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Βέροια, 20 Ιανουαρίου 2022
Αρ. Πρωτ.: οικ. 46489(385)

ΠΡΟΣ:
Κάθε Ενδιαφερόμενο

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την ανάθεση ταχυδρομικών

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένου

προϋπολογισμού

22.000,00

ευρώ

του

ΦΠΑ

(CPV:64110000-0), και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς προϋπολογισμού 8.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (CPV:64120000-3),των υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Ημαθίας καθώς και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Νομού για το έτος
2022».

Έχοντας υπόψη:
1.

Τον Ν. 3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.

Τις αριθ. 81320 & 77909/1.12.2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η
τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ
226/τ. Α΄/ 27-12-2010).
3.

Το Π.Δ. 161/2000 «Μεταβίβαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων τοπικού

ενδιαφέροντος που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
4.

Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ145.Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

5. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
6. Τον Ν. 4782/2021 (Α' 36) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”.
7. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129)

1

22PROC009946025 2022-01-20
8. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
9. Το N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
10. Την με αριθμ. 57654/22.5.5017(ΦΕΚ 1781/Β΄/23.5.2017) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ)» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
11. Τον Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).
12. Την αρ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/3-9-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
(Υ.Ο.Δ.Δ. 708/9-9-2019) σχετικά με τον Ορισμό Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων
ευθύνης στους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας.
13. Την αριθ. 570607(7712)/12-9-2019 (Β’3475) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή
Περιφερειάρχη».
14. Το

εγκεκριμένο

πρόγραμμα

εκτελεστέων

προμηθειών

της

Περιφέρειας

Κεντρικής

Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας για το οικονομικό έτος 2022 (Αριθμ. 71/2021
Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΔΑ: 9Ω3Ζ7ΛΛ-ΡΘΗ).
15. Τις με α/α 995 αριθμ. πρωτ.11628(188)/17.01.2022 (ΑΔΑΜ:22REQ009930760) και α/α 996
αριθμ.

πρωτ.

36459(321)/17.01.2022

(ΑΔΑM:22REQ009931176)

αποφάσεις

ανάληψης

υποχρέωσης (Φ.721 ΚΑΕ 0823), οι οποίες καταχωρήθηκαν με α/α 968 και 969 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας.
16. Τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας καθώς και των
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Νομού για το έτος 2022.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
Να υποβάλλουν στην υπηρεσία μας προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, για ταχυδρομικές
υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφοράς της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας έτους 2022.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τα οποία δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα
άρθρα 73 (παρ. 1 και 2) και 74 του Ν. 4412/2016, και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της
παρούσας.
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Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
(22.000,00 ευρώ για ταχυδρομικές υπηρεσίες και 8.000,00 ευρώ για υπηρεσίες ταχυμεταφορών)
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.
Η σύμβαση θα ισχύει από 01.03.2022 της έως 31.12.2022, με μονομερές δικαίωμα για
παράταση του χρόνου λήξης για έξι μήνες, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Π.Ε.
Ημαθίας.
Η παράταση της Σύμβασης θα γίνει με τις τιμές της προσφοράς, μετά από μονομερή απόφαση
του αρμοδίου οργάνου της ΠΚΜ, με την προϋπόθεση ότι καλύπτεται και οικονομικά από τη
δεσμευμένη πίστωση.
Στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα Α & Β που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της
παρούσης, απεικονίζονται οι απαιτούμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες
ταχυμεταφοράς που πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά των ενδιαφερόμενων.
Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς θεωρούνται ξεχωριστά
παραρτήματα της πρόσκλησης και ως εκ τούτου δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
είτε και για τις δύο υπηρεσίες είτε και για την κάθε μία ξεχωριστά.
Η προσφορά όμως θα πρέπει να αφορά το σύνολο των υπηρεσιών του κάθε παραρτήματος.
Για την κατάθεση προσφοράς, όσον αφορά τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η δέσμευση από τον ενδιαφερόμενο της υποχρέωσης να παραλαμβάνει
την αλληλογραφία (φακέλων /δεμάτων), ανεξαρτήτως ποσότητας, από τις υπηρεσίες της Π.Ε.
Ημαθίας έως και τις 15:00 μμ. Κατά τις ημέρες της λειτουργίας τους, όπως και η ύπαρξη
αντιπροσώπου /συνεργάτη του στον Νομό Ημαθίας.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα Πρόσκληση. Προϋπόθεση αποτελεί η
πλήρης αποδοχή των όρων της παρούσας.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, την
επωνυμία και τη διεύθυνση του, καθώς και τα ακόλουθα:
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Προς:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Μητροπόλεως 44, Τ. Κ.: 59132, Βέροια.
Και ανάλογα με τις υπηρεσίες που αφορά η προσφορά θα αναγράφεται η φράση:
«Προσφορά

για

ταχυδρομικές

υπηρεσίες

και

υπηρεσίες

ταχυμεταφοράς

της

Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας έτους 2022 της με αρ. πρωτ. 46489(385)/20/01/2022
Πρόσκλησης», εφόσον η προσφορά θα αφορά και τις δύο υπηρεσίες
ή «Προσφορά για ταχυδρομικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας έτους
2022 της με αρ. πρωτ 46489(385)/20/01/2022 Πρόσκλησης»,
ή «Προσφορά για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας έτους
2022 της με αρ. πρωτ. 46489(385)/20/01/2022 Πρόσκλησης»,
Οι φάκελοι ενδιαφέροντος μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά-Courier στο
Πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού- Ανθρωπίνων Πόρων, Μητροπόλεως 44, στο
Ισόγειο, μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:30 μ.μ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Ο Φάκελος με την ένδειξη «Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς» θα
περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως
αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 (ο νόμιμος εκπρόσωπος σύμφωνα με
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
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οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία
σύναψης σύμβασης), στην οποία να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:
Α. Δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους Λόγους Αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016.
Β. Δεν έχει αποκλεισθεί από δημόσιες συμβάσεις βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016.
Γ. Εφαρμόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων που προβλέπονται από το άρθρο
18,

παρ.

2

του

Ν.

4412/2016

και

αφορά

στις

διατάξεις

της

περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
Δ. Αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
Η ανωτέρω Δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
παρούσας Πρόσκλησης.
Σημείωση: Η περίπτωση (Α) της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά:
(α)

Στις

περιπτώσεις

εταιρειών

περιορισμένης

ευθύνης

(ΕΠΕ),

ιδιωτικών

κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές.
(β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
(γ) Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο πρέπει
να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε
αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, με
ημερομηνία έκδοσης το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,
με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.
5. Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα
οποία γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή τους.
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Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4250/2014 (Α΄ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά
τους.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία είναι τα ακόλουθα:
1.

Ευκρινές φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών

Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, με την οποία θα πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος ειδικής άδειας για
παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ ή
ευκρινές φωτοαντίγραφο απόφασης της ΕΕΤΤ στην οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία της
άδειάς του ή ευκρινές φωτοαντίγραφο από άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό δημόσιο έγγραφο.
2.

Ευκρινές φωτοαντίγραφο απόφασης έγκρισης της Πολιτικής Διασφάλισης του

Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υποψηφίου Αναδόχου από την Αρχή
Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών.
Περιεχόμενα υποφακέλου «Οικονομικής Προσφοράς»
Ο Φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» , ο οποίος θα πρέπει να είναι
σφραγισμένος περιέχει την συνολική οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα.
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα Παραρτήματα Α & Β της παρούσας και
φέρει σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντος.
Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, τηλέφωνα
επικοινωνίας 23313 50210 - 23313 50122.
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί αυθημερόν στον ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Π.Ε.
Ημαθίας imathia.pkm.gov.gr.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
Συνημμένα:
1.
Παραρτήματα Α Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Εσωτερικού & Εξωτερικού
2.

Παράρτημα Β Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς Εσωτερικού & Εξωτερικού

6

22PROC009946025 2022-01-20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΩΣ 22.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
(Α
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
(Β
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ)

1. Επιστολές μικρού μεγέθους
Α) Επιστολές μέχρι 20 gr
B) Επιστολές μέχρι 50 gr
Γ) Επιστολές μέχρι 100 gr
2. Επιστολές μεγάλου μεγέθους
Α) Επιστολές μέχρι 100 gr
B) Επιστολές μέχρι 200 gr
Γ) Επιστολές μέχρι 1000 gr
3. Επιστολές ογκώδεις και
Ακανόνιστες
Α) Επιστολές μέχρι 500 gr
Β) Επιστολές μέχρι 1000 gr
Γ) Επιστολές μέχρι 2000 gr
4. Ειδικές Διαχειρίσεις
(Επιπλέον Χρέωση)
Α) Επείγοντα
B) Συστημένα
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

Γ) Συστημένα & Επείγοντα

Δ) Συστημένα & Απόδειξη Παραλαβής

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Έκπτωση τοις εκατό (%)
επί του τιμοκαταλόγου εξωτερικού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΩΣ 8.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Υπηρεσίες από πόλη σε πόλη –
παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα
(εντός περιφερειακής ενότητας – εντός
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)
Α) για αντικείμενα μέχρι 2,0 kg
Β) για αντικείμενα άνω των 2,0 kg
2. Υπηρεσίες για χερσαίους προορισμούς –
παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα
Α) για αντικείμενα μέχρι 2,0 kg
Β) για αντικείμενα άνω των 2,0 kg
3. Αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές –
παράδοση τη δεύτερη ημέρα
Α) για αντικείμενα μέχρι 2,0 kg
Β) για αντικείμενα άνω των 2,0 kg
4. Αποστολές σε Νησιωτικούς Προορισμούς
Α) για αντικείμενα μέχρι 2,0 kg
Β) για αντικείμενα άνω των 2,0 kg
5. Ειδικές Πρόσθετες Υπηρεσίες
- Υπηρεσία Πρωινής Παράδοσης

ΣΥΝΟΛΟ
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η παραλαβή της αλληλογραφίας (φακέλων
/δεμάτων) ανεξαρτήτως ποσότητας από τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ημαθίας να γίνεται
έως και τις 15:00 μ.μ. όπως και η ύπαρξη αντιπροσώπου – συνεργάτη του αναδόχου
στο Νομό Ημαθίας.
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