
 

                  

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ‘ΚΛΕΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ’ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΟΛΩΝ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

«ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ Α.Ε.» 

                   -Κατά άρθρο 1, άρθρο 265 του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/ 2016 -  

«Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειών και Τπθρεςιών (προςαρμογι ςτισ Οδηγίεσ 

2014/ 24/ Ε.Ε. και 2014/ 25/ ΕΕ)»      - [Φφλλο Εφθμερίδασ Κυβερνιςεωσ 147/ 08.08.2016] 

Σο Ν. 4412/ 2016 ο ανακζτων φορζασ «ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.Σ.Α. Α.Ε.» (Λεωφ. 

Βουλιαγμζνθσ 115 – 117 & Ηλία Ηλιοφ – Ακινα) ακολουκεί και εφαρμόηει ωσ αναπόςπαςτο 

τμιμα του εταιρικοφ του κανονιςτικοφ πλαιςίου και με τθν επιφφλαξθ των Αρχών τθσ 

«εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ» και τθσ «ςυνετισ διαχείριςθσ» ωσ πάγια πολιτικι του. 

 Αντικείμενο ζργου: Η αεροπορικι μεταφοράσ των αποςτολϊν – αντικειμζνων τθσ 

Εταιρείασ «ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε.» που καλφπτουν όλο το φάςμα του ζργου τθσ 

κακϊσ και των αντικειμζνων που διαχειρίηεται και διακινοφν για λογαριαςμό τθσ Εταιρείασ 

τα ΕΛ.ΣΑ.  

Εκτιμώμενθ ετιςια δαπάνθ: ευρώ 380.000 μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 

Διάρκεια ςφμβαςθσ: Ζξι (6) μινεσ: Μάρτιοσ 2017 ζωσ και Οκτϊβριοσ 2017. Παρζχεται θ 

δυνατότθτα  παράταςθσ αυτοφ επιπλζον ζξι (6) μθνϊν: Νοζμβριοσ 2017 ζωσ και το Μάρτιοσ 

2018. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των άρθρων 301 – 307 του Βιβλίου ΙΙ, Τμήματοσ ΙΙΙ, 

Ενότητασ 4 του Ν. 4412/ 2016, ωσ ‘κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ’ αντιςυμβαλλομζνου/ ων 

οικονομικοφ φορζα/ ων ο ανακζτων φορζασ ορίηει, αυτοτελώσ ι ςωρευτικά, τα 

ακόλουκα:  

1. Η δυνατότθτα εκτζλεςθσ εμπορευματικών ι επιβατικών πτιςεων ςτα ηθτοφμενα 

από τον ανακζτοντα φορζα δρομολόγια∙ 

2. Η δυνατότθτα φόρτωςθσ όλων των παραδιδόμενων αποςτολών ςε κάκε 

χρθςιμοποιοφμενο ανά πτιςθ αεροςκάφοσ∙ 

3. Η δυνατότθτα παράδοςθσ – παραλαβισ ςτο χρόνο που κα υποδεικνφεται από τον 

ανακζτοντα φορζα∙ 

4. Η δυνατότθτα παροχισ ωρών αναχώρθςθσ – άφιξθσ αναλόγωσ των διαβιβαςτικών 

αναγκών του ανακζτοντοσ φορζα. 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ – ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  

                                       ‘ΚΛΕΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

Η υπ’ αρικμοφσ Α.Φ.Μ. 099759170 – Δ.Ο.Τ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Γ.Ε.ΜΗ. 003854801000, 

Ε.Β.Ε.Α. 188720 και υπ’ αρικμοφσ μθτρϊων Ε.Ε.Σ.Σ. 01-200, Α.Δ.Α.Ε. 254/ 2010 ανϊνυμοσ 

εταιρεία παροχισ πανελλαδικισ εμβζλειασ ταχυμεταφορικϊν υπθρεςιϊν (‘courier’)  

με την επωνυμία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.Τ.Α. Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Τ.Α. 

COURIER»  

εδρεφουςα ςτθν Ακινα και επί των λεωφόρου Βουλιαγμζνθσ αρ. 115 – 117 και οδοφ Ηλία 

Ηλιοφ, όπωσ νομίμωσ εκπροςωπείται, με την ιδιότητα του ‘αναθζτοντοσ φορζα’ 

δια του παρόντοσ εγγράφου, το οποίο δθμοςιεφει, κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του 

άρκρου 295 Βιβλίου ΙΙ, Σμιματοσ ΙΙΙ, Ενότθτασ 2 του Ν. 4412/ 2016, εκδθλϊνει και 

περιγράφει το ενδιαφζρον τθσ για κατάρτιςθ ςφμβαςθσ με εξειδικευμζνο ‘οικονομικό 

φορζα’ – ανάδοχο αεροπορικήσ μεταφοράσ αποςτολών-αντικειμζνων. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΜΒΑΗ 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TOY ΕΡΓΟΤ  

Η εκτζλεςθ του ζργου τθσ αεροπορικισ μεταφοράσ των αποςτολϊν – αντικειμζνων τθσ 

Εταιρείασ «ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ. Α.Ε.», που καλφπτουν όλο το φάςμα του ζργου τθσ 

κακϊσ και των αντικειμζνων που διαχειρίηεται και διακινοφν για λογαριαςμό τθσ Εταιρείασ 

τα «ΕΛ.ΣΑ.» και οι ζτερεσ ςυνεργαηόμενεσ με αυτιν Εταιρείεσ Σαχυμεταφοράσ ςτισ γραμμζσ 

που αναφζρονται ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα. 

2. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

2.1. Περιγραφι και ταυτοποίθςθ φορτίων 

Σα διακινοφμενα αντικείμενα κα περικλείονται ςε ςάκουσ, οι οποίοι κα είναι αςφαλιςμζνοι 

με ειδικζσ πλαςτικζσ αςφάλειεσ. ε ζκαςτθ πλαςτικι αςφάλεια κα αναρτάται ειδικι 

επιγραφι θ οποία κα φζρει τα ςτοιχεία τθσ αποςτολισ (αφξοντα αρικμό αποςτολισ, 

θμερομθνία, βάροσ, αρικμό πτιςθσ, γραφείο καταγωγισ, γραφείο προοριςμοφ, αρικμό 

πλαςτικισ αςφάλειασ). Όλεσ οι αποςτολζσ (ςάκοι) που κα παραδίδονται, κα 

καταγράφονται ςτο υπθρεςιακό ζντυπο «υνοδευτικι Κατάςταςθ Αποςτολϊν». Σο μζγιςτο 

βάροσ κάκε ςάκου ανζρχεται ςτα 30 Kgr. 

 

 

 



2.2. Δρομολόγιο 

Η ανάδοχοσ αεροπορικι εταιρεία κα αναλάβει τθ μεταφορά των αποςτολϊν τθσ Εταιρίασ 

«ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ. Α.Ε.» από τον τόπο παράδοςθσ ςτον τόπο προοριςμοφ τουσ. 

2.3. Εβδομαδιαία ςυχνότθτα και ώρεσ αναχώρθςθσ 

Η διακίνθςθ των αποςτολϊν τθσ εταιρείασ κα εκτελείται κακθμερινά ςε εβδομαδιαία βάςθ. 

Η ϊρα αναχϊρθςθσ κα προςδιορίηεται από το θμεριςιο πρόγραμμα πτιςεων που κα 

προςφζρει θ ανάδοχοσ αεροπορικι εταιρεία βάςει των παραγωγικϊν αναγκϊν του 

ανακζτοντοσ φορζα. 

2.4. Σρόποσ, τόποσ και χρόνοσ παράδοςθσ και παραλαβισ αποςτολών 

Οι αποςτολζσ κα παραδίδονται από τον αρμόδιο υπάλλθλο του ανακζτοντοσ φορζα ςτο 

αεροδρόμιο αναχϊρθςθσ ςε χϊρο που κα προςυμφωνείται με τον ανάδοχο οικονομικό 

φορζα, με το υπθρεςιακό ζντυπο «υνοδευτικι Κατάςταςθ Αποςτολϊν» και τθν ιςχφουςα 

από τον ανακζτοντα φορζα διαδικαςία το αργότερο 90 λεπτά πριν από τθν αναχϊρθςθ τθσ 

προγραμματιςμζνθσ πτιςθσ. 

το αεροδρόμιο προοριςμοφ οι αποςτολζσ κα παραδίδονται ςτουσ αρμόδιουσ τθσ 

Εταιρείασ «ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ. Α.Ε.» ι των «ΕΛ.ΣΑ.» με το υπθρεςιακό ζντυπο 

«υνοδευτικι Κατάςταςθ Αποςτολϊν» το αργότερο 60 λεπτά μετά τθν άφιξθ τθσ πτιςθσ. 

2.5. Προςταςία και αςφάλεια αποςτολών 

Ο ανακζτων φορζασ κα παραδίδει τουσ ςάκουσ των αποςτολϊν ςε άριςτθ κατάςταςθ, ϊςτε 

να δίνεται θ δυνατότθτα άμεςθσ αυτοψίασ από τον υπεφκυνο παραλαβισ τθσ ανάδοχθσ 

αεροπορικισ εταιρείασ.  

Ο ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ ζχει τθν υποχρζωςθ να διαςφαλίηει τισ αποςτολζσ που 

παραλαμβάνει από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και από κάκε αιτία που κα μποροφςε να 

προκαλζςει απϊλεια, παραβίαςθ, φκορά, βλάβθ ι ρφπανςθ τουσ.  

2.6. Αλλαγζσ ςτα δεδομζνα των δρομολογίων 

Η ανάδοχοσ  αεροπορικι εταιρεία κα μεταφζρει τισ αποςτολζσ τθσ Εταιρείασ 

«ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ. Α.Ε.», με τθν επιλεγείςα πτιςθ. ε αντίκετθ περίπτωςθ κα 

υπάρχει ςυνεννόθςθ με τον υπεφκυνο προϊςτάμενο βάρδιασ του Κ.Δ.Σ ΑΘΗΝΑ. 

Η ανάδοχοσ αεροπορικι εταιρεία κα ενθμερϊνει ζγκαιρα τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ 

Εταιρείασ «ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ. Α.Ε.» για τθν όποια αλλαγι πτιςθσ, τφπου 



αεροςκάφουσ ι οποιαδιποτε άλλθ αιφνίδια μεταβολι ενδεχομζνωσ να παρακωλφςει τθν 

ταχεία και αςφαλι διακίνθςθ των μεταφερομζνων αποςτολϊν. 

2.7. Αντιμετώπιςθ φκορών και απωλειών 

Ο ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ ςε περίπτωςθ απϊλειασ ι βλάβθσ ι ακζτθςθσ όρου τθσ 

ςφμβαςθσ κα καταβάλλει ζγκαιρα τθν προβλεπόμενθ προσ τον ανακζτοντα φορζα 

αποηθμίωςθ. 

3. ΛΟΙΠΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ  

3.1. Ζλεγχοσ και τιμολόγθςθ 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνά για τθν αποςτολι ενόσ υπογεγραμμζνου αντιγράφου του 

υπθρεςιακοφ εντφπου «υνοδευτικι Κατάςταςθ Αποςτολϊν» ςτο Λογιςτιριο τθσ Εταιρείασ 

ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ. Α.Ε., ωσ παραςτατικό προκειμζνου αυτό (το Λογιςτιριο), να 

προβεί ςτον απαραίτθτο ζλεγχο και εν ςυνεχεία ςτθν εξόφλθςθ των τιμολογίων. Μαηί με τα 

παραςτατικά κα παρζχονται και αναλυτικοί και ςυγκεντρωτικοί πίνακεσ ανά θμερομθνία 

και προοριςμό, με τα ςτοιχεία των χρεϊςεων, τουσ μεταφερόμενουσ ςάκουσ και τα 

αντίςτοιχα βάρθ. Οι πίνακεσ αυτοί κα παρζχονται τόςο ςε ζντυπθ όςο και ςε θλεκτρονικι 

μορφι. 

3.2. Διάρκεια ζργου 

Η διάρκεια του ζργου ορίηεται ςτουσ ζξι (6) μινεσ, από το μινα Μάρτιο του ζτουσ 2017 ζωσ 

το μινα Οκτϊβριο του ζτουσ 2017, με δυνατότθτα  παράταςθσ επιπλζον ζξι (6) μθνϊν, για 

τθν επόμενθ περίοδο (χειμερινι), ιτοι από το μινα του ζτουσ Νοζμβριο 2017 ζωσ και το 

μινα Μάρτιο του ζτουσ 2018. 

3.3. Μεταβολι ςτθ ςυχνότθτα των δρομολογίων 

Ο ανακζτων φορζασ ζχει το δικαίωμα τθσ αφξθςθσ ι μείωςθσ τθσ ςυχνότθτασ χριςθσ των 

δρομολογίων βάςει των εκάςτοτε ςυνκθκϊν. 

3.4. Χριςθ εναλλακτικών πτιςεων 

Ο ανακζτων φορζασ ζχει το δικαίωμα τθσ χριςθσ και άλλων πτιςεων για τθν κάλυψθ 

εκτάκτων αναγκϊν. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, οι απαιτιςεισ του ζργου παραμζνουν οι ίδιεσ 

και θ χρζωςθ αυτϊν κα γίνεται βάςει των τιμϊν τθσ κατατεκείςασ ςχετικισ προςφοράσ. 

 

 



ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΑΛΟΓΟ 

Με τθν επιφφλαξθ των άρκρων 303 – 307 Βιβλίου ΙΙ, Σμιματοσ ΙΙΙ, Ενότθτασ 4 του Ν. 4412/ 

2016 ο ανακζτων φορζασ διατθρεί το δικαίωμα αποκλειςμοφ από τθ διαδικαςία 

ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων που προδιλωσ δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ για 

να ανταποκρικοφν επαρκϊσ ςτισ ωσ άνω προδιαγραφζσ  και να προχωριςει το διάλογο με 

τουσ αντίςτοιχουσ που τισ πλθροφν, με τθν επιφφλαξθ τθσ Αρχισ τθσ «εξαςφάλιςθσ 

επαρκοφσ ανταγωνιςμοφ» που διαπνζει το Ν. 4412/ 2017. 

ΠΡΟΘΕΜΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Η προκεςμία υποβολισ ενδιαφζροντοσ ορίηεται ςτισ δζκα (10) θμζρεσ αρχισ γενομζνθσ από 

τθν πλιρωςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ με τθν ακόλουκθ ςειρά: ιςτοςελίδα 

ανακζτοντοσ φορζα, οικονομικι εφθμερίδα Κ.Η.Μ.ΔΗ., ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 

ΕΝΑΡΞΗ/ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Με το πζρασ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να 

αρχίςουν να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ με κάκε πρόςφορο μζςο ζγγραφθσ 

επικοινωνίασ (θλεκτρονικό ταχυδρομείο, τθλεομοιοτυπία, ςυςτθμζνθ επιςτολι, επιςτολι 

ταχυμεταφοράσ) εκ του οποίου να αποδεικνφεται πωσ θ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ 

ςυμμετοχισ κατζςτθ λθψιδεισ.  

 ΣΟΠΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΟΙ προςφορζσ κα αποςφραγιςτοφν ςτα γραφεία τθσ ζδρασ του ανακζτοντοσ φορζα με τα 

αρμόδια εντεταλμζνα για τθ διεξαγωγι του ςτελζχθ. 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ/ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΛΙΚΟΤ ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΤ 

Μετά το πζρασ υποβολισ προςφορϊν για τον Διαγωνιςμό οι οικονομικοί φορείσ οι οποίοι 

μετείχαν ςε αυτόν κα κλθκοφν να παραςτοφν κατά το άνοιγμα των τελικϊν προςφορϊν, το 

οποίο κα πραγματοποιθκεί ενϊπιον τουσ ταυτόχρονα, με τθν επιφφλαξθ των Αρχών τθσ 

«διαφάνειασ» και τθσ «ίςθσ μεταχείριςθσ».  

 

 


