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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ: -12212/25-6-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΩΜΗΣ Χ.Ε., ΚΛΠ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

O Δήμαρχος Σαλαμίνας καλεί Τραπεζικά Ιδρύματα, όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον
για την: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΩΜΗΣ Χ.Ε., ΚΛΠ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ, με

Κριτήριο Κατακύρωσης

τους πλέον

συμφέροντες όρους από οικονομικής και λειτουργικής άποψης για τον Δήμο, 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.
σύμφωνα με τον Ν.4412/2006.
Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης, έγινε με την αριθ. 80/2020 απόφ. Οικ. Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λεωφ. Κ. Καραμανλή 1 στις
15/7/2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρας 11.00 εως 11.30 π.μ. με παράδοση στην αρμόδια
Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, που ορίσθηκε με την αριθμ. 280/2019 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
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.
 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.
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:
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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
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά κλειστό κυρίως φάκελο
προς την επιτροπή, έως την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά όπως
αναφέρονται στο στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ της διακήρυξης.
Την προσφορά που θα καταθέσει η τράπεζα, θα υπογράφει εξουσιοδοτημένο στέλεχός της
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.
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 και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη, των
όρων και των προδιαγραφών της πρόσκλησης.
o Να αποφασίσει για την τελική επιλογή του Τραπεζικού Ιδρύματος, σε τακτική
συνεδρίασή της.

Ολόκληρη η διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
Σαλαμίνας www.salamina.gr και αντίγραφό της θα διατίθεται κατά τις εργάσιμες ημέρες τις
ώρες 08:00-14:00 από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σαλαμίνας, Λεωφ .Κ. Καραμανλή
& Αμμοχώστου 1, Τ.Κ.18900, 2ος όροφος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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