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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ 

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης 

 

 

 

Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσιών:  

Ταχυμεταφορά φακέλων και δεμάτων των Μονάδων της   ΔΠΜ-Θ. 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, την …-….-2017, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:  

Αφενός η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή 

«ΔΕΔΔΗΕ» (εφεξής καλούμενη ο «ΔΕΔΔΗΕ») που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό 

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αμανατίδη 

Ιορδάνη Διευθυντή Περιφέρειας Μακεδονίας- Θράκης. 

Αφετέρου ο «………………………………….…..» (εφεξής καλούμενης «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που εδρεύει 

στ…, οδός ………………..…………… αριθμός …, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ………….…, 
…………………………………….συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της Σύμβασης  

Άρθρο 2ο - Τεχνική Περιγραφή  

Άρθρο 3ο - Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης  

Άρθρο 4ο - Συμβατικό τίμημα 

Άρθρο 5ο - Τρόπος πληρωμής 

Άρθρο 6ο - Προσωπικό Αναδόχου  

Άρθρο 7ο - Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ - Αναδόχου 

Άρθρο 8ο - Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης  

Άρθρο 9ο - Ποινικές ρήτρες 

Άρθρο 10ο - Ευθύνες του Αναδόχου 

Άρθρο 11ο – Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης 

Άρθρο 12ο – Ασφάλιση αντικειμένου 

Άρθρο 13ο - Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Άρθρο 14ο -  Ειδικοί όροι 

Άρθρο 15ο - Παράβαση Σύμβασης – Καταγγελία 

Άρθρο 16ο - Απαιτήσεις - Διαφωνίες 

Άρθρο 17ο - Τροποποίηση Σύμβασης 

Άρθρο 18ο - Δωσιδικία – Δίκαιο της Σύμβασης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Παράρτημα    Ι   -Μονάδες ΔΕΔΔΗΕ (υπεύθυνοι – τηλέφωνα – διευθύνσεις)  
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ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
1.  Με την παρούσα ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της 

αμοιβής που συμφωνείται στην παρούσα, την παροχή της υπηρεσίας διακίνηση των 

φακέλων και δεμάτων των Μονάδων της ΔΠΜ-Θ που συνίσταται στο εξής: 

 

1.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβαίνει στην έγκαιρη, επιμελή  

και ασφαλή διακίνηση των φακέλων και δεμάτων των Μονάδων της ΔΠΜ-Θ που 

αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση.   

 

1.2.Η διακίνηση των φακέλων και δεμάτων θα γίνεται εντός Νομού, από   πόλη   σε 

πόλη κυρίως στη Μακεδονία και Θράκη σε νησιά (Θάσος, Σαμοθράκη) αλλά και προς 

Αθήνα. 

 

 Άρθρο 2 

 Τεχνική Περιγραφή 

 

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλαμβάνει τους φακέλους και τα 

δέματα από  τον ΔΕΔΔΗΕ  την ίδια ημέρα που θα κληθεί τηλεφωνικώς, με ποινή ρήτρας 

αν δεν εκτελέσει την εν λόγω υποχρέωση. 

 

2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσεγγίζει αποδεδειγμένα την διεύθυνση 

αποστολής και σε περίπτωση που δεν μπορέσει να επικοινωνήσει με τον παραλήπτη,   

επιστολές ή δέματα που δεν παραδόθηκαν θα επιστρέφονται  την επόμενη ημέρα στον 

αποστολέα. 

 

3. Η διακίνηση των φακέλων και των δεμάτων θα γίνεται απαρέγκλιτα σύμφωνα  με 

τα αντίστοιχα άρθρα της οικονομικής προσφοράς  όσο αφορά τους χρόνους και τις τιμές 

που αντιστοιχούν σε αυτά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

 

1. 1. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης συμφωνείται για διάρκεια δέκα οκτώ  μηνών  

αρχομένη από ……………………..  έως ………………………… 

 

2. Η εξάντληση του Συμβατικού Τιμήματος ακόμα και πριν την ανωτέρω ημερομηνία 

λήξης, οδηγεί σε λήξη της Σύμβασης.  

