
 
Ελληνική Δημοκρατία 

  Νομός Σερρών 
Δήμος Ηράκλειας 
Τμήμα : Οικονομικών υπηρεσιών 
Πλ. Μπακογιάννη 2, Ηράκλεια Σερρών , TK 
62 400 
Τηλέφωνο 2325350142 – Φαξ 2325350159 

 

 

 

Τεχνική  περιγραφή 

<ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ> 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 

 

Ταχυδρομικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 
ή στην ειδική υπηρεσία των ΕΛΤΑ (Πόρτα - Πόρτα) 

(Νέα σύμβαση 2020-2021)» 
 

 
2.400,00 € 

Σύνολο με Φ.Π.Α 2.400,00 € 
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

A. Βασικές Υπηρεσίες 
Υπηρεσία Παράδοσης  - Επόμενη Ημέρα (Next Day) 

Υπηρεσία Express 
Επόμενη Ημέρα 

Χρέωση 
(€  έως /  kg) 

Χρέωση 
(επιπλέον kg) 

Χρόνος* 
Παράδοσης 

(Εργ.Ημέρες) 

Εντός Πόλης €5.00 / 2kg €1.00 / 1kg 1 

Εντός Περιφέρειας  €7,50 / 2kg €1,10 / 1kg 1-2 

Χερσαίοι Προορισμοί €7,50 / 2kg €1,10 / 1kg 1-2 

Νησιωτικοί Προορισμοί €8.00 / 2kg €1,20 / 1kg 1-3 

Δυσπρόσιτες Περιοχές     Βάσει επίσημου τιμοκαταλόγου 1-5 

 
 Εντός Πόλης  - Αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών 

εντός της ίδιας πόλης. Αποστολές εντός των νομών Αττικής (από Ν. Αττικής 



προς Ν. Αττικής) και Θεσσαλονίκης (από Ν. Θεσσαλονίκης προς Ν. 
Θεσσαλονίκης) θεωρούνται Εντός Πόλης με εξαίρεση τυχόν δυσπρόσιτες 
περιοχές. 

 Εντός Περιφέρειας  - Αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση 
αποστολών εντός της ίδιας Περιφέρειας  

 Χερσαίοι Προορισμοί – Αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση 
αποστολών προς Χερσαίους Προορισμούς. 

 Νησιωτικοί Προορισμοί – Αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση 
αποστολών προς Νησιωτικούς Προορισμούς. 

 Δυσπρόσιτες Περιοχές – Οι περιοχές εκτός των ορίων των κύριων πόλεων, 
χαρακτηρίζονται δυσπρόσιτοι προορισμοί.   

 
B. Πρόσθετες Υπηρεσίες 
 
Υπηρεσία Αντικαταβολής  (Αποστολές επί αντικαταβολή)  
 
Με βάση τη μηνιαία ποσότητα των αποστολών με αντικαταβολή, θα ισχύσει η 
ακόλουθη χρέωση / κλίμακα εκπτώσεων επί της χρέωσης της υπηρεσίας, του 
εκάστοτε ισχύοντος βασικού τιμοκαταλόγου: 
 

Πλήθος Αποστολών με 
Αντικαταβολή /μήνα 

Έκπτωση 

έως 20 0% 

από 21 έως και 50 15% 

περισσότερες από 50 25% 

 
Η απόδοση των εισπραγμένων αξιών των αποστολών επί αντικαταβολή 
(μετρητά) γίνεται κατ΄ επιλογή του Δήμου Ηράκλειας με έναν από τους 
ακόλουθους τρόπους:  
Α. Απόδοση κάθε Παρασκευή, για τις παραδόσεις της προηγούμενης 
εβδομάδας, μετά από συμψηφισμό τυχόν οφειλών του Δήμου με την 
συνεργαζόμενη επιχείρηση.  
Β. Απόδοση κάθε εργάσιμη ημέρα για τις παραδόσεις/εισπράξεις προ τριών 
εργάσιμων, σε συνδυασμό με εβδομαδιαία τιμολόγηση των μεταφορικών και 
συμψηφισμό  τους.  
 
Και στις δυο περιπτώσεις γίνεται αυτόματη ηλεκτρονική κατάθεση 
στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου στις συνεργαζόμενες με την 
επιχείρηση τράπεζες (ALPHA BANK, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ) και αναλυτική ενημέρωσή του με ηλεκτρονική επεξεργάσιμη 
μορφή (e-mail), για αυτόματη ενημέρωση των βιβλίων.  
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν διατηρεί λογαριασμό σε μια από τις 
παραπάνω τράπεζες, η απόδοση θα γίνεται με τραπεζική επιταγή από το 
κατάστημα εξυπηρέτησης και θα αφορά παραδόσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί δύο εβδομάδες πριν. 
 

 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
 Ασφάλιση αποστολών 
Κάθε αποστολή που διεκπεραιώνεται μέσω της  επιχείρησης,  και δεν 
εντάσσεται   στα   απαγορευμένα    προς  μεταφορά είδη, είναι  αυτόματα 
ασφαλισμένη  για απώλεια  ή  καταστροφή έως του  πόσου των 70€ για 
φακέλους και έως 220€ για δέματα  
 
Χρέωση όγκου 
Η χρέωση κάθε αποστολής εξαρτάται από το συνδυασμό μεγέθους και βάρους  
(σύστημα ογκομέτρησης Διεθνούς Οργάνωσης Εναέριων Μεταφορών ΙΑΤΑ ). 
Αν το ογκομετρικό βάρος της αποστολής είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, 
(περιπτώσεις ελαφριών και συγχρόνως πολύ ογκώδη δεμάτων), τότε η 
χρέωση γίνεται με βάση το ογκομετρικό βάρος και υπολογίζεται 
πολλαπλασιάζοντας τις τρεις διαστάσεις του δέματος και διαιρώντας δια 5.000. 
 

Ογκομετρικό βάρος (σε κιλά) =   (μήκος) Χ (πλάτος ) Χ (ύψος) σε εκατοστά 
                                                    5.000 

 
 
 Αποδοχή & έναρξη παροχής υπηρεσιών 
Για την έναρξη της  παροχής υπηρεσιών από την επιχείρηση  ο Δήμος 
Ηράκλειας θα ενημερώσει εγγράφως για την υπογραφή Σύμβασης 
Παροχής Υπηρεσιών.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ηράκλεια    30-10-2020   

Η Συντάξασα 

 

 

Σιώπη  Αικατερίνη  

                  
           Ο Προϊστάμενος   

            Τμήματος  Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

               Παπαοϊκονόμου Ιωάννης 

 


