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1.- ΓΕΝΙΚΑ 

Η  Εταιρεία «ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε.» κυγατρικι  του ΕΛΣΑ προκθρφςςει τθν 

διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςμοφ για τθν ανάλθψθ και διεκπεραίωςθ του ζργου  

«Μίςκωςθ φορτθγών για τθν μεταφορά αποςτολών-αντικειμζνων ταχυμεταφορών 

ςε Θεςςαλονίκθ-Σζρρεσ-Δράμα και αντίςτροφα» (κωδ. Ε03)  

Κυδ.δπομ Διάπκεια 

(έναπξη – λήξη)  

ςσνόηηηα Εκηιμώμενη ημεπήζια 

σιλιομεηπική κάλςτη (Km) 

E03 06:45– 20:30 
  

1,2,3,4,5 306 km +/- 25% 
 

 

Τπηπεζιακή Λειηοςπγία Άθιξη Ανασώπηζη Επγαζίερ ςσνόηηηα 

ΠΡΩΙΝΟ ΚΕΛΟ 

ΚΓΣ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 06:45 07:00 ΔΝΑΡΞΗ 
Παπαλαβή αποστολών 

1,2,3,4,5 

Π.ΔΡΡΩΝ 08:15 08:30 Παπάδοση αποστολών 
Παπαλαβή αποστολών 

1,2,3,4,5 

Π.ΓΡΑΜΑ 09:45 10:00 Παπάδοση αποστολών 

Παπαλαβή αποστολών 

1,2,3,4,5 

ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΟ ΚΕΛΟ 

Π.ΓΡΑΜΑ 17:15 17:30 Παπάδοση αποστολών 
Παπαλαβή αποστολών 

1,2,3,4,5 

Π.ΔΡΡΩΝ 18:45 19:00 Παπάδοση αποστολών 
Παπαλαβή αποστολών 

1,2,3,4,5 

ΚΓΣ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 20:15 20:30 Παπάδοση αποστολών 

Λήξη δπομολογίου 

1,2,3,4,5 

 

Τπηπεζιακή Λειηοςπγία Άθιξη Ανασώπηζη Επγαζίερ ςσνόηηη
α 

ΚΓΣ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
05:00 05:15 

ΔΝΑΡΞΗ 
Παπαλαβή αποστολών 

6 

ΚΓΣ ΚΑΒΑΛΑ 07:30 07:45 Παπάδοση αποστολών 6 

Π.ΓΡΑΜΑ 08:30  Παπάδοση αποστολών 6 

ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΟ ΚΕΛΟ 

Π.ΓΡΑΜΑ 15:30 15:45 Παπαλαβή αποστολών 6 

ΚΓΣ ΚΑΒΑΛΑ 16:30 16:45 Παπαλαβή αποστολών 6 

Π.ΔΡΡΩΝ 18:15 18:30 Παπαλαβή αποστολών 6 

ΚΓΣ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
20:00  

Παπάδοση αποστολών 
Λήξη δπομολογίου 

6 

 

 

 

 

Κυδ.δπομ Διάπκεια 
(έναπξη – λήξη)  

ςσνόηηηα Εκηιμώμενη ημεπήζια 
σιλιομεηπική κάλςτη (Km) 

E03 05.00– 20.00 6 410 km +/- 25% 
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2.- ΤΟΡΟΣ & ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα Γραφεία τθσ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ  ΕΛΤΑ Α.Ε. ςτθν 

Ακινα (Λ. Βουλιαγμζνθσ 115-117 & Ηλία Ηλιοφ, 116 80 Ακινα, 4οσ όροφοσ, Δ/νςθ 

Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ, τθν 08-03-2017 θμζρα Τετάρτθ και ώρα 11:00. 

 Οι ςυμμετζχοντεσ μεταφορείσ, εφόςον το επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτον 

διαγωνιςμό, πρζπει μζχρι τθν παραπάνω οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα να 

κατακζςουν ζγγραφθ προςφορά. Μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα θ αρμόδια 

επιτροπι τθσ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν.  

τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν επιτρζπεται να παραςτοφν μόνο δεόντωσ 

εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι των διαγωνιηομζνων. Οποιοςδιποτε τρίτοσ που δεν 

ζχει νόμιμθ εξουςιοδότθςθ αποκλείεται. 

 3.- ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με: 

 Σουσ Γενικοφσ και τουσ Ειδικοφσ όρουσ, ωσ αυτοί αναφζρονται παρακάτω. 

 Σισ επιςυναπτόμενεσ απαιτιςεισ του ζργου για τθν «Μίςκωςθ φορτθγών για τθν 

μεταφορά αποςτολών-αντικειμζνων ΤΑΧ/ΩΝ ςε Θεςςαλονίκθ-Σζρρεσ-Δράμα 

και αντίςτροφα» (κωδ. Ε03)» . 

 4.- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν μεταφορικζσ εταιρείεσ ι επαγγελματίεσ 

μεταφορείσ οι οποίοι διακζτουν τθν κατά το νόμο επαγγελματικι άδεια για τθν 

εκτζλεςθ του προκθρυςςόμενου ζργου.  

Για λόγουσ εμπιςτευτικότθτασ των δεδομζνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, δεν 

επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςτο δια/ςμό επιχειριςεων που αςκοφν ανταγωνιςτικι 

προσ τθν ανακζτουςα αρχι δραςτθριότθτα. 

Επίςθσ δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι θ ςυμμετοχι ςε: 

 Συνδεδεμζνεσ με αυτζσ επιχειριςεισ, με βάςθ τον οριςμό των ςυνδεδεμζνων 

επιχειριςεων όπωσ δίνεται από τθν παράγραφο 5 του άρκρου 42ε του 
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Ν.2190/1920 «Ρερί Ανωνφμων Εταιριών» ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 96 

παρ.1 του ίδιου νόμου, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει 

 Συνδεδεμζνεσ με αυτζσ επιχειριςεισ, με βάςθ τον οριςμό των ςυνδεδεμζνων 

επιχειριςεων όπωσ δίνεται ςτθν ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ. 

5.- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Οι μεταφορείσ για τθν αξιολόγθςι τουσ μαηί με τθν προςφορά τουσ οφείλουν να 
προςκομίςουν και τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο επιςυναπτόμενο (εκτόσ τθσ 
εγγυθτικισ ςυμμετοχισ) τθσ παροφςθσ ζγγραφο (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ). 

 Για τα παραπάνω αρκεί μια υπεφκυνθ διλωςθ που να αναφζρει ότι δεν 
τελεί υπό πτώχευςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, εκκακάριςθ και ότι κα 
προςκομίςει αυτά όποτε ηθτθκοφν από τθν Επιτροπι και μζχρι τθν 
κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. Πμωσ είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ 
αςφαλιςτικισ και φορολογικισ ενθμερότθτασ. 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου 
τριμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςτεί για αδίκθμα 
ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ 

 Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο τθσ επαγγελματικισ άδειασ του μεταφορζα. 

 Κατάλογο των κυριότερων υπθρεςιϊν που ζχουν παραςχεκεί από τον 
προςφζροντα κατά τα 3 τελευταία ζτθ και των αποδεκτϊν τουσ δθμοςίων ι 
ιδιωτικϊν φορζων. 

 Αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ εμπειρίασ κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο το οποίο 
κα τεκμθριϊνει τθν εμπειρία και τθσ αποτελεςματικότθτα του προςφζροντοσ 
και επιπλέον 

 Τθν κατάκεςθ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ποςοφ ίςου με το 5% 
επί του προχπολογιςμοφ χωρίσ ΦΡΑ 

6.- ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ 

Εφόςον ηθτθκοφν ζγκαιρα ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ διακιρυξθ, 

αυτζσ παρζχονται μόνο ςτον προςκλθκζντα το αργότερο δφο (2) εργάςιμεσ μζρεσ πριν 

από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ που ζχει κακοριςκεί για τθν παραλαβι των 

προςφορϊν. 

7.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Ωσ αυτό αναφζρεται ςτισ επιςυναπτόμενεσ απαιτιςεισ ζργου τθσ Δ/νςθσ Λειτουργίασ. 

8.- ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

Σο ζργο κα παρζχεται ςε Θες/νίκθ- -Σζρρεσ- Δράμα και αντίςτροφα. 
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9.- ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Για κάκε προςφορά που κα υποβλθκεί τεκμαίρεται αμάχθτα πλιρθσ και 

ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των όρων τθσ διακιρυξθσ 

το φάκελο κάκε προςφοράσ κα αναγράφεται κατά τρόπο εμφανι: 

 Η λζξθ "προςφορά" 

 Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ 

 Σο αντικείμενο του διαγωνιςμοφ  

 Σα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντοσ 

Μζςα ςτο κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο 

φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» όλα τα τεχνικά ςτοιχεία και ςε χωριςτό 

ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» τα οικονομικά 

ςτοιχεία. 

Ο φάκελοσ τεχνικισ προςφοράσ πρζπει να περιλαμβάνει περιγραφι του τρόπου 

οργάνωςθσ του ζργου τθσ μεταφοράσ κακϊσ και αναφορά των μζςων που κα 

χρθςιμοποιθκοφν που ςυνδζονται με το προκθρυςςόμενο ζργο (μεταφορικά μζςα 

κ.τ.λ.). Επίςθσ περιγραφι των μζτρων που κα λαμβάνει ο προςφζρων για να 

εξαςφαλίςει τθν ποιότθτα των παρεχομζνων υπθρεςιϊν και ιδίωσ τθν αςφαλι 

διακίνθςθ των μεταφερομζνων αντικειμζνων. τισ προςφορζσ οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει 

να αναφζρουν το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο που καλφπτει το μεταφερόμενο φορτίο και 

το φψοσ του. 

Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ . 

Περιπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ δεν κα απορρίπτονται, με τθν προχπόκεςθ, ότι οι αποκλίςεισ αυτζσ 

κρίνονται επουςιϊδεισ, εκτόσ αν αυτι ρθτϊσ ορίηεται ςτθν διακιρυξθ. 

Εφόςον οι εταιρείεσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με εκπρόςωπό τουσ, 

υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά και βεβαίωςθ εκπροςώπθςθσ. 

10.- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
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κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ ίςου με το 10% του ςυμβατικοφ 

τιμιματοσ χωρίσ το Φ.Π.Α.  

11.- ΤΙΜΕΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι τιμζσ,  κα πρζπει   να   δίνονται ςε  ΕΤΡΩ -χωρίσ Φ.Π.Α- για  κάκε δρομολόγιο του 

προκθρυςςόμενου ζργου. Θα δίνεται τιμι ανά θμζρα για κάκε δρομολόγιο και 

επιπλζον το ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ % με το οποίο επιβαρφνεται θ τιμι. 

τισ προςφερόμενεσ  τιμζσ  περιλαμβάνονται όλεσ οι  προβλεπόμενεσ νόμιμεσ 

κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ (φόροι, κρατιςεισ υπζρ τρίτων κ.λ.π) με τθν 

οποία κα βαρφνεται αποκλειςτικά ο ανάδοχοσ. 

Επιςθμαίνεται ότι εφόςον δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ 

προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Η ΄΄ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ΄΄ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ του κανονικοφ  των 

προςφερομζνων τιμϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον Διαγωνιςμό, οι οποίοι 

υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά.  

Η εταιρεία ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ 

(αςφαλιςτικι κ.λ.π.) ζναντι του προςωπικοφ του αναδόχου. 

12.- ΡΛΗΩΜΗ  

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τον υπολογιςμό των οφειλϊν που προκφπτουν για τθν 

εταιρεία ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε. και κα υποβάλλει τα ανωτζρω ςχετικά 

αποδεικτικά ςτοιχεία ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ςτον 

υπεφκυνο ζργου που κα οριςτεί με τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. 

Η καταβολι των οφειλϊν προσ τον ανάδοχο κα γίνεται με βάςθ τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά και τα τιμολόγια, φςτερα από ζγγραφο του αρμόδιου Διευκυντι ςτθ 

Δ/νςθ Οικονομικϊν για τθν πλθρωμι του ζργου. 

13.- ΚΥΩΣΕΙΣ 

Ωσ αυτζσ αναφζρονται ςτισ επιςυναπτόμενεσ απαιτιςεισ του ζργου. 

14.- ΥΡΕΥΘΥΝΟΙ  ΕΓΟΥ: 

Θα οριςκοφν κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
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15.- ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΓΟΥ: 

Η διάρκεια του ζργου κα είναι 1 ζτοσ με δυνατότθτα παράταςθσ για ίςο ι μικρότερο 

χρόνο. Συχόν αναπροςαρμογζσ ςε περίπτωςθ παράταςθσ κα ςυμφωνθκοφν και από τα 

δφο μζρθ. 

Η εταιρεία ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ ΑΕ διατθρεί το δικαίωμα μείωςθσ του χρόνου  

διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον αυτό κρικεί αναγκαίο. 

16.- ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η Εταιρεία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ» διατθρεί το δικαίωμα ανά πάςα ςτιγμι να 

 ματαιϊςει ι αναςτείλει τον διαγωνιςμό χωρίσ κανείσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ να  

δικαιοφται οποιοδιποτε αποηθμίωςθ.   

17.- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ- ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ  

Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα λθφκεί υπόψθ: 
 Η ςυμφωνία τθσ τεχνικισ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ 

απαιτιςεισ αυτισ. 
 Η προςφερόμενθ τιμι ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ που προςφζρκθκαν ςε προθγοφμενο 

ζργο. 
Η κατακφρωςθ τελικά κα γίνει ςε αυτόν που προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι εκ των  
ςυμμεταςχόντων των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ απαιτιςεισ αυτισ. 
ε περίπτωςθ που υπάρξουν ιςότιμεσ προςφορζσ, θ επιλογι κα γίνεται με κλιρωςθ. 
Ρλθροφορίεσ για τισ απαιτιςεισ του ζργου κα δίνονται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 

ϊρεσ από τθν εταιρεία ‘’ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ’’ Α.Ε. (τηλ. 2310 289596, 210 60 73 

051). 

ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΝΤΑΙ                                                          
 Σεχνικζσ απαιτιςεισ του ζργου 

  
                                                                            

                                                                              
 

                                                                      

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΑΡΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

ΑΚΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΑΦΟ 
 
 
 
 



ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. 
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ΟΑΠΑΙΣΗΔΙ  ΔΡΓΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΦΟΡΣΗΓΩΝ Γ.Υ. ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

ΣΩΝ ΑΠΟΣΟΛΩΝ-ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛΣΑ Α.Δ.  

(ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟ E03)  

ΥΔΓΙΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

Η απνθιεηζηηθή ρξήζε θνξηεγώλ ΓΥ πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ κεηαθνξηθώλ 

αλαγθώλ ηεο Δηαηξίαο κε ην δξνκνιόγην κε θσδηθό E03. 

2.- ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάιεςε θαη δηεθπεξαίσζε ηεο ρεξζαίαο κεηαθνξάο ησλ 

απνζηνιώλ-αληηθεηκέλσλ ηεο Δηαηξίαο ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ. Α.Δ. ή θαη άιισλ 

ζπλεξγαδόκελσλ κε απηήλ εηαηξηώλ θαζώο θαη αληηθεηκέλσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη 

δηαθηλεί γηα ινγαξηαζκό ηεο Δηαηξίαο ν ΔΛ.ΣΑ., από θαη πξνο ππεξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο 

ηεο ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ., ζπλεξγαηώλ ηεο, κνλάδεο παξαγσγήο ησλ ΔΛ.ΣΑ., 

εγθαηαζηάζεηο πειαηώλ ηεο ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ. Α.Δ. θ.η.ι., κε ην δξνκνιόγην κε 

θσδηθό E03, σο αθνινύζσο: 

 

* 1-Γεπηέξα, 2-Σξίηε, 3-Σεηάξηε, 4-Πέκπηε, 5-Παξαζθεπή, 6-άββαην 

 

Αλαιπηηθά ην δξνκνιόγην είλαη ην αθόινπζν: 

Κσδ.δξνκ Γηάξθεηα 

(έλαξμε – ιήμε)  

πρλόηεηα Δθηηκώκελε εκεξήζηα 

ρηιηνκεηξηθή θάιπςε (Km) 

E03 06:45– 20:30 

  

1,2,3,4,5 306 km +/- 25% 

 

 

 
Τπεξεζηαθή Λεηηνπξγία Άθημε Αλαρώξεζε Δξγαζίεο πρλόηεηα 

ΠΡΩΙΝΟ ΚΔΛΟ 

ΚΓΣ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 06:45 07:00 ΔΝΑΡΞΗ 

Παξαιαβή απνζηνιώλ 

1,2,3,4,5 

Π.ΔΡΡΩΝ 08:15 08:30 Παξάδνζε απνζηνιώλ 

Παξαιαβή απνζηνιώλ 

1,2,3,4,5 

Π.ΓΡΑΜΑ 09:45 10:00 Παξάδνζε απνζηνιώλ 

Παξαιαβή απνζηνιώλ 

1,2,3,4,5 

ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΟ ΚΔΛΟ 

Π.ΓΡΑΜΑ 17:15 17:30 Παξάδνζε απνζηνιώλ 

Παξαιαβή απνζηνιώλ 

1,2,3,4,5 

Π.ΔΡΡΩΝ 18:45 19:00 Παξάδνζε απνζηνιώλ 

Παξαιαβή απνζηνιώλ 

1,2,3,4,5 

ΚΓΣ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 20:15 20:30 Παξάδνζε απνζηνιώλ 

Λήμε δξνκνινγίνπ 

1,2,3,4,5 
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Κσδ.δξνκ Γηάξθεηα 

(έλαξμε – ιήμε)  

πρλόηεηα Δθηηκώκελε εκεξήζηα 

ρηιηνκεηξηθή θάιπςε (Km) 

E03 05.00– 20.00 6 410 km +/- 25% 

 

 

 

 
Τπεξεζηαθή Λεηηνπξγία Άθημε Αλαρώξεζε Δξγαζίεο πρλόηεηα 

ΚΓΣ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

05:00 05:15 
ΔΝΑΡΞΗ 

Παξαιαβή 

απνζηνιώλ 

6 

ΚΓΣ ΚΑΒΑΛΑ 
07:30 07:45 

Παξάδνζε 

απνζηνιώλ 
6 

Π.ΓΡΑΜΑ 
08:30  

Παξάδνζε 

απνζηνιώλ 
6 

ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΟ ΚΔΛΟ 

Π.ΓΡΑΜΑ 
15:30 15:45 

Παξαιαβή 

απνζηνιώλ 
6 

ΚΓΣ ΚΑΒΑΛΑ 
16:30 16:45 

Παξαιαβή 

απνζηνιώλ 
6 

Π.ΔΡΡΩΝ 
18:15 18:30 

Παξαιαβή 

απνζηνιώλ 
6 

ΚΓΣ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

20:00  
Παξάδνζε 

απνζηνιώλ Λήμε 

δξνκνινγίνπ 

6 

 

 

 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Η Δηαηξία ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ. Α.Δ. δηθαηνύηαη λα ηξνπνπνηήζεη εληόο ησλ 

πξνβιεπόκελσλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ ηα πξνγξακκαηηζκέλα εκεξήζηα δξνκνιόγηα 

βάζεη ησλ εθάζηνηε αλαγθώλ κε έγθαηξε εηδνπνίεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, θαη ν Αλάδνρνο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην εθηειέζεη κε ηνπο ίδηνπο ηερληθνύο όξνπο θαη ρσξίο πξόζζεηε 

επηβάξπλζε. 

