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1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ έχει επιλεγεί με την υπ' αριθμ. 3206/2016
(ΦΕΚ 411/21-12-16) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την
εφαρμογή Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του : Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική
ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ- Τοπική ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων) του ΠΑΑ 2014-2020 & της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης
και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού (αριθμ.
1435/14-06-2016/ΦΕΚ:1839/Β/2016) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Το εγκεκριμένο Τοπικό Πολυταμειακό Πρόγραμμα της ΑΝΚΟ περιλαμβάνει ως περιοχή
παρέμβασης τις Π.Ε. Κοζάνης & Γρεβενών, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 8.350.000€ και θα
υλοποιηθεί μέσω :
• του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, όσον αφορά το
CLLD/LEADER (ποσό ΕΓΤΑΑ 6.850.000,00€), και
• του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, όσον αφορά
την Προτεραιότητα 4 (ποσό ΕΤΘΑ 1.500.000,00€).

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια υλοποίησης μέχρι τις 31/12/2023.
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Για την εφαρμογή του προγράμματος CLLD/LEADER, αρμόδιοι φορείς είναι οι
ακόλουθοι:
• Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020), η οποία,
σύμφωνα με το Ν. 4314/2014, είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του ΠΑΑ
2014-2020 με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο.
• Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020), στην οποία,
σύμφωνα με την ΚΥΑ 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ 3066/Β/2016), εκχωρούνται αρμοδιότητες
της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 και είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της
ορθής εφαρμογής των Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης στη χώρα.
• Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς
Διαχείρισης (ΕΦΔ), σύμφωνα με την 2545/17-10-16 Απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων
στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ των Περιφερειών και είναι αρμόδιες για την
παρακολούθηση της υλοποίησης των Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης σε περιφερειακό
επίπεδο.
• Ο Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού &
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος έχει ορισθεί ως ο Οργανισμός Πληρωμών για το ΠΑΑ
2014-2020.
Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. είναι δικαιούχους του τοπικού προγράμματος
CLLD/LEADER και θα διαχειρισθεί το πρόγραμμα και κατά συνέπεια την εγκεκριμένη δημόσια
δαπάνη συνολικού ύψους 6.850.000,00€ σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την
υλοποίησή του.
Το τοπικό πρόγραμμα διακρίνεται σε τρία (3) κύρια μέρη:
Υπομέτρο 19.2: Επενδύσεις (ιδιωτικές και δημόσιου χαρακτήρα)
Υπομέτρο 19.3: Διατοπικές – διακρατικές συνεργασίες
Υπομέτρο 19.4: Τεχνική στήριξη Φορέα Υλοποίησης
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε επιθυμεί να συνεργαστεί
με τραπεζικό ίδρυμα για την:
α) έκδοση εγγυητικών επιστολών προκαταβολών για το πρόγραμμα,
β) δημιουργία έντοκων τραπεζικών λογαριασμών που αφορούν στο πρόγραμμα.
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Ο ένας λογαριασμός θα αφορά το μέτρο 19.4 του τοπικού προγράμματος και ο άλλος τα
υπομέτρα 19.2 και 19.3 του τοπικού προγράμματος. Οι τόκοι που θα παράγονται από τις
προκαταβολές θα κατατίθενται, σε ετήσια βάση, στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων
Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).
Το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης των 6.850.000,00€ αναλύεται όπως παρακάτω:
Ποσό 1.370.000,00€ αφορά στο υπομέτρο 19.4 «Δαπάνες λειτουργίας, εμψύχωση»
με Φορέα Υλοποίησης την ΑΝΚΟ
Ποσό 5.480.000,00€ αφορά στα υπομέτρα 19.2 και 19.3 και θα κατανεμηθεί σε
επενδυτικά σχέδια.
Τα ποσά αυτά θα κατατίθενται μέσω του Οργανισμού πληρωμών δηλ τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σταδιακά
και ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, με την μορφή προκαταβολών σε
ειδικούς λογαριασμούς που θα ανοιχθούν για το λόγο αυτό, μετά την κατάθεση αντίστοιχων
εγγυητικών επιστολών.
Επισημαίνεται ότι, 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 θα συνεργάζεται η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η συνεργασία με τραπεζικό ίδρυμα προκειμένου η ΑΝΚΟ να
διασφαλίσει τους ευνοϊκότερους όρους προς όφελος του προγράμματος.

