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                                                                                                              Πύργος, 04/01/2022                                                                                                               

                                                                                                        Α.Π.: 140 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                             

             6
η
  Υ. ΠΕ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΗΛΕΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Συντριάδα 

Τ.Κ. 27 100 – ΠΥΡΓΟΣ 

Τηλ.: 26213-61474 

          26213-61211 

Πληροφορίες: Πουλιάσης Α. 

E-Mail: promithiesgnpyr@gmail.com                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
            

 

 

                                                                                    ΠΡΟΣ:  

                                                                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ: 

 

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ» για τη Ν.Μ. Πύργου του 

Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για ένα (1) έτος»  

 

Με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση 

της τιμής 
 

 

Η  Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου 

Έχοντας υπόψη: 

 

1.Την υπ΄αριθ. 49
η
/29-12-2021 Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας (ΑΔΑΜ 

:22REQ009890976)  για την προμήθεια της σχετικής υπηρεσίας 

 

2.Την αρ. πρωτ. 89/03-01-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 

22REQ009890989) 

http://www.epromy.gr/
mailto:promithiesgnpyr@gmail.com
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3.Τα άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) κατόπιν αντικατάστασής του  

με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, και το άρθρο 328 του Ν.4412/2016  κατόπιν τροποποίησής 

του με το άρθρο 128 του Ν.4782/2021 αντίστοιχα  περί απευθείας αναθέσεων, 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

 

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία να υποβάλλει σχετική προσφορά σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Ν. 4782/2021 και την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του ιδίου 

νόμου, για την κάτωθι υπηρεσία: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ» για την 

κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου 

Συνολική  προϋπολογισθείσα  δαπάνης 

7.380,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠA 24% 

 

 

Η Οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα δοθεί αναλυτικά και θα υπολογισθεί 

για το σύνολο των παρακάτω υπηρεσιών:  

 
*Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

[*Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη 

προσφορά –τιμή (Τ). 

Ως προσφορά-τιμή σύγκρισης λαμβάνεται αυτή που θα προκύψει από τον ακόλουθο 

μαθηματικό τύπο: 

1 
Α)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ) έως 2 κιλά , και 

Β)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ) άνω των 2 κιλών 

2 
Α)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) έως 2 κιλά , και 

Β)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)άνω των 2 κιλών 

3 
Α)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ) έως 2 κιλά , και  

Β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ) άνω των 2 κιλών  

4 
Α)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ) έως 2 κιλά, και  

Β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ) άνω των 2 κιλών 
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Τ= (1Α Χ 7,7%) + (1Β Χ 1%) + (2Α Χ 3,8%) + (2Β Χ 1%) + (3Α Χ 84%) + (3Β Χ 1,3%) 

+ (4Α Χ 1%) + (4Β Χ 0,2%)] 

Υποσημείωση: Το συνολικό ποσό των αποστολών των εγγράφων και των δεμάτων που θα 

μεταφέρονται στο προαναφερθέν διάστημα του ενός (1) έτους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

το ποσό των   5.951,61€  πλέον  ΦΠΑ 24% (7.380,00€  συμπ. ΦΠΑ) για τη Νοσηλευτική 

Μονάδα Πύργου.        

  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος. Δύναται να δοθεί παράταση έως 

τρεις (3) μήνες με μονομερές δικαίωμα της Γ. Ν. Ηλείας ως προς την απορρόφηση του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις – προδιαγραφές : 

Να διαθέτει οργανωμένο δίκτυο διανομής και μεταφορών ικανό να καλύψει τις ανάγκες σε 

διακίνηση εγγράφων και δεμάτων σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό. 

Να είναι ιδιοκτήτης  ενός ικανοποιητικού αριθμού μεταφορικών μέσων ώστε να ικανοποιεί 

τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 

Να είναι εξοπλισμένoς με μηχανογραφικό / ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και 

παρακολούθησης της διακινούμενης αλληλογραφίας 

Να είναι ικανός να ανταποκρίνεται αυθημερόν στις κλήσεις για αποστολή ειδών και 

αλληλογραφίας 

Να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για απώλεια ή καταστροφή των διακινουμένων 

Να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή αντίστοιχό του. 

Να εκδίδει τουλάχιστον μηνιαία  κατάσταση ελέγχου παραλαβών η οποία θα πρέπει να 

παραδίδεται στο αρμόδιο Τμήμα του Νοσοκομείου. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να πληρούν όλες τις ανωτέρω απαιτήσεις –      

προδιαγραφές και να αποδεικνύουν τούτο στην προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού. 

Η προσφορά που θα δοθεί θα πρέπει να είναι αναλυτική και να αναφέρεται στα εξής: 

 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου του 

Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε 

0831 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022 και 2023 του 

Φορέα.  

3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ισχύς της προσφοράς είναι  εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υποβολή της προσφοράς. 

