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Αριθ. πρωτ. ΠΡ/70/2022 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη 11/11/2022 

  

 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΑΕΚ 0,06 ΕΤΟΥΣ 2022  

CPV 80520000-5 Παροχή Υπηρεσιών Κατάρτισης 

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) έχοντας υπόψη: 

• Το άρθρο 2, της Α-42658/4048/09/04.09.2009 (ΦΕΚ 1931/Β). 

• Το άρθρο 23, παρ. 5, του ν. 4482/25.07.2017 (ΦΕΚ 102/Α). 

• Το άρθρο 41, του ν. 4640/30.11.2019 (ΦΕΚ 190/Α). 

• To N. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

• Το Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α’ 84) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων». 

• Το με αριθ. πρωτ. 7612/29.08.2022 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. 
την 24.08.2022, με το οποίο ορίστηκε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Κωνσταντίνος 
Ταγγίρης. 

• Την υπ’ αριθ. 11/θέμα 1/31.8.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. περί 
«Συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ.». 

• Το ΦΕΚ Β 739/18.2.2022, για την έγκριση προϋπολογισμού του Ο.Α.Σ.Θ. για το έτος 2022. 

• την υπ’ αριθ. 9203/11.11.2022 Απόφαση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Θ. για 

την έγκριση της διαδικασίας και των όρων της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της 

σύμβασης ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΑΕΚ 0,06 ΕΤΟΥΣ 2022 (CPV 80520000-5), με τη διαδικασία 

απευθείας ανάθεσης κατ’ άρθρο 118 και 328 του ν. 4412/2016 και με εκτιμώμενη προϋπολογιζόμενη 

αξία ποσού 29.000,00 ευρώ, (η κατάρτιση απαλλάσσεται του ΦΠΑ). 

• Το υπ’ αριθ. πρωτ. προμηθειών 138/2022 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ011579984 εγκεκριμένο 

με την απόφαση ανάληψη υποχρέωσης με ΑΔΑ: 9Ο9Ψ46ΜΨ84-Ξ9Υ και με ΑΔΑΜ: 22REQ011580061 

με CPV 80520000-5 Παροχή Υπηρεσιών Κατάρτισης 

ενδιαφέρεται να αναθέσει, την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΑΕΚ 0,06 ΕΤΟΥΣ 2022, 

προϋπολογισμού 29.000,00€ χωρίς ΦΠΑ. 

Η προς ανάθεση υπηρεσία υπάγεται στον κωδικό CPV 80520000-5, περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα Α΄, 

Παράρτημα XIV του ν.4412/2016 (Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες - 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης) και θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατ’ 

εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των άρθρων 328 και 320 του ν. 4412/2016. 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον πιστοποιημένο φορέα κατάρτισης με την επωνυμία 

«Επιμορφωτική Κιλκίς Μον. Ε.Π.Ε», e-mail: epimorfotiki@epimorfotiki.gr, που πληρεί τους όρους για την 

υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 Έτους 2022, προκειμένου 

να μας αποστείλει τη σχετική προσφορά του έως την 16η Νοεμβρίου 2022.  
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 Η απευθείας ανάθεση στο συγκεκριμένο πιστοποιημένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήριο τη 

δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης των συμβάσεων από τον ανάδοχο και της οικονομικής 

προσφοράς του, καθώς και της επιστημονικής του εμπειρίας και κατάρτισης. 

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του ΟΑΣΘ, στο κτίριο Κεντρικής 

Διοίκησης του ΟΑΣΘ (Αλ. Παπαναστασίου 90 – Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54644). 

Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με τους παρακάτω ειδικούς όρους. 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18 ΩΡΕΣ) 
 
1Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (διάρκεια 6 ώρες) 
 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 
✓ Εισαγωγή στις Α’ βοήθειες -Κλινική προσέγγιση πάσχοντος 
✓ Πλάγια θέση 
Συνήθεις παθολογικές καταστάσεις: λιποθυμία. εγκεφαλικό επεισόδιο, επιληπτική κρίση, υπογλυκαιμία, 
κρίση πανικού, κρίση άσθματος, αλλεργία, δηλητηρίαση, θερμοπληξία, ηλεκτροπληξία, καρδιολογικό 
επεισόδιο (ανακοπή, έμφραγμα) 
✓ Πνιγμονή (ξένο σώμα), πνιγμός  
✓ Τραυματισμοί: αιμορραγία, ρινορραγία, έγκαυμα, δάγκωμα, τσίμπημα εντόμων, ξένα σώματα 
✓ Κρανιοεγκεφαλική κάκωση 
✓ Κακώσεις οστών και μαλακών μορίων: μυϊκή θλάση, διάστρεμμα, εξάρθρημα, κάταγμα, εκδορά, 

έγκαυμα 
✓ Επιδεσμολογία 
✓ Μεταφορά ασθενούς 
✓ Βασική Υποστήριξη της ζωής (ΚΑΡΠΑ) 
✓ Πρακτική άσκηση και εφαρμογή των τεχνικών διάσωσης: ΚΑΡΠΑ σε πρόπλασμα ανθρωπίνου σώματος, 

χρήση επιδέσμων-πρώτη φροντίδα τραύματος, προσομοίωση συμβάντων-μελέτες περιπτώσεων. 
 
2Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ/ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 
(ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΩΡΕΣ)* 
 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 
✓ Γενικοί κανόνες οδήγησης λεωφορείων 
✓ Γενικοί κανόνες αμυντικής οδήγησης 
✓ Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι 
✓ Ελαστικά -Φρένα 
✓ Κινητή τηλεφωνία και οδήγηση 
✓ Εξοπλισμός ασφαλείας – Φαρμακείο 
✓ Σωστός χειρισμός του λεωφορείου με στόχο την μειωμένη κατανάλωση καυσίμων και την μειωμένη 

εκπομπή CO2 
 
3Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ/ΠΕΛΑΤΩΝ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΩΡΕΣ) 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 
✓ Αρχές εξυπηρέτησης πελατών  
✓ Διαχείριση αλλαγών –Χειρισμός παραπόνων 
✓ Επικοινωνία –Διαπροσωπικές σχέσεις 
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✓ Τύποι πελατών –Εξυπηρέτηση 
✓ Κανόνες συμπεριφοράς -Πειθώ 
 
ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΑ Η 3Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ  
 
3Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΩΡΕΣ) 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 
✓ Πυρκαγιές σε λεωφορεία 
✓ Στατιστικά 
✓ Αίτια 
✓ Κίνδυνοι 
✓ Βασικές ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς σε λεωφορείο 
✓ Καύση 
✓ Πυρκαγιά 
✓ Αίτια πυρκαγιών 
✓ Τρίγωνο-Τετράεδρο της πυρκαγιάς 
✓ Συμπεριφορά της Πυρκαγιάς 
✓ Βασικές αρχές πυρόσβεσης 
✓ Τρόποι κατάσβεσης πυρκαγιών 
✓ Κατηγορίες πυρκαγιάς 
✓ Μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών 
✓ Αφροί Πυρόσβεσης 
✓ Φορητά μέσα Πυρόσβεσης 
✓ Πυροσβεστήρες 
✓ Αρχές χρήσης πυροσβεστήρων 
✓ Έλεγχος πυροσβεστήρων 
✓ Νομικό πλαίσιο 
✓ Βασικές αρχές εκκένωσης λεωφορείων σε περίπτωση πυρκαγιάς 
✓ Προϋποθέσεις για την ασφαλή εκκένωση του οχήματος 
✓ Ρόλοι και αρμοδιότητες στην εκκένωση 
✓ Απαραίτητα μέσα για ασφαλή εκκένωση 
✓ Πρακτική στη χρήση Πυροσβεστήρων, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες και η προετοιμασία του 

χώρου υλοποίησης τους.* 
 
2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18 ΩΡΕΣ) 
 
1Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (διάρκεια 6 ώρες) 
 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 
✓ Εισαγωγή στις Α’ βοήθειες -Κλινική προσέγγιση πάσχοντος 
✓ Πλάγια θέση 
Συνήθεις παθολογικές καταστάσεις: λιποθυμία. εγκεφαλικό επεισόδιο, επιληπτική κρίση, υπογλυκαιμία, 
κρίση πανικού, κρίση άσθματος, αλλεργία, δηλητηρίαση, θερμοπληξία, ηλεκτροπληξία, καρδιολογικό 
επεισόδιο (ανακοπή, έμφραγμα) 
✓ Πνιγμονή (ξένο σώμα), πνιγμός  
✓ Τραυματισμοί: αιμορραγία, ρινορραγία, έγκαυμα, δάγκωμα, τσίμπημα εντόμων, ξένα σώματα 
✓ Κρανιοεγκεφαλική κάκωση 
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✓ Κακώσεις οστών και μαλακών μορίων: μυϊκή θλάση, διάστρεμμα, εξάρθρημα, κάταγμα, εκδορά, 
έγκαυμα 

✓ Επιδεσμολογία 
✓ Μεταφορά ασθενούς 
✓ Βασική Υποστήριξη της ζωής (ΚΑΡΠΑ) 
✓ Πρακτική άσκηση και εφαρμογή των τεχνικών διάσωσης: ΚΑΡΠΑ σε πρόπλασμα ανθρωπίνου σώματος, 

χρήση επιδέσμων-πρώτη φροντίδα τραύματος, προσομοίωση συμβάντων-μελέτες περιπτώσεων 
 
2Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ/ΠΕΛΑΤΩΝ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 ΩΡΕΣ) 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 
✓ Αρχές εξυπηρέτησης πελατών  
✓ Διαχείριση αλλαγών –Χειρισμός παραπόνων 
✓ Επικοινωνία –Διαπροσωπικές σχέσεις 
✓ Τύποι πελατών –Εξυπηρέτηση 
✓ Κανόνες συμπεριφοράς -Πειθώ 
 

Η κατάρτιση του προσωπικού θα γίνει μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,006 έτους 2022 για 4 συνολικά 

τμήματα εκπαιδευομένων έως 25 ατόμων ( 3 τμήματα οδηγών και 1 τμήμα ελεγκτών κομίστρου) , συνολικής 

διάρκειας 18 ωρών /τμήμα με την παραπάνω θεματολογία. 

