλαη θαηαηηζεκέλα ηα ρξεκαηηθά ηνπο δηαζέζηκα θαζώο επίζεο 
θαη νη ινγαξηαζκνί κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο. 

Μεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ αλσηέξσ πξώελ Δήκσλ, ζα πξέπεη,  ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο 
ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, λα επηιέμνπκε Τξάπεδα γηα ην άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνύ επ’ νλόκαηη 
ηνπ λένπ Δήκνπ Φηινζέεο – Χπρηθνύ, ζηνλ νπνίν ζα θαηαζέηνπκε ηα ρξεκαηηθά καο δηαζέζηκα θαη ζηνλ 
νπνίν ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ ηα πνζά ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ πξώελ θαηαξγεζέλησλ  Δήκσλ.    

Σαο ζέησ ππόςε ηηο πξνζθνξέο πνπ ππέβαιαλ νη ηξάπεδεο Eurobank EFG θαη Πεηξαηώο, θαζώο θαη 
ην πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ πνπ ζπλέηαμε ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο απνηεινύκελε από ηξείο 
ππαιιήινπο καο, ( έλαο ππάιιεινο από θάζε πξώελ Δήκν ) θαη παξαθαιώ λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά. 
 

Tν Δεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 67 ηνπ Ν.3852/2010, 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ Ν. 3463/2006, ηηο πξνζθνξέο ησλ ηξαπεδώλ, ην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο 
αμηνιόγεζεο θαη ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ 

 
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ 

 
1. Επηιέγεη ηελ Τξάπεδα EFG EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε  θαη ην άλνηγκα ινγαξηαζκνύ όςεσο ηνπ 

λένπ Δήκνπ Φηινζέεο-Χπρηθνύ θαη ηελ θαηάζεζε ησλ Φξεκαηηθώλ Υπνινίπσλ ηεο Τακηαθήο 
Υπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ Φηινζέεο - Χπρηθνύ, κε ηνπο  αθόινπζνπο όξνπο: 

 Έληνθε θαηάζεζε ρξεκαηηθώλ ππνινίπσλ ζε έληνθν ινγαξηαζκό όςεσο κε επηηόθην  
3,35% ζηαζεξό γηα έλα (1) ρξόλν θαη κεηά ηνλ 1ν ρξόλν επηηόθην Ε.Κ.Τ. πξνζαπμεκέλν θαη 
δύν (2) πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

 Valeur ηξαπεδηθώλ επηηαγώλ απζεκεξόλ. 
 Valeur ηδησηηθώλ επηηαγώλ κίαο εκέξαο ,αλ πξνζθνκηζηνύλ νη επηηαγέο έσο ηελ 12:00 
 Καηάζεζε κεηξεηώλ κε Valeur ίδηαο εκέξαο  
 Φνξήγεζε carnet επηηαγώλ ρσξίο θόζηνο. 
 Ελεκέξσζε θίλεζεο ησλ Λνγαξηαζκώλ, νπόηε ζπκθσλεζεί, ή εθηάθησο δεηεζεί, ρσξίο 

θόζηνο. 
 Δπλαηόηεηα on line ζύλδεζεο κε ηνπο Λνγαξηαζκνύο καο, κέζσ ηνπ e-banking ηεο 

Τξάπεδάο ζαο, ρσξίο θόζηνο. 
 Δηελέξγεηα ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ καο κέζσ ηεο Τξάπεδάο ζαο, κε ρξέσζε ησλ 

πθηζηακέλσλ, αλεμαξηήησο ηξαπέδεο, ινγαξηαζκώλ ηνπο IBAN, γηα ην κεηαβαηηθό ρξνληθό 
δηάζηεκα από ηεο ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, κέρξη ην άλνηγκα ησλ λέσλ 
ινγαξηαζκώλ ησλ ππαιιήισλ. 

 Είζπξαμε επηηαγώλ ηξίησλ ρσξίο πξνκήζεηα γηα ηελ Τξάπεδά ζαο. 
 Δπλαηόηεηα εκβαζκάησλ κε ρξήζε IBAN, ρσξίο πξνκήζεηα ηεο Τξάπεδάο ζαο. 

 Αλέμνδε έθδνζε Τξαπεδηθώλ επηηαγώλ, ζε δηαηαγή νηνπδήπνηε. 
 

 
 
 
 

 
 
 , 



2. Τε κεηαθνξά ησλ  πνζώλ  ησλ ινγαξηαζκώλ όςεσο ησλ πξώελ θαηαξγεζέλησλ  Δήκσλ Χπρηθνύ, 
Ν. Χπρηθνύ θαη Φηινζέεο ζην ινγαξηαζκό ηνπ λένπ Δήκνπ Φηινζέεο – ςπρηθνύ, κέζα ζε εύινγν 
ρξνληθό δηάζηεκα, αθνύ γλσζηνπνηεζεί ν λένο ινγαξηαζκόο ηνπ Δήκνπ, όπνπ απαηηείηαη θαη ζε 
θάζε πεξίπησζε κεηά ηελ εμόθιεζε ησλ επηηαγώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζα εθδνζνύλ κέρξη ηελ 
έλαξμε θίλεζεο ηνπ λένπ ινγαξηαζκνύ. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο κε ηελ Τξάπεδα EFG 
EUROBANK-ERGASIAS A.E 
 

Η απόθαζε απηή πήξε ηνλ αξηζκό     23/2011 
 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηα 
Μέιε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
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