Οι εγγυητικές επιστολές που θα απαιτηθούν είναι :
Προκαταβολής για το υπομέτρο 19.4
Προκαταβολής για τα υπομέτρα 19.2 και 19.3
Σημειώνεται επίσης ότι άμεσα απαιτείται η έκδοση εγγυητικής προκαταβολής για το υπομέτρο
19.4, καθώς και η δημιουργία του έντοκου τραπεζικού λογαριασμού για το ίδιο υπομέτρο,
ενώ θα ακολουθήσουν για τα υπομέτρα 19.2 και 19.3.
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2.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Οι προκαταβολές προς την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. θα καταβάλλονται ως εξής:
Α) Προκαταβολή έως 50% της Δημόσιας Δαπάνης του υπομέτρου 19.4 του τοπικού
προγράμματος, ήτοι ποσού έως 685.000,00 € (ανώτερο ποσό).
Προς τούτο, η Ο.Τ.Δ Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. θα πρέπει να προσκομίσει ισόποση
εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το 100% της αιτούμενης προκαταβολής. Η εγγυητική
επιστολή θα είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και εκδίδεται προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος στη συνέχεια πιστώνει τον ειδικό
τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η Ο.Τ.Δ. αποκλειστικά και μόνο για το υπομέτρο 19.4 του
τοπικού προγράμματος ενώ έχει ισχύ αορίστου χρόνου. Όταν το σύνολο των πληρωμών
ανέλθει τουλάχιστον στο 40% της χορηγηθείσας προκαταβολής που έχει καταβληθεί στην
Ο.Τ.Δ. τότε, η Ο.Τ.Δ., υποβάλλει Αίτημα Μερικής Πληρωμής Δαπανών του υπομέτρου 19.4.
Αναλυτικά η διαδικασία χορήγησης προκαταβολής και ελέγχου των αιτημάτων πληρωμής του
υπομέτρου 19.4, περιγράφονται στην συνημμένη με αρ. πρωτ.: 8427/1-8-2017 Υπουργική
Απόφαση (άρθρα 6 και 17 αντίστοιχα).

Β) Προκαταβολή έως 25% της Δημόσιας Δαπάνης των υπομέτρων 19.2 και 19.3 του τοπικού
προγράμματος, ήτοι ποσού έως 1.370.000,00 € (ανώτερο ποσό).
Προς τούτο, η Ο.Τ.Δ Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. θα πρέπει να προσκομίσει
ισόποση εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το 100% της αιτούμενης προκαταβολής. Η
εγγυητική επιστολή θα είναι σύμφωνη με υπόδειγμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και εκδίδεται προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος στη συνέχεια πιστώνει τον ειδικό
τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η Ο.Τ.Δ. αποκλειστικά και μόνο για τα υπομέτρα 19.2 &
19.3 του τοπικού προγράμματος ενώ έχει ισχύ αορίστου χρόνου.
Σε αναμονή έκδοσης του θεσμικού πλαισίου για τα υπομέτρα 19.2 & 19.3, η προβλεπόμενη
διαδικασία είναι ως εξής :
•

Η ΟΤΔ υποβάλλει Αίτημα Μερικής Πληρωμής Δαπανών των Υπομέτρων 19.2 και 19.3 στον
ΕΦΔ όταν το σύνολο των πληρωμών των Υπομέτρων ανέρχεται τουλάχιστον στο 40 % της
χορηγηθείσας προκαταβολής που έχει καταβληθεί στην ΟΤΔ.
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•

Ο ΕΦΔ διεξάγει δειγματοληπτικούς διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων πληρωμής των
δικαιούχων, σε τυχαίο δείγμα του αιτήματος Μερικής Πληρωμής που καλύπτουν
τουλάχιστον το 5% των δαπανών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω αίτημα, με σκοπό την
εποπτεία των ΟΤΔ αναφορικά με την κανονικότητα των διαδικασιών παρακολούθησης των
πράξεων που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες Τοπικές Στρατηγικές.

•

Ο ΕΦΔ πραγματοποιεί, αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών και στη συνέχεια
διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ φάκελο μερικής πληρωμής.

•

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί αποκλειστικά για το σκοπό
αυτό η ΟΤΔ.

