Τρίκαλα
25 / 5 / 2022
Αρ. πρωτ.:

Ταχ. Διεύθυνση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35
Ταχ. Κώδικας: 42 100
Πληροφ.: Γεώργιος Ρουσιαμάνης
Τηλ.: 24310 76711-13,
Fax: 24310 76565
Ε-mail: info@deyat.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Σύναψη σύμβασης με
πιστωτικό ίδρυμα για τη λήψη δανείου με σκοπό τη δημιουργία στην
κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Διαλεκτού φωτοβολταϊκού σταθμού
ισχύος 4.599,90 kw.»

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε συστημικές τράπεζες για υποβολή
προσφοράς για
χορήγηση δανείου ποσού 4.686.518,00 € (3.917.160,00 €
προϋπολογισμός του έργου και 769.358,00 € το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο της
ΔΕΗ) .
Προϋποθέσεις: Οι ενδιαφερόμενες τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν Δίκτυο
Εξυπηρέτησης Πελατών σε υποκαταστήματα εντός των ορίων του Δήμου Τρικκαίων
και αποδεδειγμένα σημαντική δραστηριότητα σε Τραπεζικές εργασίες συναφείς με τις
ζητούμενες στην υπόψη συνεργασία.
Κριτήρια επιλογής :
H συμφερότερη οικονομική προσφορά, η οποία θα αξιολογηθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ για την οποία ως κριτήρια επιλογής θα εκτιμηθούν το
προσφερόμενο επιτόκιο, η τοκοχρεωλυτική δόση, τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις, η
χρονική διάρκεια της αποπληρωμής, ο εκτοκισμός,
η δυνατότητα πρόωρης
εξόφλησης χωρίς επιβάρυνση, τυχόν απαιτούμενες εξασφαλίσεις, τα έξοδα
επεξεργασίας και αξιολόγησης αιτήματος.
Σε συνέχεια των ανωτέρω καλούνται τα τραπεζικά ιδρύματα για υποβολή σε κλειστό
φάκελο προτάσεων συνεργασίας με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ». Οι
προσφορές των ενδιαφερομένων Τραπεζών θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την
30/6/2022 και ώρα 14:00. Στη συνέχεια οι αναλυτικές προσφορές θα αξιολογηθούν
και θα σταλούν στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου
να αποφασισθεί η επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος. Η ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων θα συμπεριληφθεί ως αναπόσπαστο μέρος της απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Στη συνέχεια
θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους η σχετική απόφαση για την ενημέρωση αυτών.
Δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά της απόφασης αυτής έχουν οι ενδιαφερόμενοι
φορείς σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4555/2018 ενώπιον του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας για αποφάσεις συλλογικών οργάνων δήμων
και των νομικών τους προσώπων μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από
την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτούς.
Αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής των οικονομικών προσφορών και απόδοσης
αποδεικτικού παραλαβής εισερχομένου εγγράφου ο κ. Ρουσιαμάνης Γεώργιος (Τηλ.

Επικ.:24310 76 186) με αναπληρωτή την κα Παππά Βασιλική (Τηλ. Επικ. : 24310 76
098), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και συγκεκριμένα : καθημερινά από 08:00 έως
τις 14:00.
Διεύθυνση απόδοσης ή ταχυδρομικής αποστολής των οικονομικών
προσφορών: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35 Τ.Κ.32131 για το Ν.Π.Ι.Δ. ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ με την
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ Ν.Π.Ι.Δ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ».
Δημοσιότητα Πρόσκλησης: Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Δήμου Τρικκαίων, ως εποπτεύοντος φορέα του Νομικού Προσώπου, στην
ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ και θα κοινοποιηθεί σε σφραγισμένο φάκελο στα
υποκαταστήματα των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου
Τρικκαίων .
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