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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων στην ευρύτερη περιοχή. 
Στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου (2014-2020) έχουν εγκριθεί 2 τοπικά 
προγράμματα προσέγγισης  CLLD LEADER, συνολικών ποσών δημόσιας δαπάνης 13.750.000,00€, 
με περιοχή παρέμβασης το σύνολο των Δήμων Καβάλας, Θάσου, Νέστου και Παγγαίου και 
ειδικότερα: 

1. Την υλοποίηση ενός  πολυταμειακού προγράμματος CLLD LEADER - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 – 2020 και του ΕΠΑλΘ 
2014-2020, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 9.200.000,00 €. 

2. Την υλοποίηση ενός μονοταμειακού προγράμματος CLLD LEADER - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014-2020, με εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό 4.550.000,00 €. 

 
Tα ανωτέρω δύο τοπικά προγράμματα   έχουν πετύχει εξαιρετική σειρά αξιολόγησης ανάμεσα σε 
47 συνολικά τοπικά προγράμματα ενώ το συνολικό ποσό της Δημόσιας Δαπάνης των 
13.750.000,00 € αποτελεί σε διατιθέμενους πόρους,  το τρίτο μεγαλύτερο ποσό για επενδύσεις  
στην χώρα,  μετά από αυτά των υπερπολλαπλάσιων σε πληθυσμό  περιοχών της Θεσσαλονίκης 
και του Ηρακλείου. Τα εν λόγω προγράμματα χρηματοδοτούνται από δυο Ταμεία (ΕΓΓΤΑ και 
ΕΤΘΑ) από τα αντίστοιχα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΑΑ & ΕΠΑΛΘ). 
Η δομή των ενισχύσεων μέσω των τοπικών προγραμμάτων  διακρίνεται σε τρία (3) κύρια μέρη: 

1. Επενδύσεις 
2. Διατοπικές – διακρατικές συνεργασίες 
3. Τεχνική στήριξη φορέα υλοποίησης 

Για τις επενδύσεις θα διατεθεί, κατ’ αρχήν, ποσό δημόσιας δαπάνης  έντεκα εκατομμυρίων 
(11.000.000,00€) περίπου. Το σύνολο των επενδυτών, που θα χρηματοδοτηθούν από το τοπικό 
πρόγραμμα, είναι υποχρεωμένο να διαθέτει ή να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα με 
την οποία συνεργάζεται η Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD 
LEADER 
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Για την υλοποίηση των 2 προγραμμάτων CLLD LEADER, η εταιρεία μας επιθυμεί να συνεργαστεί με 
μια τράπεζα για την: 
       1. έκδοση εγγυητικών επιστολών προκαταβολών από το πρόγραμμα 
       2. δημιουργία έντοκων τραπεζικών λογαριασμών που αφορούν το πρόγραμμα 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι άμεσα απαιτείται η έκδοση εγγυητικής προκαταβολής ύψους 
705.000,00€, καθώς και η δημιουργία έντοκου τραπεζικού λογαριασμού για το υπομέτρο 19.4 που 
αφορά την «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 
2014-2020». Θα ακολουθήσει ανάλογη διαδικασία για άλλους τρεις λογαριασμούς ( Υπομέτρα 
19.2 που αφορά Επενδύσεις του ΠΑΑ καθώς  4.1 και 4.4 που αφορούν τεχνική Στήριξη και 
επενδύσεις αντίστοιχα του του ΕΠΑλΘ).  Σε κάθε περίπτωση, οι εγγυητικές επιστολές θα 
χορηγούνται και οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα ανοίγονται εντός δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών από το αίτημα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ καλεί τις ενδιαφερόμενες τράπεζες να 
καταθέσουν δεσμευτική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει το κόστος προμήθειας εγγυητικών 
επιστολών και την δέσμευση ότι οι εγγυητικές επιστολές θα χορηγούνται και οι απαιτούμενοι 
τραπεζικοί λογαριασμοί θα ανοίγονται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με το 
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», του σημείου 2 παρακάτω. 
 
