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ESSΥΔ 

Αζήλα, 07.03.2017 

 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΡΓΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΜΕΩ CARGO ΣΩΝ ΑΠΟΣΟΛΩΝ 

ΣΗ «ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ. Α.Ε»  

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TOY ΕΡΓΟΤ  

Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο ησλ απνζηνιώλ – αληηθεηκέλσλ ηεο Εηαηξίαο 

ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε, πνπ θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα ηνπ έξγνπ ηεο θαζώο θαη ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη θαη δηαθηλεί γηα ινγαξηαζκό ηεο Εηαηξείαο ν ΕΛ.ΣΑ θαη νη άιιεο ζπλεξγαδόκελεο κε απηήλ Εηαηξείεο 

Σαρπκεηαθνξάο ζηηο γξακκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ επηζπλαπηόκελν πίλαθα. 

2. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

2.1. Πεξηγξαθή θαη ηαπηνπνίεζε θνξηίσλ 

Σα δηαθηλνύκελα αληηθείκελα ζα πεξηθιείνληαη ζε ζάθνπο, νη νπνίνη ζα είλαη αζθαιηζκέλνη κε εηδηθέο πιαζηηθέο 

αζθάιεηεο. ηελ πιαζηηθή αζθάιεηα ζα αλαξηάηαη εηδηθή πηλαθίδα ε νπνία ζα θέξεη ηα ζηνηρεία ηεο απνζηνιήο 

(αύμσλ αξηζκόο απνζηνιήο, εκεξνκελία, βάξνο, αξηζκόο πηήζεο, γξαθείν θαηαγσγήο, γξαθείν πξννξηζκνύ, 

αξηζκόο πιαζηηθήο αζθάιεηαο). Όιεο νη απνζηνιέο (ζάθνη) πνπ ζα παξαδίδνληαη, ζα θαηαγξάθνληαη ζην 

ππεξεζηαθό έληππν «πλνδεπηηθή Καηάζηαζε Απνζηνιώλ». Σν κέγηζην βάξνο θάζε ζάθνπ αλέξρεηαη ζηα 30 

Kgr. 

2.2. Δξνκνιόγην 

Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηε κεηαθνξά ησλ απνζηνιώλ ηεο Εηαηξίαο ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ Α.Ε, από ηνλ 

ηόπν παξάδνζεο ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ ηνπο. 

2.3. Εβδνκαδηαία ζπρλόηεηα θαη ώξεο αλαρώξεζεο 

Η δηαθίλεζε ησλ απνζηνιώλ ηεο εηαηξείαο ζα εθηειείηαη θαζεκεξηλά ζε εβδνκαδηαία βάζε. Η ώξα αλαρώξεζεο 

ζα πξνζδηνξηζζεί από ην εκεξήζην πξόγξακκα πηήζεσλ πνπ ζα πξνζθέξεη ν Αλάδνρνο, θαη κε βάζε ηηο 

παξαγσγηθέο αλάγθεο ηεο Εηαηξίαο ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ. 

2.4. Σξόπνο, ηόπνο θαη ρξόλνο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο απνζηνιώλ 

Οη απνζηνιέο ζα παξαδίδνληαη από ηνλ αξκόδην ππάιιειν ηεο Εηαηξίαο ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ. Α.Ε. ζην 

αεξνδξόκην αλαρώξεζεο ζε ρώξν πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηνλ αλάδνρν, κε ην ππεξεζηαθό έληππν  

«πλνδεπηηθή Καηάζηαζε Απνζηνιώλ» θαη ηελ ηζρύνπζα από ηελ εηαηξία ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ. Α.Ε. 

δηαδηθαζία, ην πνιύ 90 ιεπηά πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεο. 
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ην αεξνδξόκην πξννξηζκνύ, νη απνζηνιέο ζα παξαδίδνληαη ζηνπο αξκόδηνπο ηεο εηαηξίαο ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ 

ΕΛ.ΣΑ. Α.Ε. ή ησλ ΕΛ.ΣΑ. κε ην ππεξεζηαθό έληππν «πλνδεπηηθή Καηάζηαζε Απνζηνιώλ» ην πνιύ 60 ιεπηά 

κεηά ηελ άθημε ηεο πηήζεο. 

2.5. Πξνζηαζία θαη αζθάιεηα απνζηνιώλ 

Η Εηαηξία ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ Α.Ε ζα παξαδίδεη ηνπο ζάθνπο ησλ απνζηνιώλ ζε άξηζηε θαηάζηαζε, 

ώζηε λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα άκεζεο πξαγκαηνγλσκνζύλεο από ηνλ ππεύζπλν παξαιαβήο ηεο αεξνπνξηθήο 

εηαηξίαο.  

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηηο απνζηνιέο πνπ παξαιακβάλεη, από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

θαη από θάζε αηηία πνπ ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη απώιεηα, παξαβίαζε, θζνξά, βιάβε ή ξύπαλζε απηώλ.  

2.6. Αιιαγέο ζηα δεδνκέλα ησλ δξνκνινγίσλ 

Ο Αλάδνρνο  ζα κεηαθέξεη ηηο απνζηνιέο ηεο Εηαηξίαο ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ Α.Ε, κε ηελ επηιεγείζα 

πηήζε, θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα ππάξρεη ζπλελλόεζε κε ηνλ ππεύζπλν πξντζηάκελν βάξδηαο ηνπ Κ.Δ.Σ 

ΑΘΗΝΑ. 

Ο Αλάδνρνο ζα ελεκεξώλεη έγθαηξα ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο Εηαηξίαο ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ Α.Ε, γηα 

ηελ όπνηα αιιαγή πηήζεο, ηύπνπ αεξνζθάθνπο ή νπνηαδήπνηε άιιε αλσκαιία ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα ζηε γξήγνξε θαη αζθαιή δηαθίλεζε ησλ κεηαθεξνκέλσλ απνζηνιώλ. 

2.7. Αληηκεηώπηζε θζνξώλ θαη απσιεηώλ 

Ο Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε απώιεηαο ή βιάβεο ή παξαβίαζεο ζα θαηαβάιιεη έγθαηξα, ηε πξνβιεπόκελε 

απνδεκίσζε πξνο ηελ Εηαηξία ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε.  

3. ΛΟΙΠΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ  

3.1 Έιεγρνο θαη ηηκνιόγεζε 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ απνζηνιή ελόο ππνγεγξακκέλνπ αληηγξάθνπ ηνπ ππεξεζηαθνύ 

εληύπνπ «πλνδεπηηθή Καηάζηαζε Απνζηνιώλ» ζην Λνγηζηήξην ηεο Εηαηξείαο ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ. 

Α.Ε., σο παξαζηαηηθό πξνθεηκέλνπ απηό (ην Λνγηζηήξην), λα πξνβεί ζηνλ απαξαίηεην έιεγρν θαη ελ ζπλερεία 

ζηελ εμόθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ. Μαδί κε ηα παξαζηαηηθά ζα παξέρνληαη θαη αλαιπηηθνί θαη ζπγθεληξσηηθνί 

πίλαθεο αλά εκεξνκελία θαη πξννξηζκό, κε ηα ζηνηρεία ησλ ρξεώζεσλ, ηνπο κεηαθεξόκελνπο ζάθνπο θαη ηα 

αληίζηνηρα βάξε. Οη πίλαθεο απηνί ζα παξέρνληαη ηόζν ζε έληππε όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

3.2. Δηάξθεηα έξγνπ 

Η δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζηνπο έμη (6) κήλεο, από ηνλ Μάξηην 2017 έσο Οθηώβξην 2017, κε δπλαηόηεηα  

παξάηαζεο απηνύ θαηά έμη (6) κήλεο, γηα ηελ επόκελε πεξίνδν (ρεηκεξηλή), ήηνη από ην Ννέκβξην 2017 έσο θαη 

ην Μάξηην 2018. 

3.3. Μεηαβνιή ζηε ζπρλόηεηα ησλ δξνκνινγίσλ 
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Η Εηαηξία ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ. Α.Ε. έρεη ην δηθαίσκα ηεο αύμεζεο ή κείσζεο ηεο ζπρλόηεηαο ρξήζεο 

ησλ δξνκνινγίσλ βάζεη ησλ εθάζηνηε ζπλζεθώλ. 

3.4. Υξήζε ελαιιαθηηθώλ πηήζεσλ 

Η Εηαηξία ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ. Α.Ε. έρεη ην δηθαίσκα ηεο ρξήζεο θαη άιισλ πηήζεσλ γηα ηελ θάιπςε 

εθηάθησλ αλαγθώλ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, νη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ παξακέλνπλ νη ίδηεο θαη ε ρξέσζε απηώλ 

ζα γίλεηαη βάζεη ησλ ηηκώλ ηεο θαηαηεζείζαο ζρεηηθήο πξνζθνξάο. 

4.- ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

      Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα ιεθζνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα ηα παξαθάησ ζηνηρεία κε ηε ζεηξά κε ηελ 

νπνία αλαθέξνληαη: 

    Η δπλαηόηεηα θόξησζεο όισλ ησλ παξαδηδόκελσλ απνζηνιώλ ζε θάζε ρξεζηκνπνηνύκελν αλά πηήζε 

αεξνζθάθνο. 

    Η ζπκθσλία κε ηε πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία παξαιαβήο – παξάδνζεο ησλ απνζηνιώλ, θαζώο θαη ν 

ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαδηθαζία απηή.   

    Η ώξα αλαρώξεζεο θαη άθημεο ησλ αεξνζθαθώλ, ώζηε λα πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο ηεο δηαρείξηζεο 

θαη ησλ δηαβηβάζεσλ ησλ απνζηνιώλ ηαρπκεηαθνξάο. 

    Η πξνζθεξόκελε ηηκή. 

Επηζπκεηή από ηελ Εηαηξία ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ Α.Ε είλαη, ε δπλαηόηεηα ηεο Αεξνπνξηθήο Εηαηξείαο, λα 

πξαγκαηνπνηεί κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο ή ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζώπνπο ηεο, ηελ παξάδνζε ησλ 

απνζηνιώλ ηεο, από ην πεξηθεξεηαθό αεξνδξόκην ζην ηνπηθό ππνθαηάζηεκα ηεο ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ 

Α.Ε ή ηνπ ΕΛ.ΣΑ. 

 

Επισυνάπτεται:   

Πίλαθαο Αεξνπνξηθώλ Γξακκώλ 
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