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Μυτιλήνη, 23-03-2021 

 
Α/Α : 45/2021 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε.  

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙΣ 

 

 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής : 
 
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 

Διεύθυνση            : 1ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη 
Τηλ. Επικοιν.            : +30 22510 45577 (εσωτ. 4), +30 22510 22873 
Fax             : +30 22510 45575 
E-mail             : procurement@iliaktida-amea.gr 
Ιστοσελίδα            : http://iliaktida-amea.gr/ 
Πληροφορίες               : Τμήμα Προμηθειών 
Αρμόδιοι υπάλληλοι  : Ρόκου Ίρις 

   Καραμανώλη Δέσποινα 
   Μητσέλλης Μάριος                                           

 
Αναθέτουσα Αρχή: Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» είναι ένας κοινωνικός 

φορέας που δραστηριοποιείται από το 1999 και δημιουργήθηκε μέσα από τις 
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου, για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της απασχόλησης και της εξατομικευμένης 
συμβουλευτικής στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού. 

Αντικείμενο: Πρόσκληση για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη για την παροχή 
υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier) προς την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία 
εδρεύει στο νομό Λέσβου και διατηρεί υποκατάστημα στο νομό Κιλκίς 

CPV: 64120000-3, Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων 

Προϋπολογισμός: 1.225,50€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Έργα: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ 
για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με κωδικό ΟΠΣ 5083940 από τον 
Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης,  
"ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points" που 
χρηματοδοτείται από τη DG HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης (IOM),  
"Migrant and refugee children and their caregivers benefit from the transfer 
out of RIC to a strengthened protective environment and access quality 
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education, child protection and psycho-social support services" που υλοποιεί 
σε συνεργασία με την IRC,  
3η Τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την 
υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων 
στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5017282, 
που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης,  
1η τροποποίηση της Ένταξης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ 
για την υλοποίηση του Έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2019 - Δομή Σκρα 5”» 
που έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5041653 και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό 
Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης, 
Ένταξη της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Λέσβου για την 
Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Λέσβο - Ηλιακτίδα. Α' 
Μονάδα» με Κωδικό ΟΠΣ 5063493 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 
«Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

Κριτήριο 
κατακύρωσης: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των 
υπηρεσιών 

Καταληκτική  
ημερομηνία/ώρα 
υποβολής 
προσφορών: 

 
 
 
Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών 

ταχυμεταφορών (courier) στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στο νομό Λέσβου και διατηρεί 

υποκατάστημα στο νομό Κιλκίς (CPV: 64120000-3, Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων) με 

αριθμό 45/2021 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (Α.Μ.Κ.Ε.) «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ», 

λαμβάνοντας υπόψιν το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

▪ το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8/8/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

▪ το ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
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156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 

διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  

▪ το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

▪ το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

▪ την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

▪ το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

▪ το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

▪ το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,  

▪ το ν.3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση 

των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.,  

▪ το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

▪ το ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

▪ το ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη», όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α’/02.02.2012). 

▪ το ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

▪ το π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία», 

▪ το π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α΄/10-7-2007). 

▪ το π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
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▪ τη με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

▪ τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα της παρούσας, καθώς και το σύνολο 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, 

▪ την υπ’αριθ. 82350 (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/9-8-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 

Ανάπτυξης και Τουρισμού για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων 

των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας 

(ΤΕΑ/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 

▪ την ΚΥΑ 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 857/Β/28.12.2015) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 

δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ» [Τροποποίηση και αντικατάσταση 

της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/Β/2014)], 

▪ τον οδηγό εφαρμογής μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας Εθνικών Προγραμμάτων του 

Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, 

▪ τον εσωτερικό κανονισμό για το σύστημα διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων έργων της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., 

▪ την άμεση και επιτακτική ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 

ταχυμεταφορών (courier) προς την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (CPV: 64120000-3, Υπηρεσίες 

ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων), 

▪ το με αρ. πρωτ. 13919/22-03-2021 πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών 

ταχυμεταφορών (courier) προς την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., 

▪ την υπ’ αριθμ.27η/22-03-2021 Απόφαση της Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του 

παρόντος διαγωνισμού, την έγκριση των όρων του και τη συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας 

Διαγωνισμού, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών 

ταχυμεταφορών (courier) προς την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στο νομό Λέσβου 

και διατηρεί υποκατάστημα στο νομό Κιλκίς, με κωδικό CPV: 64120000-3 (Υπηρεσίες 

ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων). 

2. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το 

σύνολο των ζητηθέντων υπηρεσιών (Τελική Βαθμολογία Προσφοράς). 

3. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των ως άνω έργων, καλεί τις 

ενδιαφερόμενες εταιρίες ταχυμεταφορών να υποβάλλουν προσφορές για τις υπηρεσίες που 

αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

4. Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙ, σελίδα 19 της παρούσης), να φέρει την ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του 

εκπροσώπου της εταιρίας και τη σφραγίδα της επιχείρησης.  

5. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 

 Το κόστος για την κάθε ζητηθείσα υπηρεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε 

ΕΥΡΩ (€). 

 Η συμφωνηθείσα τιμή νοείται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή 

αυξομείωσης και παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν και να δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για όλη 

την περίοδο έως και τις 31-12-2021. Μετά τη λήξη της ως άνω περιόδου, σε περίπτωση 

έγγραφου αιτήματος από την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για παράταση της ισχύος της 

προσφοράς, ο ανάδοχος μπορεί να επιλέξει είτε να παρατείνει την προσφορά ή να την 

αποσύρει. Στην τελευταία περίπτωση η διαδικασία συνεχίζεται με όσους προσφέροντες 

(κατά σειρά προτεραιότητας, αποκλειστικά βάσει τιμής) παρατείναν τις προσφορές τους 

και αποκλείονται οι λοιποί προσφοροδότες. Σε περίπτωση παράτασης, οι προσφορές 

ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

6. Ο συνεργάτης, μέσω του αρμόδιου υπαλλήλου της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., θα ενημερώνεται 

τηλεφωνικά για τις ανάγκες και η ανάδοχος εταιρία δεσμεύεται να μεταβαίνει στο χώρο των 

γραφείων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (έδρα: 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, 81100, 

Μυτιλήνη και υποκατάστημα: Ουτσκούνη 3, 61100, Κιλκίς) και ώρα 15:00, προκειμένου να 

παραλαμβάνει φακέλους εγγράφων, μικροδέματα και άλλα προς αποστολή αντικείμενα. 
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Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητο ο ανάδοχος να διατηρεί υποκατάστημα στους νομούς 

Λέσβου και Κιλκίς. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών των υποψηφίων αναδόχων είναι η 

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, 

ημερομηνία) με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

▪ να τις αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-

amea.gr, με θέμα: «Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία] για την 

υπ’αρ.45/2021 πρόσκληση» 

▪ να τις παραδώσουν σε κλειστό φάκελο στην έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. 

Μυτιλήνης - Λουτρών, 81100, Μυτιλήνη, τηλ. επικ.: +30 22510 45577), αναγράφοντας 

στο φάκελο: «Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία] για την υπ’αρ.45/2021 

πρόσκληση» ή 

▪ να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στην έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. 

Μυτιλήνης - Λουτρών, 81100, Μυτιλήνη, τηλ. επικ.: +30 22510 45577), αναγράφοντας 

στο φάκελο: «Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία] για την υπ’αρ.45/2021 

πρόσκληση». 

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως, ώστε να ληφθούν έως την ανωτέρω 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έως 

την ως άνω προθεσμία, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., δεν 

αποσφραγίζονται. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας και 

ώρας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά καταγράφονται ως εκπρόθεσμες. Προσφορές που 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τους προαναφερθέντες δε θα λαμβάνονται υπόψη.  

3. Οι παραληφθείσες προσφορές κατατίθενται υπόψιν της κ. Ρόκου Ίριδας ή Κορομηλά Μαίρης και 

λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου. Οι προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν 

πρωτοκολλώνται, καθώς η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. αποδέχεται ότι η χρονοσήμανση παραλαβής 

της προσφοράς αναφέρεται ευδιάκριτα στο εκάστοτε email. 

4. Το έντυπο της προσφοράς και τα περιλαμβανόμενα σε αυτό στοιχεία, πρέπει να συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα.  

mailto:procurement@iliaktida-amea.gr
mailto:procurement@iliaktida-amea.gr
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5. Η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών ορίζεται για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης 

μέχρι και τις 31-12-2021, με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για άλλον ένα (1) χρόνο 

εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως και τα δύο μέρη, σύμφωνα με τις ενδεχόμενες τμηματικές 

παρατάσεις των προγραμμάτων. 

Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και ο ανάδοχος του έργου δικαιούνται να προβούν 

οποτεδήποτε πριν τις 31-12-2021 και, σε περίπτωση παράτασης της συνεργασίας, πριν το τέλος 

του εν λόγω παραταμένου χρονικού διαστήματος, σε έγγραφη καταγγελία της σύμβασης. Η δε 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να καταβάλλει τυχόν εναπομείναν 

υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού για το οικονομικό έτος 2021-2022, υπό την προϋπόθεση ότι 

έχει εκπληρώσει, βάσει της ροής της χρηματοδότησης των ανωτέρω προγραμμάτων, μέχρι και την 

ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις της δυνάμει της εν λόγω σύμβασης. 

6. Ο συνολικός ενδεικτικός ετήσιος προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 

χιλίων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (1.225,50€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Συγκεκριμένα, το κόστος μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών 

ταχυμεταφορών (courier) ανέρχεται σε περίπου 900,00€ για τη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. 

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 

2021», 258,50€ για την 3η Τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την 

υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την 

Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018» και την 1η τροποποίηση της Ένταξης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. 

Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2019 - Δομή Σκρα 5”» και 67,00€ για τη Δράση 

«Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΣΠΑ 2014-2020. 

7. Η ελάχιστη ποσότητα της κάθε υπηρεσίας δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά κυμαίνεται βάσει των 

αναγκών, όπως εκείνες προκύπτουν εντός του έτους 2021 και, σε περίπτωση παράτασης, εντός 

του 2022 και ως εκ τούτου, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.  δε δύναται να δεσμευθεί για οποιαδήποτε 

ποσότητα. 

8. Η παροχή των υπηρεσιών γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά προς την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (έδρα: 

1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, τηλ. επικ.: +30 22510 45577 και 

υποκατάστημα: Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς).  

Η ανάδοχος εταιρία θα μεταβαίνει, κατόπιν ειδοποίησης από τον αρμόδιο υπάλληλο της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή, εκτός αργιών) στην έδρα ή 
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το υποκατάστημα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» στις 15:00, προκειμένου να παραλάβει φακέλους εγγράφων, 

μικροδέματα και άλλα προς αποστολή αντικείμενα. Σημειώνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

δύναται να καλέσει τον ανάδοχο, περισσότερες από μία φορές εντός της ίδιας ημέρας και ο 

ανάδοχος ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβεί νωρίτερα ή αργότερα από τις 15:00 (πάντα 

λαμβάνοντας υπόψη το ωράριο του αναδόχου) στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.  

Τα επείγοντα προς αποστολή, όπως εκείνα ορίζονται ως τέτοια από την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., 

μικροδέματα, φάκελοι εγγράφων ή/και λοιπά προς αποστολή αντικείμενα, θα αποστέλλονται 

εντός της ίδιας ημέρας προκειμένου να παραληφθούν από τον παραλήπτη την επόμενη εργάσιμη 

(λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τυχόν απρόβλεπτους παράγοντες για τους οποίους ο ανάδοχος δε 

θα φέρει καμία ευθύνη, όπως καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.α., καθώς και τη μετάβαση σε 

δυσπρόσιτες ή παραμεθόριες περιοχές).  

Όπου εκείνο απαιτείται, θα ζητείται από τον ανάδοχο ξεχωριστά πρωινή παράδοση, ήτοι τα 

μικροδέματα, φάκελοι εγγράφων ή/και λοιπά προς αποστολή αντικείμενα, θα αποστέλλονται 

εντός της ίδιας ημέρας και θα παραδίδονται στον παραλήπτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα 

αποκλειστικά μέχρι τις 10:00 π.μ. Στο έντυπο της προσφοράς σας, παρακαλείσθε όπως μας 

ενημερώσετε για την επιθυμητή ώρα παράδοσης των προς αποστολή αντικειμένων στην εταιρία 

σας, προκειμένου να αποστέλλονται αυτά αυθημερόν και να παραδίδονται στην έδρα (νομός 

Αττικής) του παραλήπτη το πρωί (10:00 π.μ.) της επόμενης ημέρας. 

Για περιπτώσεις μη επείγουσες, η αποστολή του φακέλου εγγράφων, μικροδέματος και λοιπών 

προς μεταφορά αντικειμένων, δύναται να γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. κατά την παραλαβή των 

εγγράφων, μικροδεμάτων, κλπ. τον αντίστοιχο αριθμό αποστολής/ tracking number του εκάστοτε 

συνοδευτικού δελτίου ταχυμεταφοράς (Voucher). 

