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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Για την ανάδειξη εργολάβου μεταφοράς ταχυδρομικών αποστολών του ΕΛΤΑ 

 
ΤΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ ν  
 

Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό που θα γίνει στην Παλαιόχωρα στο κατάστημα ΕΛΤΑ 

Παλαιόχωρας στις  04/06/2021  ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 μέχρι 
12:00 για την ανάδειξη μειοδότη εργολάβου, στον οποίο θα ανατεθεί το έργο της 

μεταφοράς των ταχυδρομικών αποστολών (αλληλογραφίας και δεμάτων) και άλλων 
ταχυδρομικών αντικειμένων και υλικών του ΕΛΤΑ στην ταχυδρομική  γραμμή  ΠΑΡ. 
ΓΑΥΔΟΥ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ-ΠΑΡ.ΓΑΥΔΟΥ, μήκους 4 χιλιομέτρων, που θα 

εξυπηρετείται  πεζή, με προγραμματισμένη συχνότητα 2 ημέρες εβδομαδιαίως την 
χειμερινή περίοδο και 3 ημέρες εβδομαδιαίως την θερινή περίοδο και με εκτιμώμενο 
προς μεταφορά αριθμό αποστολών ανά δρομολόγιο 7 και 15 αντίστοιχα. 

 
Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα : 

 
1. Η μίσθωση θα πραγματοποιηθεί για το χρονικό διάστημα από 1/07/2021 

μέχρι 30/6/2023, με δικαίωμα του ΕΛΤΑ να την παρατείνει μέχρι να 

αναμισθωθεί η γραμμή. Η παράταση όμως αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
από ένα τρίμηνο. 

 
2. Γενικά η διαδικασία του διαγωνισμού και η σύμβαση εργολαβίας που θα 

συμφωνηθεί καθορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού μίσθωσης του έργου 

μεταφοράς των ταχυδρομικών αποστολών στις χερσαίες ταχυδρομικές γραμμές 
και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 
3. Ο ΕΛΤΑ δύναται να παρατείνει, τροποποιεί ή καταργεί μισθωμένη Ταχυδρομική 

γραμμή σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού μίσθωσης του έργου 

μεταφοράς των ταχυδρομικών αποστολών στις χερσαίες ταχυδρομικές  
γραμμές. 

 

4. Αντίγραφο του Κανονισμού μίσθωσης του έργου μεταφοράς των ταχυδρομικών 
αποστολών στις χερσαίες ταχυδρομικές γραμμές μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 

προμηθευτούν από τις κατά τόπους Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ. 
 

5. Όσοι προσέρχονται στο διαγωνισμό, θεωρείται ότι δέχονται χωρίς καμμία 

επιφύλαξη όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και του Κανονισμού 
μίσθωσης του έργου μεταφοράς των ταχυδρομικών αποστολών. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποχρέωση να καταθέσουν στην Επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισμού εγγύηση για τη συμμετοχή τους σε αυτόν ποσού ίσου 
τουλάχιστον προς το ποσόν της πρώτης προσφοράς τους, που αντιστοιχεί σε 
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μηνιαίο μίσθωμα (άρθρο 6 του Κανονισμού μίσθωσης του έργου μεταφοράς 
των ταχυδρομικών αποστολών). 

 
7. Η προσφορά θα αφορά σε ημερήσιο μίσθωμα ανά Ταχυδρομική γραμμή. 

 

8. Εκείνος που θα αναδειχθεί τελευταίος μειοδότης είναι υποχρεωμένος να 
προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης της εργολαβίας 
καταθέτοντας εγγύηση καλής εκτέλεσής της, ίσης με το 5% του συνολικού 

ποσού αμοιβής που αντιστοιχεί στη διάρκεια της μίσθωσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του Κανονισμού μίσθωσης του έργου μεταφοράς των ταχυδρομικών 

αποστολών. 
 

9. Ο ταχυδρομικός εργολάβος έχει υποχρέωση να εκτελεί ο ίδιος ή ο 

αναγνωρισμένος αναπληρωτής του το έργο της φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς των ταχυδρομικών αποστολών με δικό του εξοπλισμό και μέσα 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 
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 ΣΥΝΟΛΟ        

 

Ο ταχυδρομικός εργολάβος έχει υποχρέωση να εκτελεί κάθε μήνα τουλάχιστον τον 
συνολικό αριθμό των δρομολογίων, αποστολών και χιλιομέτρων, όπως αυτά 
αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. 

Η παραλαβή και παράδοση των ταχυδρομικών αποστολών θα γίνεται στην είσοδο 
των Υπηρεσιακών Λειτουργιών ΕΛΤΑ. 

Στα παραπάνω χρονικά όρια εκτέλεσης του δρομολογίου (στήλη 2) συνυπολογίζεται 
και ο χρόνος που είναι απαραίτητος για την παραλαβή, φορτοεκφόρτωση και 
παράδοση των ταχυδρομικών αποστολών. 

Η τυχόν μεταβολή των αναλυτικών στοιχείων των στηλών 4, 6, 8 του παραπάνω 

πίνακα δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε και αναπροσαρμογή της αμοιβής (εργολαβικού 

ανταλλάγματος) του ταχυδρομικού εργολάβου. 
10. Η πληρωμή της αμοιβής (εργολαβικού ανταλλάγματος) θα πραγματοποιείται 
απολογιστικά μηνιαία. 

Τυχόν αναπροσαρμογή (Καταβολή ή Περικοπή) της αμοιβής (εργολαβικού 
ανταλλάγματος) θα πραγματοποιείται με βάση τα σύνολα των στηλών 5, 7 και 9 του 
πίνακα αυτού (μηνιαία στοιχεία), όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του Κανονισμού 
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μίσθωσης του έργου μεταφοράς των ταχυδρομικών αποστολών στις χερσαίες 
ταχυδρομικές γραμμές. 

 

«Συμβάσεις Ταχυδρομικών Εργολάβων» 

 

Στα πλαίσια υπογραφής – ανανέωσης των συμβάσεων μίσθωσης του έργου των 
ταχυδρομικών μεταφορών με ταχυδρομικούς εργολάβους και λαμβάνοντας υπόψη το 
Ν.  4387/2016,  παρακαλούμε στις νέες συμβάσεις να προστεθούν οι όροι: 

 
➢ Οι Ταχυδρομικοί Εργολάβοι που είναι επιτηδευματίες, για την είσπραξη της 

αμοιβής τους, θα εκδίδουν το προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό (τιμολόγιο) 
αναγράφοντας την καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ.  
Όπου η αμοιβή απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 251 του Ν. 
4281/2014 να αναγράφουν στο τιμολόγιο «χωρίς ΦΠΑ- Απαλλαγή μικρών 
Επιχειρήσεων» 

 

➢ Οι μη επιτηδευματίες Ταχυδρομικοί Εργολάβοι θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον 
ΕΦΚΑ  με συνολικό ποσοστό ασφάλισης 41,06%  

• θα εισπράττουν την αμοιβή τους με έκδοση  τιμολογίου λήψης υπηρεσιών 
από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η αμοιβή τους θα υπόκειται σε 
παρακράτηση: 

1. φόρου 20%,  
2. χαρτοσήμου 3,6% και  
3. ασφαλιστικής εισφοράς 16%.  

 

Το υπόλοιπο ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς ήτοι 25,06% θα βαρύνει τα 
Ελληνικά Ταχυδρομεία. 

 

11. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της παρούσας διακήρυξης, καθώς και 
τις υποχρεώσεις εκείνου που πρόκειται να αναδειχθεί ταχυδρομικός εργολάβος, 

μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο 
Κατάστημα ΕΛΤΑ Παλαιόχωρας 
73001 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 

 
 

 
                                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
                                                                          ΤΗΣ 

                                               ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ  
 
 

 
 

 


