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ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ
ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ
Γ1 ΣΑΞΗ ΣΙ ΚΡΟΚΕΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΤΡΧΣΑ
Τα Ειιεληθά Ταρπδξνκεία Α.Ε. ζην πιαίζην ηεο πειαηνθεληξηθήο ηνπο πνιηηηθήο, επεθηείλνληαο
ην δίθηπό ηνπο κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ γηα ηελ παξνρή θαη πώιεζε
ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ πνπ λα ηθαλνπνηνύλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηνπο,
ζπλεξγάδνληαη κε θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Ν. 4019/2011, ηδηώηεο
επηρεηξεκαηίεο, θαηαζηεκαηάξρεο, ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, κε ζθνπό ηε ιεηηνπξγία
Ταρπδξνκηθνύ Πξαθηνξείνπ ζηα θαηαζηήκαηά ηνπο.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηόρνπ απηνύ, αλαθνηλώλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ΕΛΤΑ γηα ηε ιεηηνπξγία
Πεξηθεξεηαθνύ Ταρπδξνκηθνύ Πξαθηνξείνπ ζηηο Κξνθεέο ηνπ Δήκνπ Επξώηα.
ΕΡΓΟ ΣΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ
• Πώιεζε γξακκαηνζήκσλ.
• Παξαιαβή, δύγηζε θαη ηηκνιόγεζε ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ επηζηνιηθνύ ηαρπδξνκείνπ.
• Πώιεζε πξντόλησλ ΕΛΤΑ θαη ηξίησλ πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ Ταρπδξνκηθνύ Δηθηύνπ.
• Απνζηνιή αληηθεηκέλσλ εηδηθήο δηαρείξηζεο (ζπζηεκέλα, αληηθαηαβνιήο, θ.ι.π) θαη
EXPRESS.
• Παξαιαβή, δύγηζε θαη ηηκνιόγεζε ηαρ. δεκάησλ
• Έθδνζε ηαρπδξνκηθώλ επηηαγώλ
• Εμόθιεζε ινγαξηαζκώλ Ταρππιεξσκήο (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδξεπζεο, θηλεηήο ηειεθσλίαο, θιπ).
• Επίδνζε ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ ζην ρώξν ηνπ Ταρπδξνκηθνύ Πξαθηνξείνπ ή κέζσ ησλ
Γξακκαηνζπξίδσλ ηνπ.
• Δηαλνκή θαζεκεξηλά θαη’ νίθνλ, ησλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ - πιεξσκή ηαρ. επηηαγώλ,
ζπληάμεσλ θαη επηδνκάησλ θιπ.
• Πώιεζε Ηιεθηξηθήο Ελέξγεηαο ΕΛΤΑ.
Ο ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΑΝΑΔΟΥΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΜΕ
• Καιή ζέζε θαη πξνβνιή
• Δξαζηεξηόηεηα πνπ πξνζηδηάδεη κε ην έξγν ησλ Ειιεληθώλ Ταρπδξνκείσλ
• Άλεηε πξόζβαζε πειαηώλ θαη νρεκάησλ
• Εζσηεξηθό δηαθξηηό ρώξν ειαρίζησλ δηαζηάζεσλ 12 η.κ., ν νπνίνο ζα νξηνζεηεζεί θαη ζα
δηακνξθσζεί θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα εθηειείηαη απξόζθνπηα ην ηαρπδξνκηθό έξγν.
• Ιθαλή πξόζνςε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζεκάλζεσλ ΕΛΤΑ.
• Αλαγθαίν εμνπιηζκό γηα ηελ πιήξε δηαζύλδεζε ζην απηνκαηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ΕΛΤΑ
( Ελδεηθηηθά : ζύλδεζε Internet,ππνινγηζηή ,εηδηθό modem, εθηππσηέο θ,ι,π
Γηα ην ζθνπό απηό θαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη επηηεδεπκαηίεο- επαγγεικαηίεο πνπ δηαηεξνύλ
ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο θαηαζηήκαηα θαιήο ζέζεο θαη πξνβνιήο, λα ππνβάινπλ ζρεηηθή
αίηεζε.
Έληππν ηεο αίηεζεο θαζώο θαη πιεξνθνξίεο, δίλνληαη από ην Καηάζηημα ΕΛΣΑ κάλαρ ηηλ.
27350-22464 όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από 8.00 – 14.00.
Σεκεηώλεηαη όηη :
• Ο ΕΛΣΑ δεν δεζμεύεηαι ένανηι ηυν ενδιαθεπομένυν πος θα καηαθέζοςν αιηήζειρ και
διαηηπεί ηην διακπιηική εςσέπεια να επιλέξει υρ ανάδοσο αςηόν πος θα κπίνει υρ
καηαλληλόηεπο για ηην λειηοςπγία ηος Σασςδπομικού Ππακηοπείος.
• Η αξιολόγηζη ηυν ςποτηθίυν θα γίνεηαι κάθε 15ήμεπο
• Με ηον επιλεγένηα ανάδοσο, θα ςπογπαθεί ζσεηική ζύμβαζη ζςνεπγαζίαρ για ηπία
έηη.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΤΑ

