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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
Γ2΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής τους πολιτικής, επεκτείνοντας το
δίκτυό τους µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού για την παροχή και πώληση
υπηρεσιών και προϊόντων που να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών τους,
συνεργάζονται µε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, ιδιώτες επιχειρηµατίες,
καταστηµατάρχες, ελεύθερους επαγγελµατίες, µε σκοπό τη λειτουργία Ταχυδροµικού Πρακτορείου
στα καταστήµατά τους.
Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, ανακοινώνεται το ενδιαφέρον του ΕΛΤΑ για τη λειτουργία
Περιφερειακού Ταχυδροµικού Πρακτορείου στην περιοχή Μαρκόπουλο του ∆ήµου Μαρκόπουλου
Μεσογαίας.

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
∆ιανοµή όλων των ταχυδροµικών αντικειµένων, κατ΄οίκον, στην προαναφερόµενη έδρα λειτουργίας
του Ταχ. Πρακτορείου και στις περιοχές Όρια Μαρκόπουλου, Βραυρώνα, Χαµολιά, Οικ.
Πολυτεχνείου, Μερέντα & Ιππόδροµο. Επίσης ο Ταχ. Πράκτορας στους περιφερειακά
εξυπηρετούµενους οικισµούς, παραλαµβάνει όλα τα ταχυδροµικά αντικείµενα (απλή αλληλογραφία,
επιταγές, δέµατα, αντικείµενα ειδικής διαχείρισης, Πόρτα- Πόρτα, EMS, express, κ.λ.π), εκτελεί το
έργο πληρωµής ταχυδροµικών επιταγών, εξόφλησης λογαριασµών ταχυπληρωµής (∆ΕΗ, ΟΤΕ,
κινητής τηλεφωνίας κ.λ.π), πληρωµής Συντάξεων & Επιδοµάτων και του παρέχεται επιπλέον η
δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε Πώληση Γραµµατοσήµων, Φακέλων Προπληρωµένου Τέλους,
Προϊόντων ΕΛΤΑ και τρίτων, Φιλοτελικών Προϊόντων.

Για το σκοπό αυτό καλούνται οι ενδιαφερόµενοι επιτηδευµατίες- επαγγελµατίες που διατηρούν στις
παραπάνω περιοχές καταστήµατα καλής θέσης και προβολής, να υποβάλουν σχετική αίτηση.
Έντυπο της αίτησης καθώς και πληροφορίες, δίνονται από το Κατάστηµα ΕΛΤΑ Μαρκόπουλου Ευαγγελιστρίας 12 τηλ. 22990 25822 όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 08.00 – 14.00.
Σηµειώνεται ότι :
•

•

•

Ο ΕΛΤΑ δεν δεσµεύεται έναντι των ενδιαφεροµένων που θα καταθέσουν αιτήσεις και διατηρεί
την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ως ανάδοχο αυτόν που θα κρίνει ως καταλληλότερο για
την λειτουργία του Ταχυδροµικού Πρακτορείου.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται κάθε 15ήµερο
Με τον επιλεγέντα ανάδοχο, θα υπογραφεί σχετική σύµβαση συνεργασίας για τρία έτη, µε
δυνατότητα παράτασης για δύο έτη ακόµη, µε άσκηση µονοµερούς δικαιώµατος από τον
ΕΛΤΑ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΤΑ

