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Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Προσκαλεί
για την υποβολή συμμετοχής για την επιλογή αναδόχων με αντικείμενο την παροχή
υπηρεσιών εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1-49 για το έτος 2022,
CPV :80340000-9
Αριθ.Πρωτ.2675/1-9-2022

Αναθέτουσα Αρχή :
Διάρκεια του Έργου:
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:
Παραλαβή Διακήρυξης:

Υποβολή προσφορών:

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Σύμφωνα με την απόφαση του ΟΑΕΔ
Σύμφωνα με την απόφαση του ΟΑΕΔ
Σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του
Ε.Ε.Θ. ή σε έντυπη μορφή από την έδρα του
Επιμελητηρίου, Αριστοτέλους 27, Θεσσαλονίκη
Μέχρι την Δευτέρα 12/9/2022 και ώρα 13.30 στη
διεύθυνση: Αριστοτέλους 27, β΄ όροφος,
Θεσσαλονίκη , Τ.Κ. 54624

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή συμμετοχής με θέμα την υλοποίηση Προγραμμάτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 για το
έτος 2022.
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης καλεί τα πιστοποιούμενα από τον
ΕΟΠΠΕΠ κέντρα δια βίου μάθησης ΚΔΒΜ πρώην ΚΔΒΜ 2 (σύμφωνα με το ν.
4763/2020 και με τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας Αριθ. Απόφ.
141267/Κ6 ΦΕΚ 5159/5.11.2021) των οποίων η έγκριση πιστοποίησης από τον
αρμόδιο φορέα είναι σε ισχύ να καταθέσουν πρόταση συνεργασίας – προσφορά
σύμφωνα με την απόφαση του ΔΥΠΑ ( πρώην ΟΑΕΔ) και με τις σχετικές αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΦΕΚ
2280/Β/10-5-2022 και ΦΕΚ 2378/Β/16-5-2022) Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει
την πλήρη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, την σύνταξη των προτάσεων και την
ηλεκτρονική υποβολή καθώς και όποια άλλη ενέργεια απαιτηθεί για την
ολοκληρωμένη υποβολή και υποστήριξη της πρότασης τόσο στο στάδιο της
υποβολής όσο και στο στάδιο της υλοποίησης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει την διάχυση των πληροφοριών, των
ενεργειών και των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης.
Όλα τα έξοδα και στα δυο στάδια θα καλύπτονται από τον ανάδοχο.
Το Ε.Ε.Θ. υποχρεούται στην καταβολή αμοιβής προς τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» μόνο στην
περίπτωση έγκρισης και επιτυχούς υλοποίησης, μετά από έλεγχο του της ΔΥΠΑ
(ΟΑΕΔ), του προγράμματος κατάρτισης.
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί από την αναθέτουσα αρχή εντός τριάντα (30)
ημερών από τη χρηματοδότηση του προγράμματος από την ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ).
Η προσφορά πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο.
Το Ε.Ε.Θ δύναται να ματαιώσει ή να κρίνει άγονη την παρούσα πρόσκληση αζημίως.
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ούτε κοινοποιεί στοιχεία,
έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση.
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Ο υποψήφιος οφείλει να καταθέσει μαζί με την προσφορά του τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης
ΛΑΕΚ 1-49 για το έτος 2022
2. Βεβαίωση εγγραφής και ενημερότητας σε Επιμελητήριο. (Για τις περιπτώσεις
φορέων που δεν εγγράφονται σε αυτό, το ως άνω δικαιολογητικό δεν
απαιτείται).
3. Κατάλογο με ανάλογα έργα που έχει αναλάβει και εκτελέσει μέχρι σήμερα.
4. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου από
το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης/ ή
Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται ο αρ.
πρωτ. του αιτούμενου πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας και επίσης
θα δηλώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό
αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, παύση ή αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε
βάρος του διαδικασία κήρυξης σε εκκαθάριση, ούτε έχει υπαχθεί στην
έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων.
5. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου : α) πληροί τις προϋποθέσεις
συμμετοχής του στον διαγωνισμό, β) έλαβε πλήρη γνώση των όρων της
παρούσας διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι αποδέχονται
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) η προσφορά δεν έχει καμία απόκλιση
από τις τεχνικές προδιαγραφές, δ) έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και
ότι αναλαμβάνει να ολοκληρώσει το έργο σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή, ε) θα παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες ελεύθερες από κάθε
επιβάρυνση ή διαδικασία, στ) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα
αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του
διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης του, η) η προσφορά του θα ισχύει για
δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή αίτησης συμμετοχής.
6. Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος
θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
7. Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου, στην οποία ο υποψήφιος θα
δηλώνει ότι είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και
ότι θα προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα κατά την ημερομηνία της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για προσκόμιση των δικαιολογητικών
πληρωμής.
8. Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου, στην οποία ο υποψήφιος θα
δηλώνει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του και ότι
θα προσκομίσει φορολογική ενημερότητα κατά την ημερομηνία της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης για προσκόμιση των δικαιολογητικών πληρωμής.
9. Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνει πως δεν
συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατ΄αρθρο 24 Ν. 4412/2016
και δεν έχει, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο
προσωπικό συμφέρον με α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής,
συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών

22PROC011174615 2022-09-01
οργάνων ή/και β) τα μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της
αναθέτουσας αρχής ή/και γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και
τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α' και β', τα οποία: αα)
εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της
διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης ή/και
ββ) επηρέασαν την έκβασή της κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4
αρθ. 24 Ν. 4412/2016 το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που
θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης.
10. Για τα ΚΔΒΜ απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της άδειας παρόχου
κατάρτισης ΚΔΒΜ από το Υπ. Παιδείας σύμφωνα με το ν. 4763/2020
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας Αριθ. Απόφ.
141267/Κ6 (ΦΕΚ 5159/5.11.2021)
Για τις Υ.Δ. δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.30 στο πρωτόκολλο του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, οδός Αριστοτέλους 27- 2ος όροφος τηλ. 2310 271488
και αρμόδιος κ. Π. Καζαντζίδης.
Για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ

