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Αριθμ. πρωτ. 2693/29-9-2017 

 
 
ΠΡΟ 
Σράπεηεσ 
 
 
 
 
 
 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
Η E.T.A.X. ΑΑΕ ΟΣΑ ζχει ωσ κφριο αντικείμενο δραςτθριότθτασ τον ςχεδιαςμό και τθν 
υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων αναπτυξιακϊν προγραμμάτων ςτθν ευρφτερθ περιοχι. 
Η εταιρεία διοικείται από Διοικθτικό υμβοφλιο το οποίο απαρτίηεται από ζντεκα (11) μζλθ εκ 
των οποίων το κακζνα ζχει δικαίωμα μιασ ψιφου. ’ αυτό εκπροςωποφνται  ςε ποςοςτό 
72,60% θ Περιφερειακι Ζνωςθ Διμων  Βορείου Αιγαίου και ςε ποςοςτό 27,40 % λοιποί φορείσ 
όπωσ: Αγροτικοί υνεταιριςμοί και θ Εταιρεία Αξιοποίθςθσ & Διαχείριςθσ  τθσ περιουςίασ του 
Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Α.Ε. 
 
το πλαίςιο τθσ νζασ Προγραμματικισ Περιόδου (2014-2020) ζχει ιδθ εγκρικεί το τοπικό τθσ 
πρόγραμμα CLLD LEADER, ποςοφ δθμόςιασ δαπάνθσ 6.950.000,00 €, με περιοχι παρζμβαςθσ 
τον Νομό Χίου. Σο τοπικό πρόγραμμα χρθματοδοτείται από δυο Επιχειρθςιακά Προγράμματα 
(ΠΑΑ & ΕΠΑΛΘ). 
Σο τοπικό πρόγραμμα διακρίνεται ςε τρία (3) κφρια μζρθ: 

1. Επενδφςεισ 

2. Διατοπικζσ – διακρατικζσ ςυνεργαςίεσ 

3. Σεχνικι ςτιριξθ φορζα υλοποίθςθσ 

Για τισ επενδφςεισ κα διατεκεί, κατ’ αρχιν, ποςό δθμόςιασ δαπάνθσ 5.380.000,00 € περίπου. Σο 
ςφνολο των επενδυτϊν, που κα χρθματοδοτθκοφν από το τοπικό πρόγραμμα, είναι 
υποχρεωμζνο να διακζτει ι να ανοίξει τραπεηικό λογαριαςμό ςτθν Σράπεηα με τθν οποία 
ςυνεργάηεται θ Ε.Σ.Α.Χ. ΑΑΕ ΟΣΑ. 
Για τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ προγράμματοσ CLLD LEADER, θ εταιρεία μασ επικυμεί να 
ςυνεργαςτεί με μια τράπεηα για τθν: 

1. Ζκδοςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκαταβολϊν από το πρόγραμμα 

2. Σθν δθμιουργία ζντοκων τραπεηικϊν λογαριαςμϊν που αφοροφν το 

πρόγραμμα 

Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι άμεςα απαιτείται θ ζκδοςθ εγγυθτικισ προκαταβολισ φψουσ 
200.000,00 € κακϊσ και θ δθμιουργία ζντοκου τραπεηικοφ λογαριαςμοφ. ε κάκε περίπτωςθ, οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ κα χορθγοφνται και οι τραπεηικοί λογαριαςμοί κα ανοίγονται εντόσ δζκα 
(10) θμερολογιακϊν θμερϊν από το αίτθμα τθσ ΕΣΑΧ  ΑΑΕ ΟΣΑ. 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΓΘΑ ΣΗΝ ΕΠΘΛΟΓΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

ΣΟ ΠΛΑΘΘΟ ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΣΟΤ ΣΟΠΘΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ CLLD LEADER 
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το πλαίςιο αυτό, θ ΕΣΑΧ  ΑΑΕ ΟΣΑ καλεί τισ ενδιαφερόμενεσ τράπεηεσ να κατακζςουν 
δεςμευτικι προςφορά, θ οποία κα περιλαμβάνει το κόςτοσ προμικειασ εγγυθτικϊν επιςτολϊν 
και τθν δζςμευςθ ότι οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ κα χορθγοφνται και οι απαιτοφμενοι τραπεηικοί 
λογαριαςμοί κα ανοίγονται εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν, ςφμφωνα με το 
«ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ», του ςθμείου 2 παρακάτω. 
 

2. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 
 

Τπόδειγμα προςφοράσ 
 
τοιχεία Σράπεηασ 
(επωνυμία, κατάςτθμα, ονοματεπϊνυμο υπευκφνου, 
διεφκυνςθ, τθλζφωνο, fax, e-mail) 
Ημερομθνία 
 

Προσ 
ΕΣΑΧ   ΑΑΕ ΟΣΑ 

ΛΑΔΗ 1 , 2οσ ΟΡΟΦΟ  
Σ.Κ 82132 

Για τθν επιλογι ςυνεργαηόμενθσ Σράπεηασ 
 
Θζμα: Προςφορά για τθν επιλογι ςυνεργαηόμενθσ τράπεηασ από τθν ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, 
ςφμφωνα με τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 2693/29-9-2017 
 
ε ςυνζχεια τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. 2693/29-9-2017 Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για 
τθν επιλογι ςυνεργαηόμενθσ Σράπεηασ, ςασ υποβάλλουμε τθν δεςμευτικι πρόςφορά μασ, θ 
οποία ζχει ωσ εξισ: 

I. Σο φψοσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που δφναται να χορθγθκοφν ςτθν εταιρεία 

ανζρχεται ςτα ……………….€. 

II. Σο κόςτοσ προμικειασ εγγυθτικϊν επιςτολϊν ανά τρίμθνο ανζρχεται ςε ………% 

III. Σο ετιςιο κόςτοσ για ζξοδα φακζλου τθσ ΕΣΑΧ  ΑΑΕ ΟΣΑ ανζρχεται ςε …………€. 

IV. Η προςφορά ιςχφει τουλάχιςτον ζωσ τθν 31/12/2023 και ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τυχόν 

παράταςθσ υλοποίθςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ. 

V. Σο κόςτοσ προμικειασ εκάςτοτε εγγυθτικισ επιςτολισ ιςχφει ζωσ τθν επιςτροφι τθσ. 

VI. Η Σράπεηα διατθρεί το δικαίωμα μείωςθσ του κόςτουσ προμικειασ εγγυθτικϊν 

επιςτολϊν και εξόδων φακζλου.  

VII. Η χοριγθςθ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που κα ηθτθκοφν από τθν ΕΣΑΧ ΑΑΕ ΟΣΑ για το 

τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER κα πραγματοποιείται το αργότερο εντόσ δζκα (10) 

θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υποβολι του αιτιματοσ ςτο υποκατάςτθμα. 
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VIII. Σο άνοιγμα των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν που κα ηθτιςει θ ΕΣΑΧ  ΑΑΕ ΟΣΑ για το τοπικό 

πρόγραμμα CLLD LEADER κα πραγματοποιείται το αργότερο εντόσ δζκα (10) 

θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υποβολι του αιτιματοσ ςτο υποκατάςτθμα. Όλοι οι 

λογαριαςμοί κα είναι ζντοκοι. 

IX. Η αποδζςμευςθ των ποςϊν και θ μεταφορά τουσ ςε λογαριαςμό ι λογαριαςμοφσ, που 

κα ορίηει θ ΕΣΑΧ  ΑΑΕ ΟΣΑ, κα πραγματοποιείται το αργότερο τθν επόμενθ θμζρα, από 

τθν υποβολι τθσ εντολισ πλθρωμισ από τθν ΕΣΑΧ ΑΑΕ ΟΣΑ  ςτθν Σράπεηα. 

X. τθν ΕΣΑΧ ΑΑΕ ΟΣΑ χορθγείται κεφάλαιο κίνθςθσ φψουσ …………€, με επιτόκιο ………….% 

(Η προςφορά τθσ Σράπεηασ δφναται να είναι μθδενικι) 

 

 
Για τθν Σράπεηα ……………….. 

(ονοματεπϊνυμο – υπογραφι – ςφραγίδα) 
 

 

3. ΤΠΟΒΟΛΗ – ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Παρακαλοφμε, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, όπωσ μασ 
υποβάλλετε τθν προςφορά τθσ Σράπεηάσ ςασ ζωσ τθν Σετάρτη  11/10/2017 και ώρα 11:00π.μ. 
Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν ταχυδρομικά ι από εκπρόςωπο τθσ τράπεηασ. Οι 
προςφορζσ που κα παραλθφκοφν με οποιοδιποτε τρόπο μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και 
ϊρα δεν κα λθφκοφν υπόψθ. 
Η προςφορά πρζπει: 

1. Να είναι τυπωμζνθ, χωρίσ χειρόγραφεσ διορκϊςεισ ι προςκικεσ, ςε 

επιςτολόχαρτο τθσ Σράπεηασ και να απευκφνεται προσ τθν: ΕΣΑΧ ΑΑΕ ΟΣΑ, ΛΑΔΗ 1- 2οσ 

ΟΡΟΦΟ,, Σ.Κ 82132. 

2. Να αναφζρει ωσ κζμα: «Προςφορά για τθν επιλογισ τράπεηασ ςτο πλαίςιο 

υλοποίθςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ CLLD LEADER» 

3. Να υποβλθκεί μζςα ςε ςφραγιςμένο φάκελο, ςτθν εξωτερικι όψθ του οποίου 

κα αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ Σράπεηασ και τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

Προσ τθν ΕΣΑΧ  ΑΑΕ ΟΣΑ 

ΛΑΔΗ 1-  2οσ ΟΡΟΦΟ, Σ.Κ 68003  

(Για τθν επιλογι ςυνεργαηόμενθσ τράπεηασ) 

Οι προςφορζσ κα ανοιχκοφν τθν Πζμπτθ  12/10/2017 και ϊρα 11:00π.μ ςτα γραφεία τθσ ΕΣΑΧ 
ΑΑΕ ΟΣΑ. το άνοιγμα των προςφορϊν δφναται να παραβρεκεί εκπρόςωποσ από κάκε 
ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό, εφόςον κατακζςει ζγγραφο -επιςτολι εκπροςϊπθςθσ ςτθν 
Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανοίγματοσ των 
προςφορϊν. 
 

4. ΣΡΟΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 
Για τθν επιλογι τθσ ςυνεργαηόμενθσ Σράπεηασ εξετάηονται: 

1. Σο τριμθνιαίο ποςοςτό κόςτουσ προμικειασ εγγυθτικϊν επιςτολϊν 
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2. Σο κόςτοσ για ζξοδα φακζλου 

3. Σο φψοσ του κεφαλαίου κίνθςθσ 

4. Σο επιτόκιο του κεφαλαίου κίνθςθσ 

Οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ των προαναφερόμενων εξεταηόμενων παραγόντων ζχουν ωσ 
ακολοφκωσ: 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Σριμθνιαίο ποςοςτό κόςτουσ προμικειασ 
εγγυθτικϊν επιςτολϊν 

25 

Κόςτοσ  για ζξοδα φακζλου 5 

Υψοσ κεφαλαίου κίνθςθσ 10 

Επιτόκιο κεφαλαίου κίνθςθσ 10 

 
Η βακμολογία για κάκε εξεταηόμενο παράγοντα προκφπτει ωσ ακολοφκωσ: 

I. Η βακμολογία του εξεταηόμενου παράγοντα «Σριμθνιαίο ποςοςτό κόςτουσ 

προμικειασ εγγυθτικϊν επιςτολϊν» προκφπτει από τον τφπο Κ1 = (Α-Β) Χ Γ, όπου: 

