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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ  

ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

1ο/ Στοιχεία προσκαλούντος Κυρίου του έργου 

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Σωματείο διαχειριζόμενο την 

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ 

Οδός Χλόης και Τρικάλων 153 42 Αγ. Παρασκευή 

(Α.Φ.Μ. 90035186 – Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής) 

εκπροσωπούμενο νόμιμα από τον Γεν. Διευθυντή της Σχολής  

 

 

2ο/ Αντικείμενο 

Την εξασφάλιση της μεταφοράς περίπου 700 εώς 800 μαθητών, 

πρωί και απόγευμα σε όλη την μείζονα περιοχή Αθηνών – Πειραιώς και περιχώρων, 

με δίκτυο το οποίο περιλαμβάνει σήμερα 22 γραμμές. 

 

3ο/ Περιγραφή του έργου και παραλαβή του φακέλλου υποψηφιότητας 

Αναλυτική περιγραφή του έργου διατυπώνεται επακριβώς στο Φυλλάδιο Ειδικών Όρων 

που περιλαμβάνεται στον φάκελλο, τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να παραλάβουν στην 

προαναφερόμενη διεύθυνση του προσκαλούντος 

Απο 22 MAΡΤΙΟΥ μέχρι 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και μεταξύ των ωρών 09:00 και 14:00. 

Προσοχή η Σχολή θα παραμείνει κλειστή λόγω διακοπών του Πάσχα από 2-4 μέχρι 13-4-2018 

Εκτός απο το Φυλλάδιο Ειδικών Όρων, ο φάκελλος περιλαμβάνει και μία πράξη δέσμευσης του 

υποψήφιου ενδιαφερόμενου. 

 

4ο/ Δικαιολογητικά υποβαλλόμενα από τους ενδιαφερομένους  

Τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβληθούν σχετικά με την ποιότητα και ικανότητα των 

υποψηφίων, τις συστάσεις τους και τα μέσα μεταφοράς που διαθέτουν περιλαμβάνονται στην πράξη 

δέσμευσης που περιέχει ο φάκελλος. 

 

5ο/ Λήξη προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων 

Η λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των υποψηφιοτήτων ορίζεται η 

Παρασκευή 04 ΜΑΙΟΥ 2018  και ΩΡΑ 14.00 

Ο φάκελλος υποψηφιότητας θα πρέπει να κατατεθεί, πρίν τη λήξη προθεσμίας, αποκλειστικά και μόνον 

στο γραφείο της Κυρίας HELENE SOULIOTIS, secrétariat d’intendance  

της Ελληνογαλλικής Σχολης EYΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ 

 επί αποδείξει. 

(Παρακαλούμε να πάρετε ραντεβού για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων) 

 

6ο/ Δεσμεύσεις 

Το καλούν Σωματείο καμία απολύτως δέσμευση αναλαμβάνει, έναντι όσων υποβάλλουν προσφορές και 

διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα αυτού να μην θεωρήσει ικανοποιητικές τις υποβληθείσες προσφορές, 

δηλώνοντας ότη όλη η διαδικασία απέβει άκαρπη. 

 

7ο/ Πληροφορίες 

Οποιαδήποτε πληροφορία Madame SOULIOTIS 211 300 91 41 


