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Θέμα: Αναζήτηση προσφορών, στην πόλη της Λάρισας, για την παροχή μαθημάτων 
οδήγησης, προκειμένου για την απόκτηση αρχικής άδειας ερασιτεχνικής οδήγησης, στο 
πλαίσιο της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
"EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa"», με κωδικό ΟΠΣ 5007916 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Δράσεις για την στήριξη των απολυμένων από την εταιρεία Supermarket 
Larissa 2014-2020». 
 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας Β2 «Εξειδικευμένη κατάρτιση/επιμόρφωση», 
της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
"EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa"», με κωδικό ΟΠΣ 5007916 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Δράσεις για την στήριξη των απολυμένων από την εταιρεία Supermarket 
Larissa 2014-2020», το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σύμφωνα με την από 28/11/2017 απόφαση του Δ.Σ του 
φορέα, καλεί ενδιαφερόμενους, στην πόλη της Λάρισας, να καταθέσουν τις προσφορές 
τους για την παροχή μαθημάτων οδήγησης προκειμένου για την απόκτηση μιας (1) 
αρχικής άδειας ερασιτεχνικής οδήγησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των κείμενων 
διατάξεων/νόμων (ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α3/ οικ.50984/7947/ΦΕΚ Β 3056/02.12.2013).  

Όροι συμμετοχής:  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην πόλη της 
Λάρισας. 

Ο αριθμός μαθημάτων, θεωρίας και πρακτικής, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ο 
προβλεπόμενος από την κείμενη νομοθεσία. 

Η υλοποίηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης αρχικής 
άδειας ερασιτεχνικής οδήγησης (θεωρητικό και πρακτικό μέρος) θα πρέπει υποχρεωτικά να 
έχει ολοκληρωθεί έως τις 19 Φεβρουαρίου 2018. 

Η επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με βάση την χαμηλότερη τιμή 
προσφοράς και έως του ποσού των 1.500 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 
και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών. 

Στην τιμή προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα παράβολα υπέρ του δημοσίου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη συμμετοχής στις 
εξετάσεις (πχ πιστοποιητικά ιατρών, φωτογραφίες κτλ). 

Η αποπληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί έως τις 26/02/2018. 



 

Οι υποψήφιοι προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα πρέπει να 
απαραιτήτως να καταθέσουν, τα εξής, έως τις 15/01/2018:  

1) Οικονομική προσφορά 

2) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 
να δηλώνουν ότι: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι αληθή 
και ακριβή, β)  ότι διαθέτουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα διατηρήσει 
καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης, γ) ότι με την ανάληψη του έργου θα 
προσκομίσουν βεβαίωση σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Η προσφορά κατατίθεται έως τις 15/1/2018 και ώρα 15.00μμ:  

 Με φάκελο στη διεύθυνση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Παράρτημα Λάρισας, Καστοριάς 2Α, 
41335, Λάρισα, με την ένδειξη «Προσφορά για την παροχή μαθημάτων 
οδήγησης, προκειμένου για την απόκτηση αρχικής άδειας ερασιτεχνικής 
οδήγησης, στο πλαίσιο του έργου EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa». 

Διευκρινίσεις μπορούν να δοθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 
2410 579876 (κα Καγκελάρη). 

 

Για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

 
Ασμάτογλου Γεώργιος 

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 

 