 

 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων κατάρτισης ανέρχεται στις 29.000,00 ευρώ (η κατάρτιση 

απαλλάσσεται του ΦΠΑ). 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

−Περιγραφή των θεματικών ενοτήτων και ωρολόγιο πρόγραμμα για ένα τμήμα κατάρτισης (οι θεματικές 

ενότητες θα ισχύσουν για το σύνολο των τμημάτων, ενώ το ωρολόγιο πρόγραμμα θα είναι ενδεικτικό και 

μπορεί να έχει μικρές τροποποιήσεις ανά τμήμα ανάλογα με τις συνθήκες/περιόδους υλοποίησης). 

−Μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινόμενης εκπαίδευσης (λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τμήματα θα 

υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας), καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αυτός κρίνει ότι 

μπορεί να βοηθήσει στην ορθή υλοποίηση της επιμόρφωσης. 

-Όποια άλλη πληροφορία κρίνει ο προσφέρων σκόπιμο να παράσχει και αφορά τα επιμορφωτικά 

προγράμματα 

-Προσφορά και ανάλυση κόστους ανά τμήμα κατάρτισης που θα διαμορφώσει το συνολικό ποσό της 

Προσφοράς του εκπαιδευτικού φορέα για τα ζητούμενα τμήματα κατάρτισης. 

-Θα γίνεται αναφορά από τον Εκπαιδευτικό Φορέα ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων/τμημάτων θα γίνει 

σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η Εγκύκλιος του ΛΑΕΚ 0,06 του 2022. 

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Οργάνωση και Υλοποίηση τεσσάρων (4) προγραμμάτων κατάρτισης μέσω του Προγράμματος ΛΑΕΚ 0,06 

2022, διάρκειας 18 ωρών το κάθε ένα, με έως 25 συμμετέχοντες ανά πρόγραμμα, που θα απευθύνονται σε 

οδηγούς και ελεγκτές κομίστρου του Οργανισμού (συνολικά έως 100 συμμετέχοντες) και θα λάβουν χώρα 

εκτός του ωραρίου εργασίας τους.  
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Στην οργάνωση και υλοποίηση των προγραμμάτων/τμημάτων περιλαμβάνονται: 

- αίτηση προς τον ΛΑΕΚ, σε συνεργασία με τον Οργανισμό, για την υλοποίηση κάθε προγράμματος 

με τη χρηματοδότησή του 

- κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος 

- φάκελος συμμετεχόντων 

- παρουσιολόγιο 

- εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή 

- γραμματειακή υποστήριξη 

- έκδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης 

- φωτογραφικό υλικό 

- εύρεση εκπαιδευτών και πληρωμή τους  

- εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού και της ανάλογης τεχνικής υποστήριξης για την 

υλοποίηση των προγραμμάτων μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης, αν αυτό καταστεί αναγκαίο.  

Τήρηση των όρων υλοποίησης που επιβάλλει η εγκύκλιος Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2022 για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων 

Αίτηση αποπληρωμής, σε συνεργασία με τον Οργανισμό προς τον ΛΑΕΚ, των υλοποιηθέντων 

προγραμμάτων/τμημάτων κατάρτισης. 

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τα παραπάνω παραδοτέα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να υλοποιηθούν έως την 20-12-2022, ώστε 

να αξιοποιηθεί μέρος των πόρων του ΛΑΕΚ που έχει καταβάλλει κατά τη διάρκεια του 2021 ο Οργανισμός. 

Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους δεν γίνει δυνατό να υλοποιηθούν τα προβλεπόμενα τμήματα 

κατάρτισης, η αποπληρωμή θα γίνει με βάση τα τελικώς υλοποιηθέντα και με κόστος ανά τμήμα αυτό που 

θα καταθέσει ο εκπαιδευτικός φορέας στην προσφορά του. 

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να 

μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.. 

β. Φορολογική ενημερότητα του προσφέροντος σε ισχύ που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας. 

γ. Ασφαλιστικές ενημερότητες σε ισχύ από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους οφείλει 

να καταβάλλει εισφορές ο προσφέρων. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της παρούσας, στην 

οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση 

ε. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σας σ’ αυτό και το ειδικό σας 

επάγγελμα ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο. 
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στ. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 

με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 

σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 

νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.  

 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 

Κωνσταντίνος Ταγγίρης 
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