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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για Διακίνηση Αλληλογραφίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου με Υπηρεσία 

Ταχυμεταφοράς, για το χρονικό διάστημα από 01/04/2023 έως 31/03/2024 και έως του 

ποσού των 8.000,00€ (συμπ/νου του ΦΠΑ) 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου για την κάλυψη αναγκών Αλληλογραφίας (Επιστολές και 

Δέματα) μέσω ταχυμεταφοράς, για το χρονικό διάστημα από 01/04/2023 έως 31/03/2024 

και προκειμένου να διασφαλίσει την οικονομικότερη προσφορά,  απευθύνεται σε όλες τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην διακίνηση αλληλογραφίας και δεμάτων μέσω 

ταχυμεταφοράς. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός 6.451,61€ πλέον Φ.Π.Α ή 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%. 

 

Η δαπάνη για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών 

Αλληλογραφίας (Επιστολές και Δέματα) μέσω ταχυμεταφοράς, για το χρονικό διάστημα 

από 01/04/2023 έως 31/03/2024, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΕ Χίου, Φορέα 2072 

του ΚΑΕ 0829.0001. Για τις ανάγκες της εν λόγω προμήθειας εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 

22126/15-2-2023 (ΑΔΑ:69ΘΠ7ΛΩ-87Σ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης 

Οικονομικού – Δημοσ/κου Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αριθ. - ημερ. 

εγγραφής 7-06/02/2023, και καταχωρήθηκε με α/α 2 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της 

Υπηρεσίας. 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, να υποβάλλουν εγγράφως μέχρι την Δευτέρα 6 

Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 μ. στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού - 

Οικονομικού, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ΠΒΑ (Πολυτεχνείου 1, Ισόγειο, ΤΚ 

82100, Χίος) σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής. 

Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών, απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

Απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση. 

 

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα Α΄. 

  Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο 

κλειστό φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
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α.  Η λέξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Χίου, Γενική Δ/νση Εσωτερικής 

Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών & 

Περιουσίας, Πολυτεχνείου 1, ΤΚ 82100, Χίος,).   

γ.  Ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

δ.  Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

ε.    Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

στ.  Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και 

τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

 

Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον 

Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, την Συμμόρφωση Τεχνικών Προδιαγραφών του 

παραρτήματος Α της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και τον Πίνακα Οικονομικής 

Προσφοράς του παραρτήματος Β. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν 

πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του συμμετέχοντα  και η μη προσκόμισή τους 

συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.  

  

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για το σύνολο των 

υπό ανάθεση υπηρεσιών επείγουσας αλληλογραφίας. 

 

Ο Μειοδότης αφού ενημερωθεί εγγράφως από το Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας 

της ΠΕ Χίου, θα πρέπει πριν την κατακύρωση της ανάθεσης, να προσκομίσει στο Τμήμα 

Προμηθειών & Περιουσίας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

• ασφαλιστική ενημερότητα  

• φορολογική ενημερότητα  

• πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

• Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (εφόσον πρόκειται για εταιρεία), 

δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από 

τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ για τις Α.Ε. ή οι 

διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση 

της εταιρείας. 

• Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, (σε περίπτωση νομικού 

προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νόμιμου εκπροσώπου): α) περί μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. & β) περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου 

αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 23 του Ν. 

4782/2021) 

 

            Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΠΕ Χίου και στην 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

 

        Τα αναλυτικά στοιχεία των όρων του διαγωνισμού βρίσκονται  σε ηλεκτρονική μορφή 

στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www. pvaigaiou.gov.gr και 

συγκεκριμένα στη θέση «Διαγωνισμοί» ή χορηγούνται από την Δ/νση Διοικητικού - 

Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, 

Πολυτεχνείου 1, Ισόγειο, ΤΚ 82100, Χίος, αρμόδιοι υπάλληλοι: Παπασπανούδης 

Παναγιώτης (τηλ. 22713-50519) Καπίρη Μαρία, (τηλ 2271350520). 

  

http://www.lesvos.gr/




     Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την 

Υπηρεσία. 

 

          Συνολικός Προϋπολογισμός 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%.    