2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
 

Υπόδειγμα προσφοράς 
Στοιχεία Τράπεζας 
(επωνυμία, κατάστημα, ονοματεπώνυμο υπευθύνου, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail) 
Ημερομηνία 

Προς 
Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ  
Οδός Ύδρας 10, 65302 Καβάλα 

 
Για την επιλογή συνεργαζόμενης Τράπεζας 

 
Θέμα: Προσφορά για την επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας από την Αναπτυξιακή Καβάλας 
ΑΑΕ ΟΤΑ, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2/22-9-2017 
 
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/22-9-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
επιλογή συνεργαζόμενης Τράπεζας, σας υποβάλλουμε την δεσμευτική πρόσφορά μας, η οποία 
έχει ως εξής: 

I. Το ύψος των εγγυητικών επιστολών που δύναται να χορηγηθούν στην εταιρεία ανέρχεται 
έως 3.500.000,00€. 

II. Το κόστος προμήθειας εγγυητικών επιστολών ανά τρίμηνο ανέρχεται σε ………% 
III. Το ετήσιο κόστος για έξοδα φακέλου της Αναπτυξιακής  Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ ανέρχεται σε 

…………€. 
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IV. Η προσφορά ισχύει τουλάχιστον έως την 31/12/2023 και έως την ολοκλήρωση τυχόν 
παράτασης υλοποίησης του τοπικού προγράμματος. 

V. Το κόστος προμήθειας εκάστοτε εγγυητικής επιστολής ισχύει έως την επιστροφή της. 
VI. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μείωσης του κόστους προμήθειας εγγυητικών επιστολών 

και εξόδων φακέλου.  
VII. Η χορήγηση των εγγυητικών επιστολών που θα ζητηθούν από την Αναπτυξιακή Καβάλας 

ΑΑΕ ΟΤΑ για το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός 
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του αιτήματος στο υποκατάστημα. 

VIII. Το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών που θα ζητήσει η Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ 
για το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του αιτήματος στο υποκατάστημα. Όλοι οι 
λογαριασμοί θα είναι έντοκοι. 

IX. Η αποδέσμευση των ποσών και η μεταφορά τους σε λογαριασμό ή λογαριασμούς, που θα 
ορίζει η Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ, θα πραγματοποιείται το αργότερο την επόμενη 
ημέρα, από την υποβολή της εντολής πληρωμής από την Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ 
στην Τράπεζα. 

X. Στην Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ χορηγείται κεφάλαιο κίνησης ύψους …………€, με 
επιτόκιο ………….% (Η προσφορά της Τράπεζας δύναται να είναι μηδενική) 
 

Για την Τράπεζα ……………….. 
(ονοματεπώνυμο – υπογραφή – σφραγίδα) 

 
3. ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Παρακαλούμε, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως μας 
υποβάλλετε την προσφορά της Τράπεζάς σας έως την Τετάρτη 4/10/2017 και ώρα 14:00. Οι 
προσφορές μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικά ή από εκπρόσωπο της τράπεζας. Οι προσφορές 
που θα παραληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα 
ληφθούν υπόψη. 
Η προσφορά πρέπει: 

1. να είναι τυπωμένη, χωρίς χειρόγραφες διορθώσεις ή προσθήκες, σε 
επιστολόχαρτο της Τράπεζας και να απευθύνεται προς την: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΑΕ 
ΟΤΑ,  ΟΔΟΣ ΥΔΡΑΣ 10, Τ.Κ. 65302 ΚΑΒΑΛΑ 

2. να αναφέρει ως θέμα: «Προσφορά για την επιλογής τράπεζας στο πλαίσιο 
υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων  CLLD LEADER και ΕΠΑΛΘ» 

3. να υποβληθεί μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην εξωτερική όψη του οποίου θα 
αναγράφονται τα στοιχεία της Τράπεζας και τα ακόλουθα στοιχεία: 

Προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 
ΟΔΟΣ ΥΔΡΑΣ 10, Τ.Κ. 65302 ΚΑΒΑΛΑ 

(Για την επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας) 

Οι προσφορές θα ανοιχθούν την Τετάρτη 04/10/2017 και ώρα 14:30 στα γραφεία της 
Αναπτυξιακής  Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ (Οδός Ύδρας 10, 65302 Καβάλα). 
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 Στο άνοιγμα των προσφορών δύναται να παραβρεθεί εκπρόσωπος από κάθε συμμετέχοντα στον 
διαγωνισμό, εφόσον καταθέσει έγγραφο -επιστολή εκπροσώπησης στην Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού, πριν την έναρξη της διαδικασίας ανοίγματος των προσφορών. 
 
4. ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Για την επιλογή της συνεργαζόμενης Τράπεζας εξετάζονται: 

1. Το τριμηνιαίο ποσοστό κόστους προμήθειας εγγυητικών επιστολών 
2. Το κόστος για έξοδα φακέλου 
3. Το ύψος του κεφαλαίου κίνησης 
4. Το επιτόκιο του κεφαλαίου κίνησης 

Οι συντελεστές βαρύτητας των προαναφερόμενων εξεταζόμενων παραγόντων έχουν ως 
ακολούθως: 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
Τριμηνιαίο ποσοστό κόστους προμήθειας 
εγγυητικών επιστολών 

25 

Κόστος για έξοδα φακέλου 5 
Ύψος κεφαλαίου κίνησης 10 
Επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης 10 
 
Η βαθμολογία για κάθε εξεταζόμενο παράγοντα προκύπτει ως ακολούθως: 

I. Η βαθμολογία του εξεταζόμενου παράγοντα «Τριμηνιαίο ποσοστό κόστους 
προμήθειας εγγυητικών επιστολών» προκύπτει από τον τύπο Κ1 = (Α-Β) Χ Γ, όπου: 
Α = Το υψηλότερο τριμηνιαίο ποσοστό κόστους προμήθειας εγγυητικής επιστολής από τις 

υποβαλλόμενες προσφορές 
Β = Το τριμηνιαίο ποσοστό κόστους προμήθειας εγγυητικής επιστολής της εξεταζόμενης 

προσφοράς 
Γ = Ο συντελεστής βαρύτητας του εξεταζόμενου παράγοντα 

II. Η βαθμολογία του εξεταζόμενου παράγοντα «Έξοδα φακέλου» προκύπτει από 
τον τύπο Κ2 = Δ Χ Ε, όπου: 
Δ = Τα μόρια της εξεταζόμενης προσφοράς αναφορικά με τον συγκεκριμένο εξεταζόμενο 
παράγοντα. Ο υπολογισμός του Δ πραγματοποιείται ως εξής: Οι προσφορές ταξινομούνται 
από την μικρότερη (σ.σ. λιγότερα έξοδα φακέλου) προς την μεγαλύτερη. Η προσφορά με 
τα λιγότερα έξοδα φακέλου λαμβάνει 10 μόρια, η αμέσως επόμενη 5 μόρια και όλες οι 
υπόλοιπες 0 μόρια. Σε περίπτωση, που υποβληθούν προσφορές με ίδια έξοδα φακέλου 
ταξινομούνται στην ίδια σειρά και λαμβάνουν την ίδια μοριοδότηση. 
Ε = Ο συντελεστής βαρύτητας του εξεταζόμενου παράγοντα. 

III. Η βαθμολογία του εξεταζόμενου παράγοντα «Ύψος κεφαλαίου κίνησης» 
προκύπτει από τον τύπο Κ3 = Η Χ Θ, όπου: 
Η = Τα μόρια της εξεταζόμενης προσφοράς αναφορικά με τον συγκεκριμένο παράγοντα. Ο 
υπολογισμός του Η πραγματοποιείται ως εξής: Οι προσφορές ταξινομούνται από την 
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μεγαλύτερη (σ.σ. ως προς το ύψος του κεφαλαίου) προς την μικρότερη. Η προσφορά με το 
μεγαλύτερο ύψος κεφαλαίου λαμβάνει 10 μόρια, η αμέσως επόμενη 5 μόρια και όλες οι 
υπόλοιπες 0 μόρια. Σε περίπτωση, που υποβληθούν προσφορές με ίδια ύψος κεφαλαίου 
κίνησης ταξινομούνται στην ίδια σειρά και λαμβάνουν την ίδια μοριοδότηση. Σε 
περίπτωση, που υποβληθεί μηδενική προσφορά λαμβάνει 0 μόρια. 
Θ = Ο συντελεστής βαρύτητας του εξεταζόμενου παράγοντα. 