Η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών των προκαταβολών πραγματοποιείται μετά την
ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων εποπτείας του ΟΠΕΚΕΠΕ στο τελευταίο αίτημα Μερικής
Πληρωμής του τοπικού προγράμματος και την επιστροφή τυχόν αδιάθετων υπολοίπων,
συμπεριλαμβανομένων των τόκων, στον ΕΛΕΓΕΠ.
3.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε να μας καταθέσετε δεσμευτική προσφορά για τις προμήθειες
των εγγυητικών επιστολών και το ύψος του επιτοκίου κατάθεσης της επιχορήγησης,
συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ
(%)

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
Εγγυητική επιστολή προκαταβολής υπομέτρων 19.2 & 19.3

90

Εγγυητική επιστολή προκαταβολής υπομέτρου 19.4
ΥΨΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
(%)

Ύψος επιτοκίου καταθέσεων της επιχορήγησης από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ στην τράπεζά σας για καταθέσεις όψεως των
υπομέτρων 19.2 & 19.3
Ύψος επιτοκίου καταθέσεων της επιχορήγησης από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ στην τράπεζά σας για καταθέσεις όψεως του
υπομέτρου 19.4
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Επιπρόσθετα με τη δεσμευτική προσφορά γίνονται αποδεκτοί οι εξής όροι :
α)

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

β) Το κόστος προμήθειας της κάθε εγγυητικής επιστολής ισχύει έως την επιστροφή της.
γ) Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μείωσης του κόστους προμήθειας εγγυητικών επιστολών.
δ) Η χορήγηση των εγγυητικών επιστολών που θα ζητηθούν από την Αναπτυξιακή Δυτικής
Μακεδονίας Α.Ε. –ΑΝΚΟ για το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER θα πραγματοποιείται το
αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του αιτήματος στο
υποκατάστημα.
ε) Το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών που θα ζητήσει η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
Α.Ε. – ΑΝΚΟ για το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER θα πραγματοποιείται το αργότερο
εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του αιτήματος στο
υποκατάστημα.
στ) Η αποδέσμευση των ποσών και η μεταφορά τους σε λογαριασμό ή λογαριασμούς, που θα
ορίζει η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.-ΑΝΚΟ, θα πραγματοποιείται το αργότερο την
επόμενη ημέρα από την υποβολή της εντολής πληρωμής από την Αναπτυξιακή Δυτικής
Μακεδονίας Α.Ε.- ΑΝΚΟ στην Τράπεζα.
Επιπλέον στοιχεία που κατά την κρίση σας παρέχουν διευκολύνσεις και τα θεωρείτε απαραίτητα,
μπορούν να προταθούν.

4.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει ως θέμα: Προσφορά για την επιλογή συνεργαζόμενης
τράπεζας στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος της Αναπτυξιακής Δυτικής
Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ

«Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020».
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ» και επιπρόσθετα στην εξωτερική όψη του φακέλου να αναγράφονται

τα στοιχεία της Τράπεζας και τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ – ΑΝΚΟ
Φον Καραγιάννη 1-3, Κοζάνη
Τηλ : 2461024022
(Για την επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας
στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020)

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που θα κατατεθούν και θα πρωτοκολληθούν στο Κεντρικό
Πρωτόκολλο της ΑΝΚΟ, μέχρι την Τρίτη, 24/10/17 και ώρα 14:00μμ.

5.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών σύμφωνα με το
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) ΑQF 500.40.4/5.
Το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. 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 συνεργαζόμενης Τράπεζας, η επιλεγείσα
Τράπεζα θα κληθεί, με γραπτή πρόσκληση, 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 αξιολόγησης.
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6.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Για διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΝΚΟ, οδός
Φον Καραγιάννη 1-3, τηλ. 2461024022, e-mail: anko@anko.gr, zgerechte@anko.gr.
Υπεύθυνοι πληροφόρησης :
κ. Σιδηρόπουλος Αναστάσιος, Δ/ντης Προγραμμάτων
κ. Πατσιλιάς Εμμανουήλ, Δ/ντης Διοίκησης και Οικονομικών
κα Γκερεχτέ Ζωή, Υπεύθυνη Τμήματος Ανάπτυξης Υπαίθρου

7.

ΔΙΑΝΟΜΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα πρόσκληση διανέμεται στα τραπεζικά καταστήματα της πόλης της Κοζάνης και
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ

Συνημμένα :
α)

β)

ΥΑ 8427/1-8-2017 ««Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές
δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»
Υπόδειγμα Εγγυητικής επιστολής προκαταβολής 19.4

Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Καρυπίδης Θεόδωρος
Πρόεδρος Δ.Σ
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