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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 80/2020
Έγκριση και Κατάρτιση όρων διακήρυξης
για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα του νησιού
μας, για την ανάθεση τήρησης λογαριασμών.
Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22α του μηνός ΜΑΪΟΥ του
έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα έναρξης 9.30 έως 11.00 π.μ. ώρα
λήξης, πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σαλαμίνος, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 40/31-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ και ύστερα από
την υπ’ αριθ.8926/14-5-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Δημάρχου Σαλαμίνος, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75
του Δ.Κ.Κ. (Ν.3852/10).
Πριν την έναρξη της δια περιφοράς Συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα
εννέα (9) νόμιμα μέλη της Ο.Ε. συμμετείχαν οι εξής :
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΛΕΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΑΪΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΑΝΝΟΥ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ

Συνεχίζοντας τη Συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήμαρχος Σαλαμίνος, εισηγείται το θέμα ημερήσιας
διάταξης που αφορά: Έγκριση και Κατάρτιση όρων διακήρυξης για πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα του νησιού μας, για την
ανάθεση τήρησης λογαριασμών.
Κατόπιν υποβάλλει εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Γαλέου Συμεών, που έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Με την παρούσα εισήγηση σας γνωρίζω , ότι ο Δήμος μας τα προηγούμενα έτη δεν είχε
προβεί σε διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις Τράπεζες του νησιού
μας, για την ανάθεση τήρησης λογαριασμών. Αυτό είχε ως απόρροια την αδυναμία του
Δήμου να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα υπόλοιπα με όσο το δυνατόν ευνοϊκότερους όρους, με
βάση το επιτόκιο του ταμειακού υπολοίπου, όσο και άλλες παροχές που δύνανται να
προσφέρουν προς το Δήμο μας τα Πιστωτικά Ιδρύματα, μετά από διαδικασία διαγωνισμού.
Επισημαίνεται ότι τα πλεονάζοντα διαθέσιμα τηρούνται σε λογαριασμό μας στο Τ.Π.&Δ.
όπως προβλέπεται από την έκδοση και του τελευταίου εγγράφου εκ του Υπουργείου
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Οικονομικών με υπ’ αριθ. πρωτόκολλο 2/72810/ΔΛΤΠ/26-9-1. Στην ALPHA BANK ο
Δήμος χρησιμοποιεί μόνο τα υπόλοιπα διαθέσιμα για μισθοδοσίες, πληρωμές κρατήσεων,
προμηθευτών, εργολάβων κ.λ.π., σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 171 παρ. 2 του ΔΚΚ
(Ν.3463/2006-ΦΕΚ 114Α).
Για τους ανωτέρω λόγους, το Δ.Σ. του Δήμου Σαλαμίνος, προέβη σε έγκριση σύστασης
επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών απ’ όλα τα πιστωτικά ιδρύματα του
νησιού μας, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 221, με κριτήριο τους πλέον συμφέροντες
όρους από οικονομικής και λειτουργικής άποψης για το Δήμο, με όλες τις νόμιμες
διαδικασίες.
Η εν λόγω Επιτροπή, συγκροτήθηκε και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 912-2019 με την Απόφαση υπ΄ αριθ. 280/2019.
Μετά τα παραπάνω παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, εγκρίνοντας
τους όρους Διακήρυξης όπως αναλύονται στη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
στην οποία και επισυνάπτω.
Μετά από τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν
σχετικά.
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της, την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και τις ισχύουσες
διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα του νησιού μας, για την ανάθεση τήρησης
λογαριασμών που έχουν ως εξής:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Χ.Ε., Κ.Λ.Π., ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
Κριτήριο

Κατακύρωσης:

ΠΛΕΟΝ

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΕΣ

ΟΡΟΙ

ΑΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
Χρόνος Διενέργειας: 15 /7/2020
Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα: 11.00 π.μ. έως 11.30 π.μ.
Τόπος Διενέργειας: ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Διάρκεια της Σύμβασης: 2 έτη με δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους κατόπιν
αμοιβαίας συμφωνίας
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις αποφάσεις:
1.1. Την αριθμ. 280/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου.
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Ο Δήμος επιθυμεί να αναθέσει την ταμειακή διαχείριση των λογαριασμών του, μετά
τη λήψη κλειστών προσφορών από τα Τραπεζικά Ιδρύματα, με κριτήριο κατακύρωσης
τους πλέον συμφέροντες όρους από οικονομικής και λειτουργικής άποψης, με
βάση τόσο το επιτόκιο του ταμειακού υπολοίπου όσο και τις άλλες παροχές, για
χρονικό διάστημα 2 ετών με δικαίωμα παράτασης για άλλο ένα έτος κατόπιν
αμοιβαίας συμφωνίας, για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ της
παρούσης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
1.2. Την παρούσα Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 15 ημερών, από την
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ και την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης στους
αποδέκτες της.
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δήμος Σαλαμίνος
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

15-7-2020

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Τετάρτη

11.00
έως
11.30
π.μ.

Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός κλειστών φακέλων και θα πρωτοκολληθούν το αργότερο
μέχρι την 15η -7-2020 και ώρα 11.30 π. στο Δήμο Σαλαμίνος που βρίσκεται στη διεύθυνση
Κ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, με παράδοση στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των
προσφορών, που ορίσθηκε με την αριθμ. 280/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πληροφορίες στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου στα τηλέφωνα:
2132027429 Δουμένης Ισίδωρος
2132027337 Βενετσάνου Ελευθερία
2132027346 Νικολαϊδου Δέσποινα
Όσες προσφορές υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα, θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Για την διασφάλιση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου όπως και για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του, οι ενδιαφερόμενες Τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν τα
παρακάτω:
 Δίκτυο καταστημάτων με Καταστήματα στην πρωτεύουσα κάθε Νομού της χώρας.
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 Αποδεδειγμένα σημαντική δραστηριότητα, σε Τραπεζικές εργασίες συναφείς με τις
ζητούμενες στην υπόψη συνεργασία, καθώς και σε εξυπηρέτηση μεγάλων Δημοσίων
Οργανισμών.
 Σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής για την κάλυψη όλων των αναγκών των
συναλλαγών μέσω εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1.Επί ποινή απόρριψης, οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους
ενδιαφερόμενους, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα
φέρει τις κάτωθι ενδείξεις:
o Τη λέξη προσφορά
o Τον πλήρη τίτλο του Δήμου: ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
o Τον αριθμό της διακήρυξης
o Την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
o Τα στοιχεία του αποστολέα
1.1.Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
Η προσφορά της τράπεζας με τις προσφερόμενες υπηρεσίες (όπως ζητούνται και
αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’). Την προσφορά που θα καταθέσει η τράπεζα, θα
υπογράφει εξουσιοδοτημένο στέλεχός της.
Διευκρινίζεται ότι:
Οι προτάσεις των προσφερόντων θα αξιολογηθούν από την ορισθείσα Επιτροπή
του Διαγωνισμού με γνώμονα, τους πλέον συμφέροντες προσφερόμενους όρους από
οικονομικής και λειτουργικής άποψης προς το Δήμο, που θα πρέπει ταυτόχρονα να
λαμβάνουν μέριμνα στο μέγιστο δυνατό βαθμό για την ομαλή λειτουργία του και το
άνοιγμά τους θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από
την ίδια Επιτροπή.
ΣΥΜΒΑΣΗ : Στην Τράπεζα στην οποία θα γίνει η ανάθεση, αποστέλλεται
εγγράφως ανακοίνωση με την οποία προσκαλείται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Στην προσφορά να ορίζεται επί ποινή απόρριψης

ο χρόνος ισχύος

προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εξήντα (60) ημέρες
προσμετρούμενες από την επομένη της υποβολής της προσφοράς.
1.3. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης.

ΑΔΑ: ΨΣΡ4Ω1Ε-ΤΜ8

1.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του
χρόνου κατάθεσης των προσφορών, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιών του,
είτε ύστερα από έγγραφο τις Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού
οργάνου.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
1.5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της πρόσκλησης και η κατάθεση προσφοράς από μόνη της δηλώνει ότι οι όροι γίνονται
αποδεκτοί.
1.6. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις του
Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.
1.7. Οι όροι όπως περιγράφονται πιο κάτω στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ, θεωρούνται ως προαπαιτούμενη βάση για την αξιολόγηση
των προσφορών.


Η αναθέτουσα αρχή μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα:
o Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού μετά από
αιτιολογημένη απόφασή της.
o Να αποφασίσει τη

ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με

τροποποίηση ή μη, των όρων και των προδιαγραφών της πρόσκλησης.
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι
περιπτώσεις:


Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.



Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.



Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της πρόσκλησης και δεν
καλύπτει τις προϋποθέσεις συμμετοχής.



Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα πρόσκληση.



Προσφορά που δεν αναφέρει την ύπαρξη ενός τουλάχιστον υποκαταστήματος της
Τράπεζας στις πρωτεύουσες κάθε Νομού της χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ
Διαμόρφωση προσφορών - Ζητούμενες Τραπεζικές Εργασίες
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Το μέσο ετήσιο ύψος των πληρωμών του Δήμου μας προς δικαιούχους
προμηθευτές-εργολάβους, Απόδοση Κρατήσεων σε Ταμεία, Ενοίκια κ.λ.π.,

