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10 Οκτωβρίου 2017
Αρ. πρωτ. 170
Προς: Πίνακα Αποδεκτών

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργαζόμενης
τράπεζας στο πλαίσιο της υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD
LEADER της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΚΙ) ιδρύθηκε το 1991 με ένα πρωτόγνωρο σε
εθνικό επίπεδο πολυμετοχικό σχήμα που περιλαμβάνει τοπικούς φορείς και νομικά
πρόσωπα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως οι δύο δήμοι, η Π.Ε. Κιλκίς, το
Επιμελητήριο Κιλκίς, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κιλκίς, τους Αγροτικούς
Συνεταιρισμούς, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την
ανάγκη όλων για εφαρμογή ενός νέου τρόπου ανάπτυξης της ακριτικής περιοχής του
νομού Κιλκίς με βάση την “bottom up προσέγγιση».
Στρατηγικός στόχος της ΑΝΚΙ είναι η διαχρονική και αποτελεσματική συμβολή της στην
οικονομική, πολιτιστική, τουριστική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του ν.
Κιλκίς μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις με καινοτόμο προσέγγιση, ολοκληρωμένο
χαρακτήρα, ποιοτική διάσταση, μετρήσιμα αποτελέσματα.
Με την υπ΄ αριθ. 3206/12-12-2016 (ΦΕΚ 4111/21-12-2016) απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει ήδη εγκριθεί το τοπικό της πρόγραμμα CLLD
LEADER, ποσού δημόσιας δαπάνης 5.050.000€, με περιοχή παρέμβασης όλο το ν.
Κιλκίς εκτός της πόλης του Κιλκίς.
Επιπρόσθετα, με την υπ΄ αριθ. 8427/1-8-2017 (ΦΕΚ 2747/4-8-2017) καθορίσθηκαν οι
διαδικασίες για την εκταμίευση των λειτουργικών δαπανών που προβλέπονται στο
προϋπολογισμό του τοπικού μας προγράμματος όπως η έκδοση εγγυητικής επιστολής
ύψους μέχρι το 50% του εγκεκριμένου ποσού, ήτοι 1.009.000€.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη η συνεργασία της εταιρείας μας με ένα
χρηματοπιστωτικό οργανισμό τόσο για την έκδοση εγγυητικών επιστολών
προκαταβολών ή και καλής εκτέλεσης καθώς και η δημιουργία έντοκων τραπεζικών
λογαριασμών μέσα από τους οποίους θα διενεργούνται όλες οι εκταμιεύσεις προς
τους δικαιούχους - επενδυτές και την εταιρεία μας.
Με βάση τα ανωτέρω και για την εν γένει υλοποίηση του τοπικού προγράμματος και
των προβλεπόμενων από το κανονιστικό πλαίσιο διαδικασιών, η ΑΝΚΙ καλεί τις
ενδιαφερόμενες τράπεζες να καταθέσουν δεσμευτική προσφορά σύμφωνα με το
«Υπόδειγμα Προσφοράς», του σημείου 2 παρακάτω.

Τονίζουμε, τέλος, ότι η συνεργασία σας με την εταιρεία μας αναμένεται να έχει
πολλαπλά οφέλη καθώς πέρα από τη διακίνηση μέσω της Τραπέζης σας όλων των
κονδυλίων του προγράμματος LEADER/CLLD και όχι μόνο, υπολογίζεται ότι περίπου
100 επενδυτές καθώς και ένα πλήθος συνδεδεμένων επαγγελματιών του χώρου των
επενδύσεων θα επιδιώξει την συνεργασία με τα τοπικά σας υποκαταστήματα για την
διευκόλυνση των συναλλαγών του στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού μας
προγράμματος και δει των επενδύσεων.