Αρμόδιος υπάλληλος: Πουλιάσης Αλέξανδρος. 
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Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν σταλεί σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, να είναι 

δακτυλογραφημένες και γραμμένες στην ελληνική γλώσσα, μέχρι την Δευτέρα  10/01/2022 

και ώρα 14:00 μ.μ. στην Γραμματεία του Νοσοκομείου. Οι προσφορές θα κατατεθούν είτε 

με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε ταχυδρομικά, οπωσδήποτε πάντως σε σφραγισμένο φάκελο. 

 

Η προσφορά θα φέρει υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του 

(όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο κλπ). 

 

Προσφορά που θα κατατεθεί μετά την προαναφερεθείσα ημέρα και ώρα, θα απορρίπτεται ως 

εκπρόθεσμη και θα επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την Δευτέρα  10/01/2022 και ώρα 14:30 

μ.μ. 

 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις των Τεχνικών προδιαγραφών , για το 

σύνολο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας όπως αναλύθηκε ανωτέρω ανά περίπτωση.  

 

Οι προσφορές που θα κατατεθούν αφορούν  στο σύνολο των τμημάτων, ήτοι στο σύνολο των 

ζητούμενων υπηρεσιών της Διακήρυξης. 

 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά του, τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά:  

 

1.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία: 

Α). Να δηλώνεται ότι, αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

Β). Να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι όροι αποκλεισμού των άρθρων 73 

& 74 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

2.Φορολογική ενημερότητα 

 

3.Ασφαλιστική ενημερότητα 

 

4.Νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. καταστατικό, έναρξη επιχείρησης για ατομική κ.α.) 

 

5.Ποινικό μητρώο 

 

6.Οικονομική προσφορά (όπως στο συνημμένο Παράρτημα) 

 

ΑΔΑ: 6ΗΚΤ46907Ε-Μ45



 5 

7.Τεχνική προσφορά καταλλήλως υπογεγραμμένη, που θα καλύπτει απαραιτήτως και 

απαρεγκλίτως του όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που τέθηκαν από την Αναθέτουσα 

Αρχή στην παρούσα. 

 

8. Οικονομική Προσφορά (όπως στο συνημμένο Παράρτημα). 

 

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 

11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 έως την απορρόφηση του φυσικού και του οικονομικού 

περιεχομένου της σύμβασης. 

 

6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας (σύμφωνα με την τελευταία 

σχετική τροποποίηση που επήλθε με το Ν.4782/2021) ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  κατά το ποσό που αναλογεί 

στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά,  μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

7. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ 

 

Κατά της εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
δικαστήρια Πύργου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 
 
 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  
  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε κατάσταση που κατά 
νόμο θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.                                                     
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στοιχεία οικονομικού φορέα 

-

Επωνυμία……………………………………………. 

-

ΑΦΜ………………………………………………… 

-

ΔΟΥ…………………………………………………. 

-

Διεύθυνση…………………………………………… 

-

Τηλ…………………………………………………... 

-

FAX..………………………………………………... 

-

Email..……………………………………………….. 

 

Ημερομηνία..…./.…../…….              

 

Προς : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ        ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΥΡΓΟΥ 

Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ 

 

 

 

Σας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για τη διακήρυξη ……………/………..   

…-…-2022 για ……………………………………, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

                               

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ 

 ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΜΗ 

1 

Α)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ) έως 2 κιλά 

, και 

Β)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ) άνω των 2 
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Υπογραφή – Σφραγίδα 

* Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς με διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, 

αρκεί να περιλαμβάνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που 

απαιτούνται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής Η τιμή της προς 

προμήθεια υπηρεσίας  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης.
  

 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν 

δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει 

με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό όπως καθορίζεται στην παρούσα  

σύμβαση δ)η τιμή υπερβαίνει την τιμή του  Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ. Σε περίπτωση 

που τα προσφερόμενα είδη δεν περιλαμβάνονται στο παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., οι 

υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώνουν στην προσφορά τους. Να αναγράφεται υποχρεωτικά ο 

κωδικός των υλικών που συμπεριλαμβάνονται στο παρατηρητήριο τιμών, καθώς και τιμή 

του παρατηρητηρίου της Ε.Π.Υ.(0221/18-12-2014 πράξη του IV Τμήματος του ελεγκτικού 

Συνεδρίου). 

 

 
                                                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

                                                                                    

                                                                        Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  MD PhD 

κιλών 

2 

Α)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) 

έως 2 κιλά , και 

Β)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)άνω των 2 κιλών 

 

 

3 

Α)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ) 

έως 2 κιλά , και  

Β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ) 

άνω των 2 κιλών  

 

 

4 

Α)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ) έως 2 κιλά, και  

Β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ) άνω των 2 κιλών 

 

 

ΑΔΑ: 6ΗΚΤ46907Ε-Μ45
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