 

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει, αζημίως, τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση 

παράβασης από τον Ανάδοχο των όρων του παρόντος, θεωρουμένων όλων εξίσου 

ουσιωδών, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Συμβατικό τίμημα 

 

1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα για τις υπηρεσίες που παρέχει ο Ανάδοχος ανέρχεται 

σε …………………….. ευρώ και καθορίζεται ως εξής: 
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Περιγραφή 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα    Τιμή 

Μονάδος  
     (€) 

Σύνολο 

(€) 

 (1) (2) (3) (4)=(2)Χ(3) 

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 

 

1. Αποστολή με παράδοση την 

επόμενη  εργάσιμη ημέρα, 

βάρους μέχρι 2 κιλά. 

 

Τεμάχια 3.000  

 

Β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ 

2. Αποστολή προς χερσαίους 

προορισμούς, με παράδοση την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα, βάρους 

μέχρι 2 κιλά (έως 09.00 π.μ.) 

 

Τεμάχια 155  

 

3.α) Αποστολή προς χερσαίους 

προορισμούς, με παράδοση την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα, 

βάρους μέχρι 2 κιλά (έως 14.00 

μ.μ.) 

 

Τεμάχια 24.000  

 

3.β) Για κάθε επιπλέον κιλό Κιλά 1.500  

 

4. Αποστολή προς νησιωτικούς 

προορισμούς, με παράδοση έως 

δύο εργάσιμες ημέρες, βάρους 

μέχρι 2 κιλά. 

 

Τεμάχια 200  

 

5. Αποστολή σε δυσπρόσιτες 

περιοχές 

 

Τεμάχια 
 

500 

  

                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 

 

     Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α, ο οποίος βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ. 

 

2. Οι ανωτέρω χρεώσεις είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή 

παραιτούμενου ρητά του Αναδόχου από τα δικαιώματα του Άρθρου 388 του Α.Κ.  

Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν δύναται για οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της Συμβάσεως, δηλώνει δε ρητά και 

ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από τυχόν δικαιώματά του από τα άρθρα 325 – 329, 629 και 

1106 του Α.Κ. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

Τρόπος πληρωμής 

 

1.Ο Ανάδοχος θα εκδίδει στο τέλος κάθε μήνα χωριστό επί πιστώσει  τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών για κάθε Μονάδα της ΔΠΜ-Θ σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση  και θα το 

καταθέτει στον Τομέα Υποστήριξης της κάθε Μονάδας συνοδευόμενο από μία κατάσταση 

με τις αποστολές που έγιναν στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

 

2. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται την 24η ημέρα του τρίτου μήνα, από την 

ημερομηνία υποβολής στον ΔΕΔΔΗΕ όλων των σχετικών δικαιολογητικών που 

προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. Στην αξία του τιμολογίου 

θα προστίθεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ. Μέσα στην 

προθεσμία αυτή και προ της καταβολής της αμοιβής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από 

τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της 

πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και οι (δειγματοληπτικοί) έλεγχοι 

εξακρίβωσης της ποιότητας των εργασιών του Αναδόχου. Σε περίπτωση αργίας, ως 

ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Όλες οι πληρωμές, οι σχετικές με τη Σύμβαση, θα γίνονται από τον ΔΕΔΔΗΕ προς τον 

Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιονδήποτε τρίτων για 

τις πληρωμές προς αυτούς.  

Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σε ευρώ μέσω λογαριασμού Τράπεζας που θα 

προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. Πληρωμές σε μετρητά θα γίνονται μέχρι του 

ανωτάτου ορίου που καθορίζεται κάθε φορά από την Ελληνική Νομοθεσία.  

 

3. Για την πραγματοποίηση των πληρωμών ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά:  

• Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνα με τους 

όρους της Σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ.  

• Τιμολόγιο του Αναδόχου προς τον ΔΕΔΔΗΕ.  

• Φορολογική Ενημερότητα.  

• Ασφαλιστική Ενημερότητα.  

• Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Ανάδοχου με την οποία θα βεβαιώνεται 

ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας 

για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο 

αναφοράς του τιμολογίου.  

• Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του προσωπικού του Αναδόχου ή/και 

Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.  

• Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των 

αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού.  

• Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση την εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του 

τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

Στο τέλος κάθε τριμήνου, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, όπως επίσης 

και πριν από την οριστική εκκαθάριση των πληρωμών, ο Ανάδοχος θα αποδεικνύει με 

αντίστοιχα πιστοποιητικά ότι έχουν πλήρως εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του προς το 

ΙΚΑ ή και σε άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, σε σχέση με το προσωπικό του.  

Αν η έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών είναι φανερά αδύνατη για τον Ανάδοχο, 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΔΕΔΔΗΕ να δεχθεί στη θέση των πιστοποιητικών 

αυτών, άλλα ικανοποιητικά στοιχεία ή και εγγυήσεις που θα καλύπτουν τον ΔΕΔΔΗΕ 

σχετικά με τα οποιαδήποτε ποσά που τυχόν θα απαιτήσουν το ΙΚΑ ή άλλοι Ασφαλιστικοί 

Οργανισμοί.  
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4.O Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της 

Σύμβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση πληρωμής των 

συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα του 

ΔΕΔΔΗΕ, μετά τα χρονικά όρια . 

 

5.Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους 

κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της 

πληρωμής (Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας κ.λ.π.).  

 

6. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την 

Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που 

τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι 

υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί ο ΔΕΔΔΗΕ, εξαιτίας της μη 

εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεων του.  

 

7. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα παρακρατεί, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή τιμολόγια του 

Αναδόχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχος έναντι φόρου εισοδήματος 

ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων 

ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.  

 

8. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεων του, που 

απορρέουν από την Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωμα 

αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει εκδικαστεί ή ο 

Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή.  

Ο συμψηφισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε 

τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που ικανοποιεί την Επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό 

ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ορίζοντας ένα εύλογο 

χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της απαίτησης και μέχρι να ικανοποιηθεί η 

απαίτηση, ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς τον Ανάδοχο.  

 

9. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων πληρωμών 

κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί με τον όρο απόλυτης 

συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Προσωπικό Αναδόχου 

 

1.Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να επιλέξει το προσωπικό που απαιτείται για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση και είναι υπεύθυνος 

δυνάμει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού Δικαίου για όλες τις πράξεις ή και τις 

παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας 

Σύμβασης.  

 

2.Συμφωνείται ρητά και από κοινού συνομολογείται ότι η σχέση του Αναδόχου με το 

ΔΕΔΔΗΕ διέπεται αποκλειστικά από την παρούσα Σύμβαση και σε καμία περίπτωση δεν 

συνιστά σχέση ή σύμβαση εργασίας με το ΔΕΔΔΗΕ, ότι ο Ανάδοχος δεν αποτελεί 

προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ με οποιαδήποτε μορφή ή έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης της 

Σύμβασης στο ΔΕΔΔΗΕ της συμφωνηθείσας παροχής υπηρεσιών σε καμία περίπτωση δεν 

λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης αυτού ή του προσωπικού του, στο ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. 
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3.Ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος στην καταβολή εισφορών προς όλους τους οργανισμούς 

κύριας ή επικουρικής ασφάλισης για τον ίδιο και το απασχολούμενο προσωπικό από αυτόν, 

καθώς επίσης και για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας 

περί ασφαλίσεως προσωπικού.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ - Αναδόχου 

 

1. Αρμόδιο όργανο από πλευράς  ΔΕΔΔΗΕ για τον έλεγχο τήρησης των όρων του 

παρόντος είναι ο Τομέας Υποστήριξης/ΔΠΜ-Θ 

 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στο ΔΕΔΔΗΕ τον κύριο 

εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε 

όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει εξ 

ονόματός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που 

ενδεχομένως θα αναφύονται.   

 

ΑΡΘΡΟ  8 

   Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 

 

1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει άλλον, μερικώς ή ολικώς ή με 

υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης υποχρεώσεών του, 

χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για το 

ΔΕΔΔΗΕ, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που 

μπορεί να έχει  κατά του ΔΕΔΔΗΕ και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με 

αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. Με την 

έγκρισή του ο ΔΕΔΔΗΕ  μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της 

εκχώρησης. 

 

3.  

ΑΡΘΡΟ 9 

Ποινικές ρήτρες 

                                                 

1. Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ  που προκύπτουν από τους  

Γενικούς Όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλλει στο 

ΔΕΔΔΗΕ ποινικές ρήτρες για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της 

σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του. 

 

2. Το σύνολο των παραπάνω ποινικών ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του 

συμβατικού τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων 

εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 

 
3. Οι ποινικές ρήτρες για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, 

πληρωμή προς τον Ανάδοχο.  
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ΑΡΘΡΟ 10 

Ευθύνες του Αναδόχου 

 

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο κατά τις διατάξεις περί 

απαιτήσεων του Αστικού Κώδικα για οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του 

προσωπικού του. Ο Ανάδοχος εγγυάται την τιμιότητα και την φερεγγυότητα του 

προσωπικού του. 

2. Ο Ανάδοχος απαλλάσσει τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε από κάθε ευθύνη εκτός από εκείνες που 

ρητά αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση.  

3. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κάθε δαπάνη ή αμοιβή που σχετίζεται άμεσα με την 

εκτέλεση της Σύμβασης και αφορά, είτε τον ίδιο τον Ανάδοχο, είτε οποιονδήποτε 

τρίτο, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε 

φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσωπικού, περιουσίας) ή 

υποχρεώσεις έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής αυτών, 

βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς όλους τους όρους της 

Σύμβασης και να εγγυάται την άρτια, πλήρη, ασφαλή, οικονομική και εμπρόθεσμη, 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τους σχετικούς Κανονισμούς, εκτέλεσης 

των όρων της παρούσας σύμβασης. 

5. Σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων σε προσωπικό, το οποίο εργάζεται στην 

παροχή υπηρεσίας, υπόχρεος για τις απαραίτητες ενέργειες που καθορίζονται από 

την ισχύουσα νομοθεσία είναι ο Ανάδοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, 

επιβάλλεται δε η άμεση αναγγελία των ατυχημάτων στον ΔΕΔΔΗΕ.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης 

 

1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης εγγυητική επιστολή  αξίας 

……………….. € η οποία  αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού συμβατικού 

τιμήματος, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και 

συμφωνιών της παρούσας σύμβασης που θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις. 

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον 

Ανάδοχο που δηλώνει ότι παραιτείται ρητά χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από 

δικαίωμα να αμφισβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ που 

αναφέρονται στην πιο πάνω εγγυητική επιστολή και αφορούν την είσπραξη αυτής 

(της εγγυητικής) από τον εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα 

να προσφύγει κατά του ΔΕΔΔΗΕ στο δικαστήριο για την μη κατάπτωση της πιο 

πάνω εγγυητικής επιστολής ή να την θέσει σε δικαστική μεσεγγύηση. 

2. Τέλος συμφωνείται ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί μετά από την πλήρη 

εμπρόθεσμη και άψογη σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της 

σύμβασης και μάλιστα μετά την πλήρη εκκαθάριση της και μετά από αίτηση του 

Αναδόχου, εκτός εάν υπάρξει εν τω μεταξύ περίπτωση μερικής ή ολικής 

κατάπτωσης της υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ. 

3. Περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγύησης υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ 

συντρέχει σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε συμβατικού όρου της παρούσας 

σύμβασης, οι οποίοι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, και συντελείται με την σχετική 

έγγραφη προς τούτο ειδοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ προς τον Ανάδοχο ενώ σε τέτοιες 

περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει ή ανάλογα με την 

περίπτωση να την αντικαθιστά αμέσως με άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δε 

θα συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το 

δικαίωμα να την καταγγείλει, ενώ εκπίπτει υπέρ του η παραπάνω εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης, ως ποινική ρήτρα. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

      Ασφάλιση αντικειμένου 

 

      Καταβολή αποζημίωσης για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 

1. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου 

ενός φακέλου, το οποίο φέρει μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής, 

καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 50 € και μέγιστη αποζημίωση 70 € και 

επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή. 

2. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου 

δέματος καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 100 € και μέγιστη αποζημίωση 400 € 

και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη 

αποστολή. 

3. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου 

φακέλου ή δέματος με δηλωμένη αξία / ασφαλισμένου καταβάλλεται αποζημίωση 

ίση με το ποσό της δηλωθείσας αξίας και επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό 

τέλος για τη συγκεκριμένη αποστολή. 

4. Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή 

περιεχομένου φακέλου με μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής και δέματος 

καταβάλλεται αποζημίωση ίση με τη πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή 

καταστροφής με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης για 

απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή. 

5. Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή 

περιεχομένου φακέλου ή δέματος με δηλωμένη αξία /ασφαλισμένου καταβάλλεται 

αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής, με 

την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της δηλωθείσας αξίας. 

6. Εάν ένα δέμα ή ένα ταχυδρομικό αντικείμενο ταχυμεταφορών επιστραφεί και η 

αιτία της μη επίδοσής του είναι άγνωστη, ο αποστολέας δικαιούται επιστροφή των 

ταχυδρομικών εξόδων. 

7. Για αποδεδειγμένη καθυστέρηση επίδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων 

ταχυμεταφορών, πέραν του συμφωνημένου χρονικού διαστήματος , καταβάλλεται 

αποζημίωση ίση με 6€ για κάθε μέρα καθυστέρησης και για τη περίπτωση που η 

καθυστέρηση υπερβαίνει το πενταπλάσιο του συμφωνημένου χρόνου επίδοσης, 

επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη 

αποστολή, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν 

υπερβαίνει τα 100€. 

8. Η αποζημίωση για ηθική βλάβη συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά, 

ενώ η συνεπαγομένη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται. 

 

Επιπλέον ορίζονται τα εξής: 

1. Σε πολλαπλή αποστολή, όπου αποστέλλονται πολλά ταχυδρομικά αντικείμενα προς 

έναν παραλήπτη και που εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, κάθε ταχυδρομικό 

αντικείμενο τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης και αποζημιώνεται ξεχωριστά. 

2. Οι αποζημιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα ή αν 

αυτός παραιτηθεί των δικαιωμάτων του, στον παραλήπτη του ταχυδρομικού 

αντικειμένου. 

3. Η αποζημίωση καταβάλλεται το αργότερο εντός περιόδου 5 εργάσιμων ημερών από 

την ημερομηνία έγκρισης καταβολής αποζημίωσης. 

 

 Έλλειψη ευθύνης Αναδόχου: 

Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για ολική ή μερική καταστροφή στις εξής περιπτώσεις: 

 

1. Εκτάκτου ανάγκης, τις οποίες ο Ανάδοχος δε μπορούσε να προβλέψει ούτε να 

αποφύγει. Στις περιπτώσεις αυτές, επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος. 
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2. Αποδεδειγμένων εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά 

μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή 

ταχυδρομικών αντικειμένων. Στις περιπτώσεις αυτές, επιστρέφεται το καταβληθέν 

ταχυδρομικό τέλος. 

3. Λόγω της ιδιαίτερης ευπαθούς φύσης του περιεχομένου του ταχυδρομικού 

αντικειμένου ή δέματος, όπως ιδίως τρόφιμα με ημερομηνία λήξης και φάρμακα. 

4. Αποδεδειγμένης αμέλειας του αποστολέα, όπως ιδίως ακατάλληλη συσκευασία, 

λανθασμένη περιγραφή του αντικειμένου και ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία του 

παραλήπτη. 

5. Αποστολών, των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει σε απαγόρευση διακίνησης ή 

κατοχής για τον αποστολέα και / ή τον παραλήπτη. 

6. Αποστολών, το περιεχόμενο των οποίων κατάσχεται ή καταστρέφεται από τις 

αρμόδιες Αρχές, 

7. Ο παραλήπτης δεν έχει ενδιαφερθεί για παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου 

για διάστημα άνω των 6 μηνών, 

8. Ο παραλήπτης παραλαμβάνει το αντικείμενο και εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών δεν έχει εκφράσει επιφύλαξη._ 

 

Ο κατά τα ανωτέρω περιορισμός της αποζημίωσης με τη χορήγηση κατ΄ αποκοπή 

αποζημίωσης καταλαμβάνει κάθε απαίτηση του ΔΕΔΔΗΕ που απορρέει από τη 

παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, είτε από σύμβαση είτε από αδικοπραξία και δεν 

ισχύει, εάν η παράβαση της συμβατικής υποχρέωσης ή η αδικοπραξία ανάγεται σε 

δόλο του Αναδόχου ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του. Ο 

Ανάδοχος απαλλάσσεται σε κάθε περίπτωση από οποιαδήποτε ευθύνη εξ 

οιασδήποτε αιτίας σχετικά με πλημμελή εκπλήρωση ταχυδρομικών υπηρεσιών 

εφόσον δεν έχει υποβληθεί από το ΔΕΔΔΗΕ σχετική απαίτηση εντός έξι (6) μηνών 

από τη κατάρτιση του Ιδιωτικού συμφωνητικού. 

 

Κατά τη παραλαβή προς αποστολή των εγγράφων, φακέλων, δεμάτων, σάκων 

κ.λ.π., το προσωπικό του Ανάδοχου εκδίδει και υπογράφει σχετική απόδειξη στην 

οποία αναφέρονται αναλυτικά τα προς αποστολή αντικείμενα, ο αριθμός τους 

(πλήθος) καθώς και η ημερομηνία και ώρα παραλαβής και παράδοσης. Κατά την 

επίδοση των εγγράφων οι παραλήπτες – μισθωτοί της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποχρεούνται 

να υπογράφουν και παραδίδουν την αντίστοιχη απόδειξη. 

Οι αποδείξεις παραλαβών/επιδόσεων και γενικά οποιοδήποτε εκδοθέν έγγραφο 

διακινήσεως, συντάσσονται εις διπλούν, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία των 

δοσοληψιών και αρχειοθετούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του 

ΔΕΔΔΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς 

το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 

της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 14 

  Ειδικοί όροι 

 

Ρητά συνομολογείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει την δυνατότητα για οποιονδήποτε 

λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών του. Γι’ 
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αυτό δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι παραιτείται απ’ όλα τα πιθανά 

δικαιώματά του από τα Άρθρα 325 – 329 και 1106 του Α.Κ.  

 

Για την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 222 έως 

338 του ν. 4412/2016, οι όροι της Σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

       Παράβαση Σύμβασης – Καταγγελία 

 

1. Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της 

παρούσας σύμβασης, ρητά συνομολογουμένων όλων σαν εξ ίσου ουσιωδών, ο 

ΔΕΔΔΗΕ θα καταγγέλει τη σύμβαση σε πέντε (5) μέρες, με έγγραφη ανακοίνωσή 

της προς τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του 

ΔΕΔΔΗΕ η αναφερόμενη στο άρθρο 9 της παρούσας σύμβασης εγγύηση και 

επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά του ΔΕΔΔΗΕ, 

ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 

 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε δικαιούται επίσης να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση που ο 

Ανάδοχος πτωχεύσει ή τεθεί σε εκκαθάριση. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Απαιτήσεις - Διαφωνίες 

 

1. Απαιτήσεις  

1.1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει 

απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να 

το γνωστοποιεί στην Ε.Υ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία που 

εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση.  

Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της 

απαίτησης του.  

1.2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Ε.Υ. οικονομική ανάλυση της απαίτησης 

του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγηση της.  

1.3. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, 

το δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από την 

Επιχείρηση περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Ε.Υ. μπορεί να επαληθεύσει από 

τα τηρηθέντα στοιχεία.  

 

2. Διαφωνίες  

2.1. Κάθε διαφωνία, που αναφύεται, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Σύμβασης, θα αναφέρεται γραπτώς στην Π.Υ., από τον Ανάδοχο με "Αίτηση 

Επίλυσης Διαφωνίας".  

2.2. Στην "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας", ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που 

αφορά τη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :  

α. Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας.  

β. Έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία.  

γ. Η αιτούμενη αποκατάσταση ή και τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό.  

δ. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στην διαφωνία, όπως επίσης και κάθε 

στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο.  
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2.3. Η Π.Υ. υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατά 

την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση 

της Επιχείρησης.  

2.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή της 

Επιχείρησης ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην 

παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.  

2.5. Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την 

εκτέλεση του της σύμβασης, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να 

ακολουθεί τις εντολές της Επιχείρησης σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια 

εκτέλεση των Υπηρεσιών.  

 
 ΑΡΘΡΟ 17 

 Τροποποίηση Σύμβασης 

 

Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης επιτρέπεται χωρίς άλλη προϋπόθεση, εφόσον η αξία 

της τροποποίησης είναι κάτω από το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης. 

 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, περιλαμβανόμενης 

της υποκατάστασης, πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 337 του 

ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 18 

Δωσιδικία – Δίκαιο της Σύμβασης 

 

1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της 

Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της, 

συμφωνείται ρητά ότι αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης 

 

2. Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη Νομοθεσία του 

Ελληνικού Κράτους.  

 

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από ………….. (ημερομηνία έναρξης εργασιών) 

 

Σαν επιβεβαίωση για τα πιο πάνω τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την παρούσα 

Σύμβαση σε 2 πρωτότυπα την ημερομηνία και στον τόπο που αναφέρονται στην αρχή τους 

και πήραν ο καθένας από 1 αντίγραφο.  

 

               

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ      ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ 
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                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Έδρα ΔΠΜ-Θ Εθνικής Αμύνης 9Α  

546 21 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

Ιωσηφίδου Α. 2310-360265 

Περιοχή Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης 

Αλ. Παπαναστασίου 63 

544 53 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

Πολυζωίδου Δ. 2310-984651 

Περιοχή Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

Αισώπου 20 

546 27 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

Νεραντζήδης Μ. 2310-584778 

Πρακτορείο Λαγκαδά 1ο χιλ. Εθν. Λαγκαδά –

Θες/νίκης 572 00 

Μυστίδου Μ. 23940-22322 

Περιοχή Κεντρικής 

Θεσσαλονίκης 

Αγ. Δημητρίου 37 

546 32 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

Μακρίδου Π. 2310–584565 

Περιοχή 

Αλεξανδρούπολης 

Καποδιστρίου 24 

681 00 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

Δεληγιάννη Β. 25510-53504 

Πρακτορείο Ορεστιάδας Κωνσταντινουπόλεως 

233/682 00 Ορεστιάδα 

Γατίδης Σ. 25520-22552 

Πρακτορείο Διδυμοτείχου 25ης Μαρτίου 141 

683 00 Διδυμότειχο 

Κεσκεσιάδης Σ. 25530-22253 

Υποπρακτορείο 

Σαμοθράκης 

Χώρα Σαμοθράκης 

68002 

Σουγιολτζής Θ. 25510-41424 

Περιοχή Βέροιας Βενιζέλου 87 

591 00 ΒΕΡΟΙΑ 

Γοροτσίδου Γ. 23310-74805 

Πρακτορείο Νάουσας Γεννηματά & Μακεδον.  