  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 

- Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Α΄) 

- Πίνακας Συμμόρφωσης (Παράρτημα Α΄) 

- Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα Β΄) 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού 

 

 

Δημοσθένης Βούκουνας 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Για Διακίνηση Αλληλογραφίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου με Υπηρεσία 

Ταχυμεταφοράς, για το χρονικό διάστημα από 01/04/2023 έως 31/03/2024 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

ΑΦΜ – ΔOY  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΙΟΥ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL  
 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  …../…./……… 

     
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΑ  
Εντός νησιού Παράδοση σε 1 εργάσιμη 
ημέρα 

  

Για αντικείμενα μέχρι  δύο (2) κιλά  ΝΑΙ  

Για κάθε επιπλέον κιλό (Διευκρινίζεται ότι 
κάθε ποσότητα μικρότερη του κιλού, στις 
περιπτώσεις βάρους άνω των 2 κιλών, 
υπολογίζεται και τιμολογείται ως ολόκληρο 
κιλό) 

ΝΑΙ  

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Εκτός νησιού 
(σε όλη την Ελλάδα)  Παράδοση σε 1-2 
εργάσιμες ημέρες 

  

Για αντικείμενα μέχρι  δύο (2) κιλά  ΝΑΙ  

Για κάθε επιπλέον κιλό (Διευκρινίζεται ότι 
κάθε ποσότητα μικρότερη του κιλού, στις 
περιπτώσεις βάρους άνω των 2 κιλών, 
υπολογίζεται και τιμολογείται ως ολόκληρο 
κιλό) 

ΝΑΙ  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

Εντολή παραλαβής αριθμού πρωτοκόλλου, 
Απόδειξη  παραλαβής και επιστροφή δελτίου 
αποστολής  

ΝΑΙ  

Εντολή για επίδοση σε προκαθορισμένη ώρα 
(πρωινή παράδοση) 

ΝΑΙ  

Εντολή για παράδοση την επομένη εργάσιμη 
μέρα 

ΝΑΙ  

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΔΕΜΑΤΩΝ  ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 
ΕΥΠΑΘΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

  

Για αντικείμενα μέχρι  δύο (2) κιλά  ΝΑΙ  





Για κάθε επιπλέον κιλό (Διευκρινίζεται ότι 
κάθε ποσότητα μικρότερη του κιλού, στις 
περιπτώσεις βάρους άνω των 2 κιλών, 
υπολογίζεται και τιμολογείται ως ολόκληρο 
κιλό) 

ΝΑΙ  

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ   
Για αντικείμενα  0-2  κιλά ΝΑΙ  

Για κάθε επιπλέον κιλό (Διευκρινίζεται ότι 
κάθε ποσότητα μικρότερη του κιλού, στις 
περιπτώσεις βάρους άνω των 2 κιλών, 
υπολογίζεται και τιμολογείται ως ολόκληρο 
κιλό 

ΝΑΙ  

Για κάθε αποστολή εγγράφων και δεμάτων που μεταφέρεται εντός και εκτός Ελλάδος, θα παρέχεται 

αυτόματη ασφαλιστική κάλυψη για απώλεια ή καταστροφή. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται:  

 

• να τηρεί τις βασικές απαιτήσεις της Γενικής Άδειας Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, να τηρεί 

Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.), να 

προσαρτεί Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (voucher) στο ταχυδρομικό αντικείμενο και να 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, 

• να συμπληρώνει το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (voucher) καταγράφοντας σε αυτό 

ενδεχόμενες απαιτήσεις του αποστολέα για ειδικούς τρόπους επίδοσης, 

• να δέχεται κλήσεις και να καλύπτει τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Χίου,  

• να παραλαμβάνει τα ταχυδρομικά αντικείμενα, εντός 2 ωρών από την ώρα που θα ειδοποιηθεί, 

• να προβαίνει σε διακίνηση  αλληλογραφίας Αυθημερόν, τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες όταν 

υπάρχει ανάγκη, 

• η υποχρέωση πρωινής παράδοσης  αφορά την παράδοση των δεμάτων έως τις 11:00 π.μ. και 

χρησιμοποιείται μόνο κατόπιν ρητής εντολής της αναθέτουσας αρχής. 

• να διαθέτει κατάλληλους χώρους (ψυγεία- καταψύκτες) για τα ευπαθή δείγματα των υπηρεσιών της 

Π.Ε. Χίου. Επισημαίνεται ότι ως ψύξη εννοούνται θερμοκρασίες συντήρησης από 0οC  έως 6 οC, ενώ 

ως κατάψυξη εννοούνται θερμοκρασίες συντήρησης από -1οC  έως -18 οC.  

• Η παράδοση των αποστολών που χρήζουν ανάγκη μεταφοράς σε συνθήκες ψύξης και κατάψυξης 

πρέπει να γίνεται την επόμενη μέρα ή τον χρόνο που θα ορίσει η αρμόδια Διεύθυνση της 

αναθέτουσας αρχής. 

• να τηρεί όλες τις ισχύουσες διατάξεις για την ασφαλή συσκευασία και μεταφορά των ευπαθών 

δειγμάτων των υπηρεσιών της Π.Ε. Χίου.  

 

 

Στην προσφορά θα πρέπει να παρέχονται στοιχεία που αφορούν στην ακρίβεια, στην απόδοση, στην 

ταχύτητα διεκπεραίωσης και στην ασφάλεια των αποστολών, καθώς και στις περιπτώσεις καταβολής 

αποζημίωσης από την εταιρεία. 

 

Η προσφερόμενη τιμή θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη και δεν θα αναπροσαρμόζεται για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και κατά την διάρκεια ισχύος της 

σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί.  

 

Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς των αντικειμένων μετά από διαπιστωμένη υπαιτιότητα του αναδόχου θα 

αποζημιώνεται ο αποστολέας. 

 
 

…………………………………. 

(Ημερομηνία) 

 

 

 

…………………………………………… 

   (Υπογραφή – Σφραγίδα) 





 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
            ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΠΙΝΑΚΑ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 
 
 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Α. Ο υποψήφιος έλαβε γνώση 
των όρων και υποχρεώσεων της 
αριθμ. πρωτ……………………. 

Πρόσκλησης και δεσμεύεται ότι 
τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

 

 

 

 

 

 
 
 

ΝΑΙ 

 

Β. Ο υποψήφιος έλαβε γνώση 
των όρων και υποχρεώσεων των 
Τεχνικών Προδιαγραφών του 
Παραρτήματος Α’ και 
δεσμεύεται ότι τους αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
 
 
 
 
 

…………………………………. 

(Ημερομηνία) 

 

 

 

 

…………………………………………… 

   (Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα 
 

Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει, τον  παραπάνω πίνακα συμμόρφωσης, έχοντας την 

απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών του 

πινάκα συμμόρφωσης. 

 
 
 

Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ  

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή 

είναι υποχρεωτική για τον  προσφέροντα. Οι συγκεκριμένοι όροι θεωρούνται απαράβατοι με  την παρούσα 

Διακήρυξη, με τους οποίους ο προσφέρων υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν 

πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.  

 

Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν 

η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ, 

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/04/2023 ΕΩΣ 31/03/2024 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

ΑΦΜ – ΔOY  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΙΟΥ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL  
 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΑ  
Εντός νησιού Παράδοση σε 1 εργάσιμη ημέρα 

 

Για αντικείμενα μέχρι  δύο (2) κιλά   

Για κάθε επιπλέον κιλό (Διευκρινίζεται ότι κάθε ποσότητα μικρότερη του 
κιλού, στις περιπτώσεις βάρους άνω των 2 κιλών, υπολογίζεται και 
τιμολογείται ως ολόκληρο κιλό) 

 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Εκτός νησιού 
(σε όλη την Ελλάδα)  Παράδοση σε 1-2 εργάσιμες ημέρες 

 

Για αντικείμενα μέχρι  δύο (2) κιλά   

Για κάθε επιπλέον κιλό (Διευκρινίζεται ότι κάθε ποσότητα μικρότερη του 
κιλού, στις περιπτώσεις βάρους άνω των 2 κιλών, υπολογίζεται και 
τιμολογείται ως ολόκληρο κιλό) 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Εντολή παραλαβής αριθμού πρωτοκόλλου, Απόδειξη  παραλαβής και 
επιστροφή δελτίου αποστολής  

 

Εντολή για επίδοση σε προκαθορισμένη ώρα (πρωινή παράδοση)  
Εντολή για παράδοση την επομένη εργάσιμη μέρα  

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΔΕΜΑΤΩΝ  ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΥΠΑΘΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
Για αντικείμενα μέχρι  δύο (2) κιλά   

Για κάθε επιπλέον κιλό (Διευκρινίζεται ότι κάθε ποσότητα μικρότερη του 
κιλού, στις περιπτώσεις βάρους άνω των 2 κιλών, υπολογίζεται και 
τιμολογείται ως ολόκληρο κιλό) 

 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
Για αντικείμενα  0-2  κιλά  

Για κάθε επιπλέον κιλό (Διευκρινίζεται ότι κάθε ποσότητα μικρότερη του 
κιλού, στις περιπτώσεις βάρους άνω των 2 κιλών, υπολογίζεται και 
τιμολογείται ως ολόκληρο κιλό 

 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΟ  
 

 
 

…………………………………. 

(Ημερομηνία) 

 

 

…………………………………………… 

   (Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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