ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
(EMS)

από ηελ εηαηξεία

ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε. (θαινύκελεο ράξηλ ζπληνκίαο,

ΕΣΑΙΡΙΑ) θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο ΕΛΣΑ Α.Ε. (θαινύκελεο ράξηλ ζπληνκίαο, ΕΛΣΑ) ησλ
εηζεξρόκελσλ

από

ην

εμσηεξηθό

ηαρπδξνκηθώλ

αληηθεηκέλσλ

Επείγνπζαο

Πξνηεξαηόηεηαο (Express Mail Service – EMS).
Άρθρο 1 - Ανηικείμενο
Σν αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ε εθ κέξνπο ηεο ΕΣΑΙΡΙΑ θαη γηα
ινγαξηαζκό ηνπ ΕΛΣΑ παξνρή ηεο ππεξεζίαο επίδνζεο εηζεξρνκέλσλ από ην
Εμσηεξηθό ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ Επείγνπζαο Πξνηεξαηόηεηαο (Express Mail
Service - EMS), ζε πεξηνρέο όπνπ έρεη παξνπζία ε ΕΣΑΙΡΙΑ.
Άρθρο 2 – Επίδοζη δεμάηων EMS
2.1. Πεξηγξαθή
Σα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα EMS βάξνπο κέρξη 30 θηιώλ, ηα νπνία εηζέξρνληαη ζηελ
ρώξα καο από ρώξεο-κέιε ηεο πκθσλίαο EMS παξαιακβάλνληαη από ηνλ ΕΛΣΑ θαη
παξαδίδνληαη ζηελ ΕΣΑΙΡΙΑ πξνο επίδνζε, σο εμήο:
Η παξάδνζε από ηνλ ΕΛΣΑ θαη ε παξαιαβή από ηελ ΕΣΑΙΡΙΑ ησλ πξνο επίδνζε
αληηθεηκέλσλ γίλεηαη ζε μερσξηζηέο, θιεηζηέο απνζηνιέο, πνπ ζπλζέηνληαη από
Τπεξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο ΕΛΣΑ, κε ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο.
ε πεξηπηώζεηο αζπκθσληώλ σο πξνο ηα παξαδηδόκελα / παξαιακβαλόκελα
αληηθείκελα θαη απνζηνιέο ζπληάζζεηαη δειηίν ειέγρνπ / αλαθνξά ζε όιεο ηηο
πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπεηαη από εγθπθιίνπο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε
ηαρπδξνκηθώλ απνζηνιώλ θαη αληηθεηκέλσλ.
2.2. Τπνρξεώζεηο - επζύλε
α. Η ΕΣΑΙΡΙΑ επηδίδεη ηα αληηθείκελα ζύκθσλα κε ηα standards πνηόηεηαο αλά
Σαρπδξνκηθό Κώδηθα πξννξηζκνύ, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζην Λεηηνπξγηθό Οδεγό
(Operational Guide) ηεο UPU EMS Cooperative.
β. Η ΕΣΑΙΡΙΑ, ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζεκαζία ηνπ αλαηηζέκελνπ έξγνπ, εθηειεί
απηό ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο, ηεξώληαο ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο
θαηά πεξίπησζε ρξόλνπο θαη θαηαγξάθνληαο ειεθηξνληθά κέζσ ζπζηήκαηνο

εληνπηζκνύ θαη παξαθνινύζεζεο (Σ&Σ) όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δηαθίλεζεο
ησλ αληηθεηκέλσλ. Η ηήξεζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ απηώλ ρξόλσλ θαη ε
ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ζπληζηά νπζηαζηηθό όξν ηεο παξνύζαο
ζύκβαζεο κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο.
γ. Η ΕΣΑΙΡΙΑ είλαη ππεύζπλε γηα απώιεηα, θινπή ή νπνηαδήπνηε δεκία ππνζηνύλ ηα
ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα θαηά ην δηάζηεκα κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο από ηνλ
ΕΛΣΑ θαη κέρξη ηελ ηειηθή δηαρείξηζε ηνπο ζύκθσλα κε ηνλ επόκελν όξν.
δ. Η ΕΣΑΙΡΙΑ είλαη ππεύζπλε γηα αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε επίδνζεο ησλ
αληηθεηκέλσλ πνπ παξέιαβε έγθαηξα από ηνλ ΕΛΣΑ θαη ηα νπνία θέξνπλ πιήξε
ζηνηρεία θαη ηειέθσλν παξαιήπηε.
ε. Η ΕΣΑΙΡΙΑ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ έγθαηξε εηζαγσγή ησλ πιεξνθνξηώλ επίδνζεο εηδνπνίεζεο ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα, όζσλ αληηθεηκέλσλ δηαρεηξίζηεθε.
ζη. Η ΕΣΑΙΡΙΑ ηεξεί ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΛΣΑ ζε όηη αθνξά ηνπο όξνπο επίδνζεο ησλ
ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ επείγνπζαο πξνηεξαηόηεηαο (EMS).
ε. Η ΕΣΑΙΡΙΑ δηαρεηξίδεηαη ηηο αηηήζεηο αλαδήηεζεο, ηα δειηία ειέγρνπ, θαη ηα
παξάπνλα ησλ πειαηώλ.
Άρθρο 3 - Σίμημα
Γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 2 ηεο παξνύζαο, ε
ΕΣΑΙΡΙΑ απνδεκηώλεηαη κε ηελ είζπξαμε ησλ εθάζηνηε πξνβιεπνκέλσλ θαηαιεθηηθώλ
ηειώλ πνπ θαηαβάιινληαη από ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο θαηαγσγήο ησλ
αληηθεηκέλσλ ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Λεηηνπξγηθνύ Οδεγνύ (Operational
Guide) ηεο UPU EMS Cooperative.
Γηα ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο, δηαρείξηζεο, παξνπζίαζεο ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο θαη
απόδνζεο ζε απηέο ησλ εηζπξαηηόκελσλ δαζκώλ θαη θόξσλ, ησλ αθηθλνύκελσλ
αληηθεηκέλσλ EMS θαηαγσγήο ηξίησλ ρσξώλ (εθηόο Ε.Ε.) o ΕΛΣΑ εηζπξάηηεη ηα
αθόινπζα πνζά:
Γηα εηζεξρόκελα αληηθείκελα ζηα νπνία επηβάιιεηαη ηέινο παξνπζίαζεο ζην
ηεισλείν: 2,5 € αλά αληηθείκελν.
Γηα εηζεξρόκελα αληηθείκελα ηα νπνία ζπλνδεύνληαη από ηεισλεηαθή δηαζάθεζε:
7 € αλά αληηθείκελν.

Γηα εηζεξρόκελα αληηθείκελα ηα νπνία ζπλνδεύνληαη από ηεισλεηαθή δηαζάθεζε
θαη γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη είζπξαμε θόξσλ ή θαη δαζκώλ: 10 € αλά
αληηθείκελν.
Η ΕΣΑΙΡΙΑ απνδίδεη ηα εηζπξαηηόκελα ηέιε ζηνλ ΕΛΣΑ ζπγθεληξσηηθά γηα ηνλ
πξνεγνύκελν κήλα, κέζα ζην πξώην 10ήκεξν ηνπ επόκελνπ κήλα. Σν ηέινο
απνδίδεηαη νιόθιεξν πξνο ΦΠΑ από ηελ ΕΣΑΙΡΙΑ πξνο ηνλ ΕΛΣΑ. Η ΕΣΑΙΡΙΑ
παξαθξαηά θαη απνδίδεη ζηηο νηθνλνκηθέο αξρέο ηνλ επηβαιιόκελν ζην ηέινο
παξνπζίαζεο ή εθηεισληζκνύ ΦΠΑ.
Η ΕΣΑΙΡΙΑ νθείιεη λα απνδίδεη έγθαηξα ζηνλ ΕΛΣΑ θαη ζύκθσλα κε ηηο
πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο ηνπο δαζκνύο θαη θόξνπο πνπ εηζπξάηηεη γηα ινγαξηαζκό
ησλ ηεισλεηαθώλ αξρώλ. Ο ΕΛΣΑ ζπγθεληξώλεη, δηαρεηξίδεηαη θαη απνδίδεη ζηηο
ηεισλεηαθέο αξρέο ηνπο επηβαιιόκελνπο θαη εηζπξαηηόκελνπο από ηελ ΕΣΑΙΡΙΑ γηα ηα
εηζεξρόκελα αληηθείκελα EMS δαζκνύο θαη θόξνπο.
Γηα ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο, δηαρείξηζεο ησλ αθηθλνύκελσλ αληηθεηκέλσλ EMS
θαηαγσγήο ρσξώλ Ε.Ε., ε ΕΣΑΙΡΙΑ απνδεκηώλεη ηνλ ΕΛΣΑ κε ην πνζό ησλ 0,50 € αλά
αληηθείκελν.
Γηα ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο ζηα Αληαιιαθηήξηα Γξαθεία, δηαρείξηζεο θαη
απνζηνιήο ζην εμσηεξηθό ησλ εμεξρόκελσλ αληηθεηκέλσλ EMS, ν ΕΛΣΑ εηζπξάηηεη ην
πνζό ησλ 0,50 € αλά αληηθείκελν πνπ θαηαβάιιεηαη από ηελ ΕΣΑΙΡΙΑ.
Άρθρο 4 - Ευθύνη για απώλεια ή βλάβη
Η ΕΣΑΙΡΙΑ επζύλεηαη γηα απώιεηα, βιάβε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ζηα
πιαίζηα ηεο ύκβαζεο απηήο θαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή
ηεο.
Ο ΕΛΣΑ επζύλεηαη γηα απώιεηα, θινπή ή νπνηαδήπνηε δεκία ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ
δηαρεηξίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ύκβαζεο
βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ.

απηήο θαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα

