
 

 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. Χανιά   02/11/2017 

Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου  Αρ. Πρωτ: 9369 

Τηλ. 28210-29313 Κοινοποίηση: Σε όλες τις τράπεζες 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ ΑΕ) στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου (2014-

2020) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς να καταθέσουν προσφορά για 

την υποστήριξη των τραπεζικών αναγκών των προγραμμάτων που θα υλοποιήσει.  

Το πρόγραμμα CLLD – Leader έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (βάσει 

της Υπουργικής Απόφασης με Αρ. πρωτ. 3206 από 12/12/2016 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 411/2016), με την 

οποία ο οργανισμός ορίζεται ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων ως 

εξής: 

Πολυταμειακό πρόγραμμα CLLD LEADER Ν. Χανίων με χρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ: 5.600.000 € και 

από το ΕΤΘΑ: 1.550.000 € συνολικής Δ.Δ. 7.150.000 € 

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αλλά και την υλοποίηση νέων προγραμμάτων, η εταιρεία μας επιθυμεί να 

συνεργαστεί με μία τράπεζα για: 

 έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμούς για επιλογή φορέων διαχείρισης προγραμμάτων 

 έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης προγραμμάτων 

 έκδοση εγγυητικών επιστολών προκαταβολών από τα προγράμματα 

 δημιουργία χωριστών για κάθε εγκεκριμένο πρόγραμμα (ή υπομέτρων/δράσεων των προγραμμάτων) 

τραπεζικών λογαριασμών 

Ενδεικτικά για το τοπικό πρόγραμμα CLLD - LEADER θα απαιτηθεί άμεσα εγγυητική επιστολή για λήψη 

προκαταβολής ύψους 1.430.000€ καθώς και η δημιουργία 4 τραπεζικών λογαριασμών ως εξής. 

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενες για συνεργασία τράπεζες να καταθέσουν τις προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ 

ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 Tους όρους συνεργασίας και προϋποθέσεων χορήγησης εγγυητικής επιστολής 

 Το ύψος χορήγησης εγγυητικών επιστολών  

 Το κόστος προμήθειας των εγγυητικών επιστολών 

 Το ύψος επιτοκίου των καταθετικών λογαριασμών όψεως 

Σημειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγμά όπως αυτό επισυνάπτεται. (Παράρτημα 1, 

ΑΔΑ: 7ΞΘΝ4653ΠΓ-0Α7) 

Η αξιολόγηση θα γίνει  βάση της πιο  συμφέρουσας προσφοράς. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Π. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ 

ΕΓΤΑΑ ΕΤΘΑ 

1
ος

 λογαριασμός:     224.000 €  3
ος

 λογαριασμός:      77.000 € 

2
ος

 λογαριασμός:     896.000 € 4
ος

 λογαριασμός:    233.000 € 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 

συνεργαζόμενης τράπεζας στο πλαίσιο υλοποίησης 
προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 - 

2020 

ΑΔΑ: 6ΞΦΙΟΞ5Ψ-9ΛΜ
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