IV. Η βαθμολογία του εξεταζόμενου παράγοντα «Επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης» 
προκύπτει από τον τύπο Κ4 = Λ Χ Μ, όπου: 
Λ = Τα μόρια της εξεταζόμενης προσφοράς αναφορικά με τον συγκεκριμένο παράγοντα. Ο 
υπολογισμός του Λ πραγματοποιείται ως εξής: Οι προσφορές ταξινομούνται από την 
μικρότερη (σ.σ. χαμηλότερο επιτόκιο) προς την μεγαλύτερη. Η προσφορά με το μικρότερο 
επιτόκιο λαμβάνει 10 μόρια, η αμέσως επόμενη 5 μόρια και όλες οι υπόλοιπες 0 μόρια. Σε 
περίπτωση, που υποβληθούν προσφορές με ίδια επιτόκιο ταξινομούνται στην ίδια σειρά 
και λαμβάνουν την ίδια μοριοδότηση. Σε περίπτωση, που υποβληθεί μηδενική προσφορά 
λαμβάνει 0 μόρια. 
Μ = Ο συντελεστής βαρύτητας του εξεταζόμενου παράγοντα. 
 

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο: Κ = Κ1 + Κ2 + Κ3 + Κ4, όπου: 
Κ1 = η βαθμολογία της προσφοράς για το τριμηνιαίο ποσοστό κόστους προμήθειας εγγυητικών 
επιστολών 
Κ2 = η βαθμολογία της προσφοράς για το κόστος για έξοδα φακέλου 
Κ3 = η βαθμολογία της προσφοράς για το ύψος του κεφαλαίου κίνησης 
Κ4 = η βαθμολογία της προσφοράς για το επιτόκιο του κεφαλαίου κίνησης 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ως προς την τελική βαθμολογία προηγείται η προσφορά που έλαβε 
μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο Κ1. Εάν η ισοβαθμία συνεχίζεται εξετάζονται κατά σειρά τα 
κριτήρια Κ3, Κ4, Κ2. 
 
 
5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Επιλέγεται η προσφορά που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία. 
Το Δ.Σ. της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την έγκριση των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προσφορών και την επιλογή της Τράπεζας. Τα αποτελέσματα 
του διαγωνισμού θα κοινοποιηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες. 
Μετά την απόφαση του Δ.Σ. για την επιλογή της Τράπεζας, η επιλεγείσα Τράπεζα θα κληθεί με 
γραπτή πρόσκληση, προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών. Σε περίπτωση που η επιλεγείσα Τράπεζα αρνηθεί ή δεν προσέλθει εντός της ορισθείσας 
προθεσμίας, θα κληθεί η αμέσως επόμενη Τράπεζα στη σειρά κατάταξης των προσφορών. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

 
6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να επαναλάβει την 
παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να επιλέξει άλλο τρόπο διενέργειας της 
επιλογής της Τράπεζας, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για οποιονδήποτε λόγο. 
 
7. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
Για διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΑΕ 
ΟΤΑ και ειδικότερα στον κ. Μιχάλη Σκορδά (τηλ. 2510620459, 6944375898, e-mail: 
anka@ankavala.gr).  
 
8. ΔΙΑΝΟΜΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η παρούσα πρόσκληση να διανεμηθεί στα τραπεζικά καταστήματα της πόλης της Καβάλας  (σ.σ. 
μια σε κάθε Τράπεζα) και να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 
 . 
 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 
 

Μιχάλης Σκορδάς 
Γενικός Διευθυντής 

 
 
 
 

 
 
 