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προς
Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Σόλωνος 13, 611 00 Κιλκίς
Στοιχεία Τράπεζας
(επωνυμία, κατάστημα, ονοματεπώνυμο υπευθύνου,
διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail)

Ημερομηνία

Θέμα: Προσφορά για την επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας με την Αναπτυξιακή
Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Σε συνέχεια της Πρόσκλησής σας για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την επιλογή
συνεργαζόμενης Τράπεζας, σας υποβάλλουμε την δεσμευτική πρόσφορά μας, η οποία
έχει ως εξής:
1. Το κόστος προμήθειας εγγυητικών επιστολών ανά τρίμηνο ανέρχεται σε ………%
(σημ. Η πρώτη Ε/Ε προκαταβολής θα ανέρχεται στο ποσό των 250.000€)
2. Το ετήσιο κόστος για έξοδα φακέλου ανέρχεται σε …………€.
3. Το κόστος προμήθειας εκάστοτε εγγυητικής επιστολής ισχύει έως την επιστροφή
της.
4. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μείωσης του κόστους προμήθειας εγγυητικών
επιστολών και εξόδων φακέλου.
5. Η χορήγηση των εγγυητικών επιστολών που θα ζητηθούν από την ΑΝΚΙ για το
τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του αιτήματος στο υποκατάστημα.
6. Το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών που θα ζητήσει η ΑΝΚΙ 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.
7. Το επιτόκιο καταθετικών λογαριασμών όψεως ανέρχεται σε ………€.
8. Η αποδέσμευση των ποσών και η μεταφορά τους σε λογαριασμό ή λογαριασμούς,
που θα ορίζει η ΑΝΚΙ, θα πραγματοποιείται το αργότερο την επόμενη ημέρα, από
την υποβολή της εντολής πληρωμής από την ΑΝΚΙ στην Τράπεζα.

9. Το κόστος της προμήθειας πληρωμών τρίτων σε λογαριασμό της Τραπέζης
ανέρχεται σε …….€.
10. Το κόστος χορήγησης βιβλιαρίου επιταγών ανέρχεται σε …….€.
11. Το κόστος αποστολής κινήσεων αντιγράφων ανέρχεται σε ….…€.
12. Το κόστος διαχείρισης λογαριασμών ανέρχεται σε …….€.
13. Το valeur επιταγών Τραπέζης Ελλάδος είναι …….ημέρες.
14. Το valeur ιδιωτικών επιταγών Τραπέζης σας είναι …….ημέρες.
15. Το valeur ιδιωτικών επιταγών άλλων Τραπεζών είναι …….ημέρες.
16. Το κόστος έκδοσης τραπεζικών επιταγών σε διαταγή τρίτου με χρέωση
λογαριασμού της ΑΝΚΙ, ανέρχεται σε ……...€.
17. Η προσφορά ισχύει τουλάχιστον έως την 31/12/2023 και έως την ολοκλήρωση
τυχόν παράτασης υλοποίησης του τοπικού προγράμματος.

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

Επισημαίνουμε ότι μπορείτε να συμπεριλάβετε και οποιαδήποτε πληροφορία
κρίνετε σημαντική για την επιλογή της Τράπεζάς σας όπως ευνοϊκά προγράμματα
μισθοδοσίας προσωπικού, δίκτυο καταστημάτων, εμπειρία στη διαχείριση
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ.λπ.)

3. ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Παρακαλούμε, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
όπως μας υποβάλλετε την προσφορά της Τράπεζάς σας έως την Δευτέρα 16/10/2017
και ώρα 2:00 μ.μ. 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.

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το Δ.Σ. της ΑΝΚΙ είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την έγκριση των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης των προσφορών και την επιλογή της Τράπεζας. Τα αποτελέσματα 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.

5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Για διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναπτυξιακή Κιλκίς
Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. και ειδικότερα στους κ.κ. Παύλο Πασσαλίδη και Παναγιώτη
Κωνσταντινίδη (τηλ. 23410 25305, e-mail: anki@anki.gr).

6. ΔΙΑΝΟΜΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα πρόσκληση θα διανεμηθεί στα τραπεζικά καταστήματα της πόλης του
Κιλκίς (σ.σ. μια σε κάθε Τράπεζα) και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της
Αναπτυξιακής Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Για την Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Παύλος Πασσαλίδης
Γενικός Διευθυντής

Πίνακας Αποδεκτών
1.
2.
3.
4.

Alpha Bank, 21ης Ιουνίου 163, 611 00 Κιλκίς
Eurobank, 21ης Ιουνίου & Διογένους, 611 00 Κιλκίς
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 21ης Ιουνίου 167, 611 00 Κιλκίς
Τράπεζα Πειραιώς, Αγίου Γεωργίου 10, 611 00 Κιλκίς

