
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α΄                                          

Τίτλος Μελέτης:
 «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :   45.049,20 € με Φ.Π.Α.

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση

της  αλληλογραφίας  του  Δήμου Χαλκιδέων,  χρονικής  διάρκειας  ενός  έτους  ή μέχρι  την

εξάντληση   του Συμβατικού ποσού και των συμβατικών ποσοτήτων.

Η υπό εκτέλεση παροχή υπηρεσίας  θα βρίσκεται  σε  πλήρη συμφωνία  με  το Ν.

4053/2012  (ΦΕΚ  44  Α/7-3-2012)  «Ρύθμιση  λειτουργίας  της  ταχυδρομικής  αγοράς,

θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών  και  άλλες  διατάξεις»  καθώς  και  τις  διατάξεις  των

άρθρων 23, 26, 27, 28 και 29 του ν. 2668/1998 «Οργάνωση του τομέα παροχής   τα-

χυδρομικών  υπηρεσιών  και  άλλες  διατάξεις»,  (Α΄  282),  ως  έχουν  τροποποιηθεί  και

ισχύουν.

Η συνολική δαπάνη για την ως άνω παροχή υπηρεσίας  προϋπολογίζεται στο ποσό

των  45.049,20 €,με Φ.Π.Α. η οποία  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό  οικονομικού έτους

2018, με  K.A. 00.6221.0001 και τίτλο «Ταχυδρομικά Τέλη Υπηρεσιακής Αλληλογραφίας».

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας  θα πραγματοποιηθεί με

συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής   και σύμφωνα με τις σχετικές

διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

                                                                     

      Χαλκίδα 04-10-2018                                                     Θεωρήθηκε
         H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                             ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
                                         
         ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                  ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                                                                                                                                      



Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή υπηρεσιών

Εκτιμώμενες
ποσότητες
φακέλων

Ενδεικτική
τιμή  ανά
φάκελο

Χρόνος
επίδοσης

Συνολική  Δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ

1

Διακίνηση
αλληλογραφίας
εσωτερικού,  φακέλων
βάρους  έως  20gr
Μέγεθος  φακέλου  από
140mm  έως  245mm
(μήκος) χ 90 έως 165mm
(ύψος) 18.000,00 0,70

Σε τρεις
εργάσιμες

ημέρες από
την ημέρα
κατάθεσης 12.600,00

2

Διακίνηση
αλληλογραφίας
εσωτερικού, επιστολών &
λοιπών  φακέλων  βάρους
από  21  gr  έως  50gr
Μέγεθος  φακέλου  από
140mm  έως  245mm
(μήκος) χ 90 έως 165mm
(ύψος) 8.000,00 0,90

Σε τρεις
εργάσιμες

ημέρες από
την ημέρα
κατάθεσης 7.200,00

3

Διακίνηση
αλληλογραφίας
εσωτερικού, επιστολών &
λοιπών  φακέλων  βάρους
από  51  gr  έως  100gr
Μέγεθος  φακέλου  από
140mm  έως  245mm
(μήκος) χ 90 έως 165mm
(ύψος) 400,00 1,05

Σε τρεις
εργάσιμες

ημέρες από
την ημέρα
κατάθεσης 420,00

4

Διακίνηση
αλληλογραφίας
εσωτερικού, επιστολών &
λοιπών  φακέλων  βάρους
εως  100  gr  Μέγεθος
φακέλου από 140mm έως
380mm (μήκος) χ 90 έως
245mm (ύψος) 500,00 1,35

Σε τρεις
εργάσιμες

ημέρες από
την ημέρα
κατάθεσης 675,00

                                                                                                                                      



5

Διακίνηση
αλληλογραφίας
εσωτερικού, επιστολών &
λοιπών  φακέλων  βάρους
από  101  gr  έως  200gr
Μέγεθος  φακέλου  από
140mm  έως  380  mm
(μήκος) χ 90 έως 245mm
(ύψος) 500,00 1,75

Σε τρεις
εργάσιμες

ημέρες από
την ημέρα
κατάθεσης 875,00

6

Διακίνηση
αλληλογραφίας
εσωτερικού,   επιστολών
&  λοιπών  φακέλων
βάρους  από  201  gr  έως
1000gr   Μέγεθος
φακέλου από 140mm έως
380 mm (μήκος) χ 90 έως
245mm (ύψος) 1.300,00 2,56

Σε τρεις
εργάσιμες

ημέρες από
την ημέρα
κατάθεσης 3.328,00

7

Πρόσθετο  τέλος  για
συστημένη
αλληλογραφία  για  το
εσωτερικό (αφορά όλα τα
είδη φακέλων ) 5.760,00 1,95 11.232,00

ΣΥΝΟΛΟ 36.330,00
ΦΠΑ 24,00% 8.719,20

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 45.049,20

                                                

                                    
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός υπολογίστηκε αναλογικά με βάση τις ετήσιες ανάγκες

και  την ετήσια δαπάνη του Δήμου, της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.  Οι ανωτέρω

αναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και οποιεσδήποτε  αυξομειώσεις των ανωτέρω

ποσοτήτων θα τακτοποιούνται στο ύψος της υπογραφείσας σύμβασης. 

        Χαλκίδα 04-10-2018                                                   Θεωρήθηκε
         H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                             ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
                                         
         ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                  ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                                                                                                                                      



 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 10

Αντικείμενο της μελέτης

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση

της αλληλογραφίας του Δήμου Χαλκιδέων,  χρονικής διάρκειας ενός έτους ή μέχρι την

εξάντληση   του Συμβατικού ποσού και  των συμβατικών ποσοτήτων  και  όχι πέραν του

τριμήνου.

ΑΡΘΡΟ 20

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του  διαγωνισμού και  η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνουν

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ήτοι αναλυτικά:

1) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).

2)  Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  (Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).

3)  Τις  διατάξεις  του  Ν.  4053/2012  (ΦΕΚ  44  Α/7-3-2012)  «Ρύθμιση  λειτουργίας  της

ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».

4) Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016.

5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Α' 133) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».

ΑΡΘΡΟ 30

Τεχνικές Προδιαγραφές

Η διακίνηση της αλληλογραφίας όλων των υπηρεσιών του Δήμου Χαλκίδας αφορά

υπηρεσιακά έγγραφα τα οποία απευθύνονται κυρίως:

-  Σε οφειλέτες του Δήμου

- Σε Δημόσιους φορείς (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υπουργεία, Ελεγκτικό Συνέδριο, Δ.Ο.Υ.

κ.α.)

-  Σε Ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κ.α.).

-  Σε ιδιώτες για θέματα εξυπηρέτησής τους.

                                                                                                                                      



Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες αφορούν την παράδοση των υπηρεσιακών εγγράφων

του Δήμου εντός της Ελληνικής Επικράτειας με χρόνο επίδοσης όπως αναφέρεται στον

ανωτέρω πινάκα.

Η συμβαλλόμενη εταιρεία θα δέχεται εντολές για τη διακίνηση της αλληλογραφίας

μόνο από το τμήμα Διοίκησης του Δήμου και θα είναι υποχρεωμένη να εκδίδει ημερήσια

κατάσταση  στην  οποία  θα  αναλύονται  όλες  οι  κινήσεις  -  παραδόσεις  που

πραγματοποιήθηκαν (με παράθεση όλων των στοιχείων όπως ημερομηνία,  προορισμός,

βάρος του δέματος)  συνοδευόμενη από τη σχετική απόδειξη ομαδικής κατάθεσης της

αλληλογραφίας και στο τέλος κάθε μήνα μια συγκεντρωτική κατάσταση παραδόσεων με τη

συνολική μηνιαία χρέωση.

      

        Χαλκίδα 04-10-2018                                                   Θεωρήθηκε
           H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                             ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
                                         
           ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ                                               ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                                                                                                                                      



ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για

τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου Χαλκιδέων εντός της Ελληνικής Επικράτειας

με χρόνο επίδοσης όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πινάκα, χρονικής διάρκειας ενός έτους

ή μέχρι την εξάντληση   του Συμβατικού ποσού και των συμβατικών ποσοτήτων  και  όχι

πέραν του τριμήνου.   

β) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 45.049,20 € με  Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Διατάξεις που ισχύουν
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:

1) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).

2)  Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  (Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).

3)  Τις  διατάξεις  του  Ν.  4053/2012  (ΦΕΚ  44  Α/7-3-2012)  «Ρύθμιση  λειτουργίας  της

ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».

4) Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016.

5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Α' 133) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».

ΑΡΘΡΟ 3ο

Συµβατικά Τεύχη

Τα συμβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσίας κατά σειρά είναι:

α) Η Διακήρυξη.

β) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

γ) Συγγραφή υποχρεώσεων.

δ) Το Τιμολόγιο Προσφοράς.

                                                                                                                                      



ΑΡΘΡΟ 4ο

Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας

Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας,  θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό  μειοδοτικό

διαγωνισμό με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική επιτροπή του Δήμου, κατά τ ις

διατάξεις  του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 5ο

Σύμβαση 

Ο  ανάδοχος  της  Παροχής  Υπηρεσίας,  μετά,  την  κατά  νόμο,  έγκριση  του

αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται  να προσέλθει  σε ορισμένο τόπο,  εντός προθεσμίας

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης, να υπογράψει

τη σύμβαση και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή

εκτέλεση αυτής.  Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα

τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισμού και τουλάχιστον τα εξής:

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη.

γ) Οι προς παροχή υπηρεσίες και οι ποσότητες αυτών.

δ) Την τιμή.

ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών.

στ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

ζ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

η) Τον τρόπο πληρωμής.

θ) Την παραλαβή των υπηρεσιών.

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή

όταν συμφωνήσουν γι’  αυτό και  τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από τις  σχετικές

εγκρίσεις.

                                                                                                                                      



Άρθρο 6ο

Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύμβασης

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης   που αντιστοιχεί  στο 5%  επί του

συνόλου της καθαρής αξίας και θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά τη λήξη του χρόνου

εγγυήσεως,  για  το  σύνολο  ή  μέρος  του  ποσού  στο  οποίο  αναφέρεται,  αν  εξαιτίας

παραβάσεων των όρων της συμβάσεως ήθελαν καταπέσουν σε βάρος του ποινικές ρήτρες.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Χρόνος Εγγυήσεως

Ο χρόνος εγγυήσεως, ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  για

ένα έτος  και  μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων ή του συμβατικού ποσού. 

  

ΑΡΘΡΟ 8ο

Έκπτωση του αναδόχου

Ο  ανάδοχος  που  δεν  προσέλθει   μέσα  στην  προθεσμία  που  του  ορίσθηκε  να

υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση

που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με Απόφαση της

Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Με  την  ίδια  διαδικασία,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη

σύμβαση,  εφόσον  δεν  προσέφερε  -  παρέδωσε  τις  υπηρεσίες  σύμφωνα  με  όσα

προβλέπονται στη διακήρυξη και σύμβαση.

Στον έκπτωτο ανάδοχο,  μετά από την Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής  μπορεί να

επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης  καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά

περίπτωση.

                                                                                                                                      



ΑΡΘΡΟ 9ο

Υποβολή Προσφοράς

Ο  κάθε  διαγωνιζόμενος  οφείλει  να  υποβάλει  προσφορά  για  το  σύνολο  της

ποσότητας των υπηρεσιών. Οι προσφερόμενες τιμές στο σύνολο  και ανά είδος υπηρεσίας

δεν πρέπει να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η προσφερόμενη τιμή

του αναδόχου  είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης

και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η υπηρεσία θεωρείται ενιαία και όποιος

διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος αυτής, δε θα γίνεται αποδεκτή.

                                                ΑΡΘΡΟ 10ο  

                        Κατακύρωση μεγαλύτερης ποσότητας

Στην συγκεκριμένη σύναψη σύμβασης  δεδομένου ότι η χρήση των  υπηρεσιών που

περιγράφονται  στην  Μελέτη  της  Υπηρεσίας,  είναι    συνεχής  από  πλευράς  του  Δήμου

Χαλκιδέων, δύναται  σε περίπτωση επιτευχθέντος μικρότερου τιμήματος που προκύπτει

από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία  από τον συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό, το ποσό

αυτής θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση υπηρεσιών  μεγαλύτερης ποσότητας μέχρι το

ποσοστό  30%  κατόπιν  γνωμοδοτήσεως  της  επιτροπής  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού

σύμφωνα άλλωστε με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Νόμου 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Τρόπος πληρωμής-Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

  1. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται   ανά μήνα, με το ποσό που αντιστοιχεί  στις

παραδόσεις φακέλων – δεμάτων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του μήνα, όπως

αυτές προκύπτουν από τις υποβληθείσες ημερήσιες καταστάσεις και μετά την ολοκλήρωση

των απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών για την έκδοση των αντίστοιχων Χρηματικών

Ενταλμάτων Πληρωμής και θεώρησής του πρώτου Χ.Ε.Π.  από τον αρμόδιο επίτροπο του

Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ευβοίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

                                                                                                                                      



Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.     

    2. Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από το Δήμο  εξήντα (60)

ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου  από αυτόν,  ο Δήμος  καθίσταται υπερήμερος

και  οφείλει  τόκους  χωρίς  να  απαιτείται  όχληση  από  τον  ανάδοχο.  Η  υποβολή  του

τιμολογίου  δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

3. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη, και

κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο Φ.Π.Α.  βαρύνει τον Δήμο.

       Χαλκίδα 04-10-2018                                                    Θεωρήθηκε
           H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                              ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
         

                                
        ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ                                        ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

                             

                                                                                                                                      



                    Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α Περιγραφή υπηρεσιών

Εκτιμώμενες
ποσότητες
φακέλων

Προσφερόμ
ενη  τιμή
ανά φάκελο

Χρόνος
επίδοσης

Συνολική  Δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ

1

Διακίνηση
αλληλογραφίας
εσωτερικού,  φακέλων
βάρους  έως  20gr
Μέγεθος  φακέλου  από
140mm  έως  245mm
(μήκος) χ 90 έως 165mm
(ύψος) 18.000,00

Σε τρεις
εργάσιμες

ημέρες από
την ημέρα
κατάθεσης

2

Διακίνηση
αλληλογραφίας
εσωτερικού, επιστολών &
λοιπών  φακέλων  βάρους
από  21  gr  έως  50gr
Μέγεθος  φακέλου  από
140mm  έως  245mm
(μήκος) χ 90 έως 165mm
(ύψος) 8.000,00

Σε τρεις
εργάσιμες

ημέρες από
την ημέρα
κατάθεσης

3

Διακίνηση
αλληλογραφίας
εσωτερικού, επιστολών &
λοιπών  φακέλων  βάρους
από  51  gr  έως  100gr
Μέγεθος  φακέλου  από
140mm  έως  245mm
(μήκος) χ 90 έως 165mm
(ύψος) 400,00

Σε τρεις
εργάσιμες

ημέρες από
την ημέρα
κατάθεσης

4

Διακίνηση
αλληλογραφίας
εσωτερικού, επιστολών &
λοιπών  φακέλων  βάρους
εως  100  gr  Μέγεθος
φακέλου από 140mm έως
380mm (μήκος) χ 90 έως
245mm (ύψος) 500,00

Σε τρεις
εργάσιμες

ημέρες από
την ημέρα
κατάθεσης

5

Διακίνηση
αλληλογραφίας
εσωτερικού, επιστολών &
λοιπών  φακέλων  βάρους
από  101  gr  έως  200gr
Μέγεθος  φακέλου  από
140mm  έως  380  mm
(μήκος) χ 90 έως 245mm
(ύψος) 500,00

Σε τρεις
εργάσιμες

ημέρες από
την ημέρα
κατάθεσης

                                                                                                                                      



6

Διακίνηση
αλληλογραφίας
εσωτερικού,   επιστολών
&  λοιπών  φακέλων
βάρους  από  201  gr  έως
1000gr   Μέγεθος
φακέλου από 140mm έως
380 mm (μήκος) χ 90 έως
245mm (ύψος) 1.300,00

Σε τρεις
εργάσιμες

ημέρες από
την ημέρα
κατάθεσης

7

Πρόσθετο  τέλος  για
συστημένη
αλληλογραφία  για  το
εσωτερικό (αφορά όλα τα
είδη φακέλων ) 5.760,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24,00%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

                                                                                                           
                                                                         Ημερομηνία  …./…./2018 

                                                               Ο Προσφέρων (σφραγίδα και υπογραφή)         
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