Αγώνα 592 00 Νάουσα 

Χρυσάνης Ν. 23320-22670 

Περιοχή Δράμας 1ης Ιουλίου 30 

661 00 ΔΡΑΜΑ 

Τομπαλίδης Α. 25210-50102 

Υποπρακτορείο 

Νευροκοπίου 

Κάτω Νευροκόπι 

660 33 

Χρυσοστομίδης Π. 25230-22223 

Περιοχή Έδεσσας  Κων/πόλεως 93 

582 00 ΕΔΕΣΣΑ 

Δουρβάνη Β. 23810-50144 

Πρακτορείο Αριδαίας  Γ. Αβέρωφ 9 

584 00 

Γιάντσης Δ. 23840-23147 

Πρακτορείο Γιαννιτσών Γκόνου Γιώτα  34 

581 00 Γιαννιτσά 

Πασσαλής Χ. 23820-83731 

Περιοχή Καβάλας Τενέδου 38 

654 04 ΚΑΒΑΛΑ 

Κεσίδου Μ. 2510-600450 

Υποπρακτορείο Θάσου Λιμένας  640 04 Θάσος Γεωργίου Ι. 25930-22161 

Περιοχή Κατερίνης Ειρήνης 65Α    

601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Προδρομίδου Α. 23510-69433 

Περιοχή Κιλκίς Ελ. Βενιζέλου 55 

611 00 ΚΙΛΚΙΣ 

Σημαιοφορίδου Σ. 23410-80150  

Περιοχή Κοζάνης Βερμίου 26 

501 00 Κοζάνη 

Φασούλας Θ. 24610-51135 

 

Πρακτορείο Γρεβενών Κ. Ταλιαδούρη 8     511 

00 Γρεβενά 

Δόκος Β. 24620-80581 

Πρακτορείο Νεάπολης Βας. Κων/νου 2 & 

Εθν.Αντίστασης 50001 

Ζολώτας Α. 24680-23179 
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Πρακτορείο  Πτολεμαϊδας Αν. Θράκης 2 & 

Δήμητρας 502 00 

Αρβανιτάκης Δ. 24630-53910 

Περιοχή Κομοτηνής Σισμανόγλου 69Α  

691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Τσουρπούδη Σ. 25310-74004 

Περιοχή Ξάνθης Βας. Σοφίας & Ύδρας 

671 00 ΞΑΝΘΗ 

Γκαϊδατζή Θ. 25410-69756 

Περιοχή Πολυγύρου Μακεδονίας 5 

631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

Σφυρής Ι. 23710–35013 

Πρακτορείο Αρναίας 

 

Αρναία 630 74 Πρόγιος Γ. 23720-22765 

Πρακτορείο Ν. Μουδανιών 

 

Τερτσέτη & Πολυζωϊδη 4 

/632 00 

Κυπριώτη Ι. 23730-26101 

Περιοχή Σερρών Προύσσης & Φιλίππου 

621 00 ΣΕΡΡΕΣ 

Βαζάκα Ωραία 23210-98343 

Περιοχή Φλώρινας Ηλέκτρας 6 

531 00 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ευαγγέλου Α. 23850-49414 

Υποπρακτορείο Αμυνταίου Αιόλου 9 & Πίνδου  

532 00 

Εξυπ. Χρηστών 23860-20171 

Περιοχή Καστοριάς Λ. Κύκνων & Ηροδότου 

521 00 ΚΑΤΟΡΙΑ 

Κολοβέτσιος Σ. 24670-87820 

 

 

 

 