 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΠΡΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΤ 

Σα αληηθείκελα ζα δηαθηλνύληαη κέζα ζε ζάθνπο, ζε ηξνρήιαηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα 

(containers) ηεο Δηαηξίαο, ζε παιέηεο, ή θαη σο κεκνλσκέλα αληηθείκελα. Σα αληηθείκελα 

πνπ πεξηθιείνληαη ζε ζάθνπο ή εκπνξεπκαηνθηβώηηα ζα εμαζθαιίδνληαη κε εηδηθέο 

ζθξαγίδεο αζθαιείαο ηεο Δηαηξίαο πνπ θέξνπλ κνλαδηθή αξίζκεζε. Η Δηαηξία 

ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ. έρεη ην δηθαίσκα εθηόο από ηα δηθά ηεο αληηθείκελα λα 

παξαδίδεη ζηνλ Αλάδνρν γηα κεηαθνξά θαη αληηθείκελα ηνπ ΔΛ.ΣΑ, θαζώο επίζεο θαη 

αληηθείκελα άιισλ εηαηξηώλ κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 

δηαθηλεί θαη ηα αληηθείκελα απηά θαηά ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

Η παξαιαβή θαη παξάδνζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζε θάζε ζεκείν ηνπ δξνκνινγίνπ ζα 

γίλεηαη ελππόγξαθα κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ζπλνδεπηηθώλ εληύπσλ (Τπεξεζηαθό 

Έληππν «πλνδεπηηθή Καηάζηαζε Απνζηνιώλ» ή Γειηίν Απνζηνιήο ή άιιν).  
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ε θάζε ζεκείν ηνπ δξνκνινγίνπ ν αξκόδηνο ππάιιεινο ηνπ Αλαδόρνπ αθνύ ειέγμεη 

ηνλ αξηζκό θαη ηελ αθεξαηόηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ παξαιακβάλεη, 

θαη εηδηθόηεξα ηα ζηνηρεία ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ζπλνδεπηηθά 

έγγξαθα θαζώο θαη ηελ αθεξαηόηεηα ησλ ζθξαγίδσλ πνπ αζθαιίδνπλ ηηο ζπζθεπαζίεο, 

ζα αλαγξάθεη ηελ αθξηβή ώξα παξαιαβήο ζηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ζα ππνγξάθεη όια 

ηα αληίγξαθα ησλ ζπλνδεπηηθώλ εληύπσλ θαη ζα παξαδίδεη ην πξσηόγξαθν ζηνλ 

ππεύζπλν ηνπ ζεκείνπ από ην νπνίν παξαιακβάλεη. Σα ππόινηπα αληίγξαθα ζα 

παξακέλνπλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δξνκνινγίνπ. Καηά ηελ παξάδνζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ, ν Αλάδνρνο ζα ιακβάλεη ππνγξαθή ζηα αληίγξαθα ησλ ζπλνδεπηηθώλ 

εληύπσλ, ζα αλαγξάθεηαη ε ώξα παξάδνζεο, ζα θξαηάεη έλα αληίγξαθν θαη ηα 

ππόινηπα ζα ηα παξαδίδεη κε ηηο απνζηνιέο ζηνλ ππεύζπλν ηνπ ζεκείνπ παξάδνζεο. 

 

3.- ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔΑ 

3.1. Σν ειάρηζην σθέιηκν κήθνο θαξόηζαο νξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ 6,2m ελώ ην 

ειάρηζην πιάηνο θαη ύςνο θαξόηζαο είλαη 2,40m θαη 2,30m αληίζηνηρα. 

 

 

3.2. Όια ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην έξγν ζα πξέπεη λα έρνπλ 

δπλαηόηεηα κεηαθνξάο δεθαπέληε (15) εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ βάξνπο 

ηξηαθνζίσλ (300) θηιώλ έθαζην θαη λα δηαζέηνπλ κεηαιιηθή ζηεγαλή 

θηβσηάκαμα, πδξαπιηθή πόξηα θαηάιιειεο αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο, θαζώο 

επίζεο θαη ππνδνκή ζπγθξάηεζεο ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.  

 
4.- ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΓΙΑΚΙΝΗΗ 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηα αληηθείκελα πνπ ηνπ παξαδίδνληαη, από ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη από θάζε αηηία πνπ ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη θζνξά, βιάβε, 

ξύπαλζε ή απώιεηα απηώλ.  

Η κε ηήξεζε ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο από ηνλ Αλάδνρν ζπλεπάγεηαη ηηο θπξώζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη παξαθάησ αλαιπηηθά ζην ζρεηηθό όξν «ΚΤΡΩΔΙ».  

 

5.- ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ 

5.1. Ο θάζε ππάιιεινο όισλ ησλ κεξώλ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο 

ησλ απνζηνιώλ ηεο Δηαηξίαο, αλ δηαπηζηώζεη θαζπζηέξεζε, απώιεηα ή βιάβε ησλ 

κεηαθεξνκέλσλ αληηθεηκέλσλ ή απνζηνιώλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην δηαθίλεζεο απηώλ, 

ππνρξενύηαη λα ην αλαθέξεη άκεζα, ηειεθσληθώο ή/θαη γξαπηώο ζηελ εηαηξία 

ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ. πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ή ηελ πεξαηηέξσ πξνώζεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο.  

5.2. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, θαη πέξαλ ησλ αλσηέξσ ππνρξεώζεσλ, όηαλ θαηά ηελ 

παξάδνζε ησλ αληηθεηκέλσλ-απνζηνιώλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο, ν αξκόδηνο ππάιιεινο 

ηεο Δηαηξίαο ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ. δηαπηζηώζεη εκθαλή βιάβε (ζρίζηκν ή παξαβίαζε 

ζάθνπ/ αληηθεηκέλνπ, ή παξαβίαζε αζθάιεηαο εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ) ή απώιεηα, νθείιεη 

παξνπζία ηνπ αξκόδηνπ ππαιιήινπ ηνπ αλαδόρνπ λα θαηαγξάςεη ην γεγνλόο ζηα 

ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

5.3. ε πεξηπηώζεηο αηπρήκαηνο ή βιάβεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηεί 

άκεζα ηελ Δηαηξία γηα ην ζπκβάλ θαη ηνλ εθηηκώκελν ρξόλν θαζπζηέξεζεο, λα 

αληηθαζηζηά ην όρεκα πνπ έπαζε βιάβε ή ην πξνζσπηθό πνπ θσιύεηαη άκεζα. Αλ δελ 

είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζεη ην όρεκα ή ην πξνζσπηθό ππνρξενύηαη λα δηεπθνιύλεη 

ηελ Δηαηξία ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ. Α.Δ. ζηε κεηαθόξησζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζε 

όρεκα επηινγήο ηεο Δηαηξίαο, αλαιακβάλεη δε θάζε επηπιένλ δαπάλε πνπ ζα βαξύλεη 

ηελ Δηαηξία εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ. Ννείηαη όηη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ε Δηαηξία 

απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηνπ εκεξήζηνπ κηζζώκαηνο θαζώο θαη θάζε 
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άιιεο πξόζζεηεο δαπάλεο ηπρόλ πξνθύςεη γηα ηελ νπνία θαζίζηαηαη απνθιεηζηηθόο 

ππεύζπλνο ν Αλάδνρνο.     

5.4. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα πξνηείλεη αμηόπηζηε ιύζε ζε 

πεξίπησζε απεξγίαο ή απνρήο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, θαη γεληθά ζε θάζε πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, δελ ζα κπνξεί λα εθηειέζεη ηα ζπγθεθξηκέλα 

δξνκνιόγηα. 

 

6.- ΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΠΟΡΩΝ 

6.1. Ο Αλάδνρνο ζα εγγπεζεί όηη ζα δηαζέηεη θαη ζα δηαηεξεί θνξηεγά απηνθίλεηα 

ηθαλά, θαζ’ όιε ηεο δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο βάζεη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 

«Απαηηνύκελα Μεηαθνξηθά Μέζα». 

6.2 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαηεξεί θαη εθεδξηθά νρήκαηα, κε αλάινγα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα θαλνληθά δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα 

ηερληθνύο ή παξόκνηνπο ιόγνπο ζηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ. 

6.3. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη εθεδξηθνύο ππαιιήινπο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

θάπνηνη από ηνπο βαζηθνύο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν αδπλαηνύλ λα εθηειέζνπλ ην έξγν.  

6.4. Δπίζεο ν αλάδνρνο ζα εγγπεζεί όηη ζα δηαζέηεη ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθό γηα ηελ νξζή θαη απξόζθνπηε εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζπκβάζεσο. Γηα ην 

πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί ζα πξνζθνκηζηνύλ αληίγξαθν πνηληθνύ 

κεηξώνπ, θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο νδήγεζεο θαη ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο 

ηαπηόηεηαο θάζε εκπιεθνκέλνπ ζην έξγν νδεγνύ. Οη ζπληεξήζεηο ησλ θνξηεγώλ 

νρεκάησλ, πξνγξακκαηηζκέλεο θαη απξνγξακκάηηζηεο, ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ζα βαξύλνπλ ηνλ 

Αλάδνρν. 

6.5. ε πεξίπησζε πνπ ηα θαλνληθά αιιά θαη ηα εθεδξηθά νρήκαηα ππνζηνύλ θαηά ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο βιάβε ε νπνία είλαη αδύλαην λα επηζθεπαζηεί εληόο 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηέηνηνπ πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε θαη ζσζηή εθηέιεζή ηεο, 

ν Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμεύξεη νρήκαηα ηθαλά λα εθηειέζνπλ ην έξγν 

κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο ζηα ρξεζηκνπνηνύκελα νρήκαηα. 

6.6. ε θάζε πεξίπησζε ε ηηκή κνλάδαο θάζε δξνκνινγίνπ ζα ηζρύεη θαη έλαληη παληόο 

ηξίηνπ, κε ηνλ νπνίν ζα ζπκβιεζεί γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, ελδερνκέλσο ν 

Αλάδνρνο ζηελ πεξίπησζε απηή γηα ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη κόλν. Όινη νη 

όξνη ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο ζα ηζρύνπλ θαη ζα δεζκεύνπλ θαη θάζε ηξίηε, 

ζπκβαιιόκελε ζηελ πεξίπησζε απηή κε ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ θαη κόλν, κεηαθνξηθή εηαηξία. Ωο πξνο ηελ Δηαηξία ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ. ζα 

ελέρνληαη εηο νιόθιεξν θαη ν Αλάδνρνο θαη ε ηξίηε κεηαθνξηθή εηαηξία ζύκθσλα κε 

ηνπο όξνπο ηεο παξνύζεο. 

6.7. ε θάζε πεξίπησζε ε Δηαηξία ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ. ζα δηαηεξεί όια ηα 

ζπκβαηηθά ηεο δηθαηώκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ πνπ απνξξένπλ από ηηο 

παξαθάησ δηαηάμεηο πεξί θπξώζεσλ ηεο παξνύζεο. 

6.8. ε πεξίπησζε βιάβεο ελόο νρήκαηνο θαη αδπλακίαο ηνπ Αλαδόρνπ εμεύξεζεο εληόο 

έμη (6) σξώλ από ηελ επέιεπζε ηεο βιάβεο, άιινπ κεηαθνξηθνύ νρήκαηνο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δξνκνινγίνπ, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

ελεκεξώζεη άκεζα ηελ Δηαηξία ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε 

Δηαηξία ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ. ζα δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο γηα απνδεκίσζε ζύκθσλα 

κε ηα νξηδόκελα ζηνλ όξν «ΚΤΡΩΔΙ». Όηαλ όκσο απηό ζπκβεί ζε όια ηα δξνκνιόγηα 

ή ζπκβαίλεη θαη’ εμαθνινύζεζε, θαη ελ αδπλακία ηνπ Αλαδόρνπ λα δηαζθαιίζεη έγθαηξα, 

σο άλσ, ηελ θαιή θαη εκπξόζεζκε εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ, ε Δηαηξία 

ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ. ζα δηαηεξεί ην επηπιένλ δηθαίσκα λα αλαζέζεη αλάινγν ή 

κηθξόηεξνπ κεγέζνπο έξγν ζε άιιε κεηαθνξηθή εηαηξία, πνπ ζα είλαη ζε ζέζε κε ηα 

νρήκαηα πνπ δηαζέηεη λα θαιύςεη αλάινγα ηηο αλάγθεο ηεο Δηαηξίαο ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ 
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ΔΛ.ΣΑ. θαη ηαπηόρξνλα λα δηαθόςεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, λα θεξύμεη έθπησην 

ηνλ αλάδνρν θαη λα εθπέζεη ππέξ απηήο ε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ρσξίο λα 

απνθιείεηαη θαη πεξαηηέξσ αμίσζή ηεο γηα απνδεκίσζε. 

 

7.- ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

7.1. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαξηήζεη ή λα απεηθνλίζεη ηα δηαθξηηηθά 

ζήκαηα θαη ηελ επσλπκία ηεο ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ. ζηα νρήκαηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηνλ ηξόπν πνπ ε Δηαηξία ζα ηνπ ππνδείμεη θαη γηα όζν ρξόλν ζα 

δηαξθέζεη ε ζύκβαζε. 

7.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηνπνζεηήζεη ζηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα 

απαζρνιεζνύλ ζην έξγν εμνπιηζκό ηειεκαηηθήο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ. Σν θόζηνο ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ ζα 

βαξύλεη ηελ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ. θαη ν εμνπιηζκόο ζα επηζηξαθεί ζε απηήλ κε ηε 

ιήμε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

7.3. Ο Αλάδνρνο δεζκεύεηαη κε ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη 

ερεκύζεηαο γηα νηηδήπνηε ππνπίπηεη ζηελ αληίιεςή ηνπ.  

