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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΙΔΡΥΜΑ 

(Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Θεσσαλονίκη,   01/ 08/ 2016      

Αριθ. Πρωτ.:   ΔΦ 2.2/Ε/3272 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 141 - Τ.Κ.  57400  

                    Σίνδος - Θεσ/νίκη 
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Πληροφορίες: Μ.Πολίτου         

Τηλέφωνα     : 2310013685 

FAX           : 2310799152               

E-mail: diagonismoi@admin.teithe.gr  

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ/Θ) 

 

Η   Μ   Ε   Ρ   Ο   Μ   Η   Ν   Ι    Α 

 ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 -  ώρα 10:00 π.μ. 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 

Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσ/νίκης (ΑΤΕΙ/Θ) μετά την αρ. 17η/07-

06-2016 απόφαση του Συμβουλίου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ  Ε Ι 

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τραπεζική αξιοποίηση των διαθεσίμων του 

ΑΤΕΙ/Θ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός έτους. 

 

Η χρονική προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται μέχρι την 31-08-2016, ημέρα Τετάρτη  και 

ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και 

Πρωτοκόλλου του ΑΤΕΙ/Θ, Σίνδος - Θεσσαλονίκης. 

 

Το ΑΤΕΙ/Θ ζητά την υποβολή έγγραφων δεσμευτικών προσφορών από Τραπεζικά Ιδρύματα 

νόμιμα δραστηριοποιούμενα στην Ελλάδα για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του. 

Συγκεκριμένα, οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται στα κάτωθι: 
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1) Πρόγραμμα διαχείρισης και αξιοποίησης διαθεσίμων του ΑΤΕΙ/Θ και του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΤΕΙ/Θ που θα παρέχει: 

 Άνοιγμα έντοκων λογαριασμών όψεως με ειδικό επιτόκιο για την αξιοποίηση των χρημάτων του 

ΑΤΕΙ/Θ σε πρώτη ζήτηση. Το επιτόκιο αυτό θα εφαρμόζεται σε κάθε έναν από τους 

λογαριασμούς του ΑΤΕΙ/Θ. 

 Προθεσμιακές καταθέσεις με δυνατότητα επιλογής χρονικού διαστήματος και ποσού, με ειδική 

προσυμφωνημένη εγγυημένη απόδοση με γνώμονα την καλύτερη αξιοποίηση των κεφαλαίων του 

ΑΤΕΙ/Θ. 

 Απεριόριστο αριθμό καταθέσεων και αναλήψεων στο ταμείο. 

 Χωρίς έξοδα χαμηλού υπολοίπου και αδράνειας. 

 Έκδοση τραπεζικών επιταγών χωρίς έξοδα 

 Έκδοση μπλοκ επιταγών χωρίς έξοδα 

 Καταθέσεις μετρητών στο λογαριασμό του ΑΤΕΙ/Θ από τρίτους χωρίς έξοδα. 

 Πίστωση λογαριασμών τρίτων εσωτερικού χωρίς χρέωση. 

 Πίστωση των λογαριασμών Καταθέσεων Όψεως-Ταμειακής Διαχείρισης του ΑΤΕΙ/Θ χωρίς 

χρέωση με αυθημερόν valeur πίστωσης. 

 Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-Banking) απολύτως δωρεάν, ανεξαρτήτως 

αριθμού χρηστών. 

 Παρακολούθηση on line των λογαριασμών και on line τραπεζικές συναλλαγές, 

συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών πληρωμών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. 

 Εγκατάσταση ΑΤΜ εντός των χώρων του ΑΤΕΙ/Θ για την εξυπηρέτηση των φοιτητών και του 

προσωπικού. 

 

2) Ομαδικό Πρόγραμμα Μισθοδοσίας που θα παρέχει: 

 Προνομιακό επιτόκιο στο λογαριασμό μισθοδοσίας από το πρώτο ευρώ χωρίς όρους και 

προϋποθέσεις, με δυνατότητα άμεσης ανάληψης του πιστούμενου ποσού μισθοδοσίας από την 

πρώτη μέρα χωρίς valeur.  

 Δυνατότητα κάλυψης έκτακτων αναγκών μέσω του λογαριασμού μισθοδοσίας ενεργοποιώντας τη 

δυνατότητα υπερανάληψης με προνομιακή τιμολόγηση. 

 Απεριόριστο αριθμό καταθέσεων και αναλήψεων στο ταμείο. 

 Χωρίς έξοδα χαμηλού υπολοίπου και αδράνειας. 

 Έκδοση τραπεζικών επιταγών χωρίς έξοδα. 

 Έκδοση μπλοκ επιταγών χωρίς έξοδα. 

 Καταθέσεις μετρητών στο λογαριασμό μισθοδοσίας από τρίτους χωρίς έξοδα. 

 Όλες τις πάγιες εντολές για πληρωμές λογαριασμών (π.χ. ΔΕΚΟ, κινητή τηλεφωνία). 

 Σύνδεση του λογαριασμού με κάρτα αναλήψεων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στα χρήματα   
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 Παροχή δωρεάν των υπηρεσιών τηλεφωνικής τραπεζικής, ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-Banking) 

καθώς και των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Mobile Banking/Τηλεειδοποιήσεων. 

 Πιστωτικές κάρτες με δωρεάν συνδρομές, συνδεδεμένες υπηρεσίες και ασφαλιστικές καλύψεις. 

Δυνατότητα άτοκης μεταφοράς χρεωστικού υπολοίπου από άλλες κάρτες. 

 Κάλυψη καταναλωτικών και προσωπικών αναγκών μέσω καταναλωτικών δανείων με προνομιακή 

τιμολόγηση. 

 Δυνατότητα συγκέντρωσης των οφειλών σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες με 

προνομιακή τιμολόγηση.  

 Ευέλικτα στεγαστικά δάνεια με προνομιακή τιμολόγηση για αγορά, ανέγερση, επισκευή 

κατοικίας, αγορά οικοπέδου καθώς και για μεταφορά στεγαστικού δανείου από άλλη Τράπεζα.  

 Προνομιακά προγράμματα ασφάλισης κατοικίας με ειδική τιμολόγηση. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 180 ημέρες. Οι προσφορές που δεν καλύπτουν τις 

ανωτέρω απαιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Σε περίπτωση αναβολής ή μη προσελεύσεως των ενδιαφερομένων ή  που  θα κριθεί  άγονο το 

αποτέλεσμα,  η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  θα  επαναληφθεί.  

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς, προ της ημέρας και ώρας λήξης 

επίδοσης προσφορών, με την ένδειξη στο φάκελο της λέξεως «προσφορά» κάνοντας και μνεία του 

διαγωνισμού που αφορά. 

Προσφορές που δεν είναι στα χέρια της επιτροπής την ημέρα του διαγωνισμού άσχετα με το πότε 

ταχυδρομήθηκαν δεν λαμβάνονται υπόψη.        

Επιτροπή  διενέργειας  ορίζονται: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΤΣΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Γραμματέας ΑΤΕΙ/Θ 

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ.Π. του ΑΤΕΙ/Θ 

ΚΟΚΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Δ.Π. του ΑΤΕΙ/Θ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.Π. του ΑΤΕΙ/Θ 

ΜΑΡΑΣΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Π. του ΑΤΕΙ/Θ 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ   ΑΤΕΙ/Θ. 
Εσωτερική Διανομή :   

1)Πρόεδρος 

2)Αναπληρωτής Πρόεδρος, 

3) Γραμματέας του ΑΤΕΙ/Θ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ 

   4) Δ/νση Οικονομικού                       ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                                                                                       

   

   

         


