
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
1/  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Association pour l’Enseignement Français en Grèce 
(A.E.F.G. - Σύνδεσμος Για Τη Γαλλική Εκπαίδευση στην Ελλάδα-Διαχειριστής της 

Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά 
(Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix) 

Χλόης & Τρικάλων 153 42 Αγία Παρασκευή 
A.Φ.Μ. 90035186 – ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

με νόμιμο εκπρόσωπο τον Γενικό Διευθυντή της Σχολής 
 

2/   Αντικείμενο σύμβασης: 
Εξασφάλιση της μεταφοράς, το πρωί και το απόγευμα, περίπου 800 έως 1000 

μαθητών στο σύνολο της Αθήνας και των περιχώρων αυτής μέσω της εφαρμογής 
δικτύου διαδρομών που περιλαμβάνει σήμερα 24 γραμμές. 

 

3/ Περιεχόμενο του Έργου και παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας: 
Το περιεχόμενο του Έργου καθορίζεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) που 

περιλαμβάνεται σε φάκελο τον οποίο πρέπει να παραλάβουν οι υποψήφιοι  
από τις 9 έως τις 20 Ιανουαρίου 2023  

στη διεύθυνση που αναγράφεται στο στοιχείο 1/παραπάνω, μεταξύ 9 π.μ. και 2 μ.μ.  
Για τον σκοπό αυτό απαιτείται ραντεβού, προκειμένου να κανονιστεί επίσκεψη 

στους σχετικούς χώρους 
Επιπλέον της Σ.Υ., ο φάκελος της υποψηφιότητας περιλαμβάνει Πράξη Δέσμευσης 

του υποψηφίου. 
 

4/ Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι: 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν αναφορικά με τα προσόντα και τις 

ικανότητες των υποψηφίων, συστατικές επιστολές και τα διαθέσιμα μέσα, 
περιλαμβάνονται στην Πράξη Δέσμευσης. 

 

5/ Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 
Οι φάκελοι πρέπει να κατατεθούν  

από την 1η έως τις 10 Μαρτίου 2023, έως τις 2 μ.μ. 
Οι υποβολές κατατίθενται αποκλειστικά στο γραφείο της 

 κας Αγγελικής ΝΤΕΤΣΙΚΑ, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικών και 
Οικονομικών Υποθέσεων, έως την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται 

παραπάνω, έναντι αποδεικτικού. Παρακαλούμε να κλείσετε ραντεβού εκ των 
προτέρων. 

 

6/ Δέσμευση 
Ο A.E.F.G. δεν φέρει καμία υποχρέωση έναντι φυσικών ή νομικών προσώπων 

που υπόκεινται στην Πράξη Δέσμευσης αυτού και διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει 
άκυρο τον διαγωνισμό. 

 
 



 
7/ Πληροφορίες 

Για πληροφορίες: Αγγελική ΝΤΕΤΣΙΚΑ, Τηλ. 211 300 91 41 
 

Το περιεχόμενο του φακέλου πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΜΑΘΗΤΩΝ θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο από τις 09-01-2023 
Η επίσκεψη στους σχετικούς χώρους είναι υποχρεωτική, παρακαλούμε να κλείσετε 
ραντεβού εκ των προτέρων. 

 