Α = Σο υψθλότερο τριμθνιαίο ποςοςτό κόςτουσ προμικειασ εγγυθτικισ επιςτολισ από 

τισ υποβαλλόμενεσ προςφορζσ 

Β = Σο τριμθνιαίο ποςοςτό κόςτουσ προμικειασ εγγυθτικισ επιςτολισ τθσ εξεταηόμενθσ 

προςφοράσ 

Γ = Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του εξεταηόμενου παράγοντα 

II. Η βακμολογία του εξεταηόμενου παράγοντα «Ζξοδα φακζλου» προκφπτει από 

τον τφπο Κ2 = Δ Χ Ε, όπου: 

Δ = Σα μόρια τθσ εξεταηόμενθσ προςφοράσ αναφορικά με τον ςυγκεκριμζνο εξεταηόμενο 

παράγοντα. Ο υπολογιςμόσ του Δ πραγματοποιείται ωσ εξισ: Οι προςφορζσ 

ταξινομοφνται από τθν μικρότερθ (ς.ς. λιγότερα ζξοδα φακζλου) προσ τθν μεγαλφτερθ. 

Η προςφορά με τα λιγότερα ζξοδα φακζλου λαμβάνει 10 μόρια, θ αμζςωσ επόμενθ 5 

μόρια και όλεσ οι υπόλοιπεσ 0 μόρια. ε περίπτωςθ, που υποβλθκοφν προςφορζσ με 

ίδια ζξοδα φακζλου ταξινομοφνται ςτθν ίδια ςειρά και λαμβάνουν τθν ίδια 

μοριοδότθςθ. 

Ε = Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του εξεταηόμενου παράγοντα. 

III. Η βακμολογία του εξεταηόμενου παράγοντα «Υψοσ κεφαλαίου κίνθςθσ» 

προκφπτει από τον τφπο Κ3 = Η Χ Θ, όπου: 

Η = Σα μόρια τθσ εξεταηόμενθσ προςφοράσ αναφορικά με τον ςυγκεκριμζνο παράγοντα. 

Ο υπολογιςμόσ του Η πραγματοποιείται ωσ εξισ: Οι προςφορζσ ταξινομοφνται από τθν 

μεγαλφτερθ (ς.ς. ωσ προσ το φψοσ του κεφαλαίου) προσ τθν μικρότερθ. Η προςφορά με 

το μεγαλφτερο φψοσ κεφαλαίου λαμβάνει 10 μόρια, θ αμζςωσ επόμενθ 5 μόρια και όλεσ 

οι υπόλοιπεσ 0 μόρια. ε περίπτωςθ, που υποβλθκοφν προςφορζσ με ίδια φψοσ 

κεφαλαίου κίνθςθσ ταξινομοφνται ςτθν ίδια ςειρά και λαμβάνουν τθν ίδια μοριοδότθςθ. 

ε περίπτωςθ, που υποβλθκεί μθδενικι προςφορά λαμβάνει 0 μόρια. 
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Θ = Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του εξεταηόμενου παράγοντα. 

IV. Η βακμολογία του εξεταηόμενου παράγοντα «Επιτόκιο κεφαλαίου κίνθςθσ» 

προκφπτει από τον τφπο Κ4 = Λ Χ Μ, όπου: 

Λ = Σα μόρια τθσ εξεταηόμενθσ προςφοράσ αναφορικά με τον ςυγκεκριμζνο παράγοντα. 

Ο υπολογιςμόσ του Λ πραγματοποιείται ωσ εξισ: Οι προςφορζσ ταξινομοφνται από τθν 

μικρότερθ (ς.ς. χαμθλότερο επιτόκιο) προσ τθν μεγαλφτερθ. Η προςφορά με το 

μικρότερο επιτόκιο λαμβάνει 10 μόρια, θ αμζςωσ επόμενθ 5 μόρια και όλεσ οι 

υπόλοιπεσ 0 μόρια. ε περίπτωςθ, που υποβλθκοφν προςφορζσ με ίδια επιτόκιο 

ταξινομοφνται ςτθν ίδια ςειρά και λαμβάνουν τθν ίδια μοριοδότθςθ. ε περίπτωςθ, που 

υποβλθκεί μθδενικι προςφορά λαμβάνει 0 μόρια. 

Μ = Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του εξεταηόμενου παράγοντα. 

 

Η τελικι βακμολογία προκφπτει από τον τφπο: Κ = Κ1 + Κ2 + Κ3 + Κ4, όπου: 
Κ1 = θ βακμολογία τθσ προςφοράσ για το τριμθνιαίο ποςοςτό κόςτουσ προμικειασ εγγυθτικϊν 
επιςτολϊν 
Κ2 = θ βακμολογία τθσ προςφοράσ για το κόςτοσ για ζξοδα φακζλου 
Κ3 = θ βακμολογία τθσ προςφοράσ για το φψοσ του κεφαλαίου κίνθςθσ 
Κ4 = θ βακμολογία τθσ προςφοράσ για το επιτόκιο του κεφαλαίου κίνθςθσ 
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ ωσ προσ τθν τελικι βακμολογία προθγείται θ προςφορά που ζλαβε 
μεγαλφτερθ βακμολογία ςτο κριτιριο Κ1. Εάν θ ιςοβακμία ςυνεχίηεται εξετάηονται κατά ςειρά 
τα κριτιρια Κ3, Κ4, Κ2. 
 
 

5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 
Επιλζγεται θ προςφορά που κα ςυγκεντρϊςει τθν υψθλότερθ βακμολογία. 
Σο Δ.. τθσ ΕΣΑΧ ΑΑΕ ΟΣΑ είναι αποκλειςτικά αρμόδιο για τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθν επιλογι τθσ Σράπεηασ. Σα αποτελζςματα του 
διαγωνιςμοφ κα κοινοποιθκοφν ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. 
Μετά τθν απόφαςθ του Δ.. τθσ ΕΣΑΧ  ΑΑΕ ΟΣΑ για τθν επιλογι τθσ Σράπεηασ, θ επιλεγείςα 
Σράπεηα κα κλθκεί με γραπτι πρόςκλθςθ, προκειμζνου να υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ, 
εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν. ε περίπτωςθ που θ επιλεγείςα Σράπεηα αρνθκεί ι δεν 
προςζλκει εντόσ τθσ οριςκείςασ προκεςμίασ, κα κλθκεί θ αμζςωσ επόμενθ Σράπεηα ςτθ ςειρά 
κατάταξθσ των προςφορϊν. 

 

6. ΑΚΤΡΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Η ΕΣΑΧ ΑΑΕ ΟΣΑ ζχει το δικαίωμα να ακυρϊςει ι/και να επαναλάβει τθν παροφςα πρόςκλθςθ 
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ι να επιλζξει άλλο τρόπο διενζργειασ τθσ επιλογισ τθσ Σράπεηασ, 
εφόςον το κρίνει ςκόπιμο για οποιονδιποτε λόγο. 
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7. ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ 
Για διευκρινιςεισ και πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν ΕΣΑΧ  ΑΑΕ ΟΣΑ  και 
ειδικότερα ςτον κο. Ιωάννθ Καρρά  (τθλ. 2271043510, e-mail: etaxsa@gmail.com ).  
 

8. ΔΙΑΝΟΜΗ - ΔΗΜΟΙΕΤΗ 

Η παροφςα πρόςκλθςθ να διανεμθκεί ςτα τραπεηικά καταςτιματα τθσ πόλθσ τθσ Xίου (ς.ς. μια 
ςε κάκε Σράπεηα) και να δθμοςιευκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΣΑΧ ΑΑΕ ΟΣΑ. 
 
 

 
 

Ε.Σ.Α.Χ. ΑΑΕ ΟΣΑ 
 
 

Ιωάννθσ Καρράσ  
Γενικόσ Διευκυντισ 
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