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 Σε συνέχεια του  13837/22.09.2017  επέρχεται η ακόλουθη τροποποίηση  στα ακόλουθα σημεία του 
εν λόγω διαγωνισμού: 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
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. 2/22-9-2017Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
επιλογή συνεργαζόμενης Τράπεζας, σας υποβάλλουμε την δεσμευτική πρόσφορά μας, η οποία 
έχει ως εξής: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD 
LEADER – ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

I. Το ύψος των εγγυητικών επιστολών που δύναται να χορηγηθούν στην εταιρεία ανέρχεται 
σε…………………………………………€. * και ** 

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

…………€. 
IV. Το επιτόκιο καταθέσεων των έντοκων τραπεζικών λογαριασμών που αφορούν το 

πρόγραμμα ανέρχεται σε ..…  
V. Η προσφορά ισχύει τουλάχιστον έως την 31/12/2023 και έως την ολοκλήρωση τυχόν 

παράτασης υλοποίησης του τοπικού προγράμματος. 
VI. Το κόστος προμήθειας εκάστοτε εγγυητικής επιστολής ισχύει έως την επιστροφή της. 

VII. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μείωσης του κόστους προμήθειας εγγυητικών επιστολών 
και εξόδων φακέλου.  

VIII. 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. 

IX. 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. 

X. 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. 

XI. 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) 

Διευκρινήσεις: 
* Αποδέκτης των οικείων Εγγυητικών επιστολών θα είναι οι Αρχές Πληρωμής των δύο Ταμείων 
(ΕΓΤΑ και ΕΤΘΑ)  
**  Το ύψος των Εγγυητικών Επιστολών  προκαταβολών διαμορφώνεται  κατ΄ αρχήν από τους 
λογαριασμούς  Λειτουργικών δαπανών  που και για τα δύο προγράμματα αλλά  και για τα δύο 
Ταμεία (ΕΓΤΑ και ΕΤΘΑ) μπορούν να ανέλθουν σε  3.437.500,00€  και όριο  Ε/Ε  έως το 50% αυτού 
του ποσού ητοι 1.718.750,00€. 
Ενδεχόμενα να απαιτηθεί προσαύξηση αυτού του ορίου των Ε/Ε σε συνέχεια της έγκρισης  των 
οικείων Υπουργικών Αποφάσεων Λεπτομερειών των Υπομέτρων και Κατηγοριών Πράξεων των 
επενδύσεων ήτοι του υπόλοιπου εγκεκριμένου προϋπολογισμού που αριθμεί σε   13.750.000,00€ 
- 3.437.500,00€ = 10.312.500,00 Χ 25% =  2.578.125,00€.   Συνεπώς το συνολικό όριο των 
απαιτούμενων Ε/Ε στην οικεία προσφορά θα  πρέπει κατ΄ ελάχιστο να ανέρχεται σε δύο 
εκατομμύρια  (2.000.000,00€) και να  δύναται να ανέλθει έως ποσού ύψους έως τέσσερα 
εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα εξ χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (4.296.875,00€). 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

3. ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Παρακαλούμε, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως μας 
υποβάλλετε την προσφορά της Τράπεζάς σας έως την Παρασκευή 13/10/2017 και ώρα 14:00.  
 
1. ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

2. 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. 
 

3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
 

5. 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 
 
 
 
 

 
 
 