7.4. Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή ελ γέλεη επζύλε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αζηηθήο επζύλεο) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ, νθείιεη δε λα δηαηεξεί ηα 

κεηαθνξηθά ηνπ κέζα αζθαιηζκέλα ζε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ηεο επηινγήο ηνπ θαζ’ όιε 

ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. Δπίζεο έρεη ηελ επζύλε ηεο αζθάιηζεο ηνπ κεηαθεξόκελνπ 

θνξηίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δξνκνινγίνπ. 

7.5. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππόρξενο γηα ηελ ελ γέλεη αζθάιηζε θαη ηελ 

θαηαβνιή ησλ ζρεηηθώλ εηζθνξώλ ζηνπο νηθείνπο Αζθαιηζηηθνύο Οξγαληζκνύο γηα ην 

απαζρνινύκελν ζε απηόλ πξνζσπηθό, θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ πηζηή 

εθαξκνγή όισλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί αζθαιείαο πξνζσπηθνύ. 

7.6. Η Δηαηξία ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ. δελ επηβαξύλεηαη νύηε αλαιακβάλεη θακία 

ππνρξέσζε έλαληη ηξίησλ γηα νπνηνδήπνηε έξγν ή πξντόλ πινπνηεζεί από απηνύο. 

 

8. - ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη δώδεθα  (12) κήλεο  κε δπλαηόηεηα  παξάηαζεο, κε 

κνλνκεξή δήισζε ηεο Δηαηξείαο καο πξνο ηελ αλάδνρν Δηαηξεία πξηλ ηε ιήμε ηεο κε 

ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη ηηκέο. 

 

 

 

 

9.- ΚΤΡΩΔΙ 

9.1. Ο αλάδνρνο επζύλεηαη γηα θαζπζηέξεζε απώιεηα, παξαβίαζε, βιάβε ή άιιε θαθή 

δηαρείξηζε ησλ απνζηνιώλ ηεο Δηαηξίαο ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ. όζν απηέο βξίζθνληαη 

ζηελ θαηνρή ηνπ, ζηα πιαίζηα ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ δηαρείξηζεο από απηόλ, 

θαη ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαδηθαζηώλ εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

9.2. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξαπάλσ δελ νθείινληαη ζε ιόγνπο αλσηέξαο βίαο 

(δειαδή ζε γεγνλόηα ηα νπνία δελ ζα κπνξνύζε λα πξνβιέςεη θαη λα απνθύγεη ή λα ηα 

απνηξέςεη κε κέηξα άθξαο ζύλεζεο θαη επηκέιεηαο), ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ νθείιεη ν 

Αλάδνρνο ζηελ Δηαηξία ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ. σο θαη’ απνθνπή απνδεκίσζε είλαη: 

 Γηα απώιεηα ή βιάβε ή παξαβίαζε ησλ κεηαθεξνκέλσλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

εκπεξηέρνπλ έγγξαθα 50€ θαη 200€ γηα αληηθείκελα πνπ πεξηέρνπλ 

εκπνξεύκαηα. 

 ηελ πεξίπησζε απώιεηαο ή βιάβεο ή παξαβίαζεο κεηαθεξνκέλνπ αληηθεηκέλνπ  

αζθαιηζκέλνπ ή αληηθεηκέλνπ επί αληηθαηαβνιή, πέξαλ ηεο παξαπάλσ 
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απνδεκίσζεο, θαηαβάιιεηαη επηπιένλ απνδεκίσζε ίζε κε ην πνζό πνπ έρεη 

αζθαιηζηεί  - δεισζεί ην αληηθείκελν. 

 ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο άθημεο ησλ νρεκάησλ θαη παξάδνζεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο, κεγαιύηεξεο ησλ δεθαπέληε ιεπηώλ (15 

min) από ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξόλν ζε θάπνην δξνκνιόγην, πνπ δελ 

νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία, θαηαβάιιεηαη από ηνλ αλάδνρν σο πνηληθή ξήηξα ην 

πνζό ησλ 100 € ην νπνίν ζεσξείηαη εύινγν θαη δίθαην από ηνπο 

ζπκβαιινκέλνπο. 

Σα σο άλσ πνζά ησλ απνδεκηώζεσλ, είηε ζα παξαθξαηνύληαη από ηελ Δηαηξία 

ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ. από ηνπο εθθξεκνύληεο ινγαξηαζκνύο ηνπ Αλαδόρνπ, είηε ζα 

εηζπξάηηνληαη από ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, είηε ζα επηδηώθεηαη ε 

απόδνζή ηνπο κε θάζε άιιν λόκηκν κέζν. 

 

 

   ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

  

   

   

 

 