που

εξυπηρετούνται από Τραπεζικό Πιστωτικό Ίδρυμα εκτός των πληρωμών μέσω Τράπεζας
Ελλάδος, ανέρχεται σε 6.500.000,00 ευρώ και μέσο όρο πληρωμών για μισθοδοσίες
7.000.000,00 ευρώ. Αναλυτικότερα τα μηνιαία διαθέσιμα του Δήμου στην Τράπεζα θα
ανέρχονται περίπου στο ποσό των 800.000,00 έως και 1.000.000,00 ευρώ. Οι μισθοδοσίες
δε, του προσωπικού καταβάλλονται ανά 15νθήμερο.
Με βάση τα παραπάνω, οι τραπεζικές υπηρεσίες που ο Δήμος προτίθεται να
αναθέσει, είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, οι ακόλουθες:
1. Επιτόκιο λογαριασμών εξυπηρέτησης ταμειακής διαχείρισης και εξυπηρέτησης
μισθοδοσίας.
2. Οι ανωτέρω λογαριασμοί του Δήμου δεν θα επιβαρύνονται με έξοδα διατήρησης και
χαμηλού υπολοίπου.
3. Χορήγηση καρνέ επιταγών.
4. Ακύρωση επιταγών.
5. Κατάθεση τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών με αναφορά στα σχετικά valeur.
6. Πίστωση εισερχομένων εμβασμάτων καθώς και κατάθεσης μετρητών στους
λογαριασμούς του, ανέξοδα.
7. Μεταφορές ποσών από τους λογαριασμούς του Δήμου σε λογαριασμούς τρίτων στην
Τράπεζα συνεργασίας, ή σε άλλη Τράπεζα, χωρίς κόστος για το Δήμο. Όλες οι
εργασίες του Δήμου (εμβάσματα προμηθειών , απόδοση κρατήσεων στα Ταμεία
κ.λ.π.) θα ενεργούνται είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω του Καταστήματος συνεργασίας
που θα οριστεί.
8. Εξόφληση, σε όλα τα υποκαταστήματα της Τράπεζας, όλων των επιταγών ή και των
εντολών που εκδίδονται από το Δήμο.
9. Έκδοση ημερήσιας και μηνιαίας μηχανογραφικής καρτέλας κίνησης λογαριασμών,
καθώς και μεταφορά της ετήσιας κίνησης του λογαριασμού ηλεκτρονικά, για την
συμφωνία με τα αρχεία της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου.
10. Δυνατότητα ηλεκτρονικής (on-line) πρόσβασης, για την πλήρη και αναλυτική
ενημέρωση επί των κινήσεων των λογαριασμών και των υπολοίπων τους.
11. Τερματικά υποδοχής χρεωστικών/πιστωτικών καρτών (POS) για την εξυπηρέτηση
των οφειλετών του, με σαφή αναφορά στο ποσοστό προμήθειας ανά συναλλαγή
καθώς και στο κόστος απόκτησης και συντήρησής τους.
12. Κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού του Δήμου, με τη δημιουργία έντοκων
προνομιακών λογαριασμών.
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13. Ειδικές προσφορές με προνομιακούς όρους για τους εργαζόμενους του Δήμου.
14. Άμεση ενημέρωση για κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στις Τραπεζικές υπηρεσίες
που παρέχονται.
15. Κατά προτεραιότητα καθημερινή εξυπηρέτηση και άμεση ανταπόκριση σε κάθε
αίτημα εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δήμου, που ασχολούνται
με τις Τραπεζικές εργασίες.
16. Μηχανήματα ATM τουλάχιστον 3 σε όλο το νησί και αν δεν υπάρχουν να
τοποθετηθούν,

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υπαλλήλων , λόγω μεγάλου

επισκέψιμου πληθυσμού τουλάχιστον ένα εξάμηνο ετησίως στο νησί.
Οι τράπεζες καλούνται να περιλάβουν στην προσφορά τους:
1. Το Επιτόκιο σε έντοκους λογαριασμούς όψεως, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση
των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Σαλαμίνος, για διάστημα δύο (2) ετών.
2. Τα κόστη στις επιμέρους ζητούμενες τραπεζικές εργασίες όπως ενδεικτικά
περιγράφονται παραπάνω.
3. Τυχόν επιπλέον υπηρεσίες και παροχές που η Τράπεζα είναι σε θέση να προσφέρει
στο Δήμο, οι οποίες θα προσμετρηθούν στο συνολικό χρηματικό όφελός του από τη
συνεργασία.
4. Το Επιτόκιο καταθέσεων λογαριασμών, καθώς και λοιπές παροχές / προνόμια για
τους μισθοδοτούμενους του Δήμου.
Όλα τα παραπάνω αναφέρονται ως βάση μόνο για την αξιολόγηση των
προσφορών και δεν είναι δεσμευτικά για την τελική απόφαση του Δήμου Σαλαμίνος για
επιλογή τραπεζικών ιδρυμάτων, η οποία θα ολοκληρωθεί με γραπτή συμφωνία μεταξύ
των συμβαλλόμενων μερών.
Η δε παρούσα Πρόσκληση δεν συνεπάγεται για το Δήμο καμία απολύτως
δέσμευση και διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε κατακύρωση, της υπόψη
αξιολόγησης των προσφορών, αζημίως για αυτόν. Έτσι συντάχθηκε και υπογράφτηκε:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΛΕΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΑΪΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Σαλαμίνα 22-6-2020
Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