10. Επιλογή συνεργάτη: Τις ζητούμενες υπηρεσίες θα αναλάβει μία εταιρία ταχυμεταφορών. Κάθε 

προσφοροδότης μπορεί να υποβάλλει προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, 

καλύπτοντας όλες τις επιμέρους υπηρεσίες που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (σελίδα 15 της 

παρούσης). Προσφορές που δεν καλύπτουν όλες τις υπηρεσίες, δε θα γίνονται αποδεκτές.  

Οι προσφορές θα εξεταστούν ως Τελική Βαθμολογία Προσφοράς (Final Quotation’s Score - FQS), 

όπως εκείνη προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους Οικονομικών Βαθμολογιών (Financial 

Score - FS): 

FQS = FS1.1 + FS1.2 + […] + FS18 
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Συγκεκριμένα, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. αξιολογεί και συγκρίνει τις προσφορές με βάση την 

προσφερόμενη τιμή. 

Ο αριθμός των βαθμών που κατανέμονται στον κάθε παράγοντα, καθορίζεται κατωτέρω. 

 
Σύστημα Αξιολόγησης: 
 

Α/Α ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ   ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

  ΑΠΟ ΠΡΟΣ     

ΑΠΟΣΤΟΛΗ έως ΔΥΟ ΚΙΛΑ (< 2kg) 

1.1 

Έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο νομό Λέσβου 

Περιοχές νήσου 
Λέσβου 

Επείγουσα αποστολή 
(παράδοση την επόμενη 

ημέρα) 
2 

1.2 
Πρωινή παράδοση (παράδοση 
την επόμενη ημέρα μέχρι τις 

10:00 π.μ.) 
1 

1.3 Μη επείγουσα αποστολή 1 

2.1 

Υποκατάστημα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο 

νομό Κιλκίς 

Περιοχές νομού 
Κιλκίς 

Επείγουσα αποστολή 
(παράδοση την επόμενη 

ημέρα) 
2 

2.2 
Πρωινή παράδοση (παράδοση 
την επόμενη ημέρα μέχρι τις 

10:00 π.μ.) 
1 

2.3 Μη επείγουσα αποστολή 1 

3.1 

Έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο νομό Λέσβου 

Ελλάδα (εκτός 
νομού Λέσβου) 

Επείγουσα αποστολή 
(παράδοση την επόμενη 

ημέρα) 
10 

3.2 

Πρωινή παράδοση* (παράδοση 
την επόμενη ημέρα μέχρι τις 

10:00 π.μ.) 
 

*Σημειώνεται ότι η πρωινή 
παράδοση αφορά σε περιοχές 

του νομού Αττικής και όχι 
δύσβατες ή δυσπρόσιτες 
(παραμεθόριες περιοχές) 

5 

3.3 Μη επείγουσα αποστολή 15 

4.1 
Υποκατάστημα της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο 
νομό Κιλκίς 

Ελλάδα (εκτός 
νομού Κιλκίς) 

Επείγουσα αποστολή 
(παράδοση την επόμενη 

ημέρα) 
5 



 

10 
 

4.2 

Πρωινή παράδοση* (παράδοση 
την επόμενη ημέρα μέχρι τις 

10:00 π.μ.) 
 

*Σημειώνεται ότι η πρωινή 
παράδοση αφορά σε περιοχές 

του νομού Αττικής και όχι 
δύσβατες ή δυσπρόσιτες 
(παραμεθόριες περιοχές) 

1 

4.3 Μη επείγουσα αποστολή 5 

5 
Έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο νομό Λέσβου 

Υποκατάστημα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο νομό 
Κιλκίς 

Μη επείγουσα αποστολή 10 

6 
Υποκατάστημα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο 
νομό Κιλκίς 

Έδρα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο νομό 
Λέσβου 

Μη επείγουσα αποστολή 10 

7 
Έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. 

Εξωτερικό 
(Ευρωπαϊκή Ένωση) 

Παράδοση το αργότερο σε 
πέντε (5) ημέρες 

1 

8 
Υποκατάστημα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

Εξωτερικό 
(Ευρωπαϊκή Ένωση) 

Παράδοση το αργότερο σε 
πέντε (5) ημέρες 

1 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ άνω των ΔΥΟ ΚΙΛΩΝ (> 2kg) για κάθε επιπλέον κιλό 

9.1 

Έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο νομό Λέσβου 

Περιοχές νήσου 
Λέσβου 

Επείγουσα αποστολή 
(παράδοση την επόμενη 

ημέρα) 
1 

9.2 
Πρωινή παράδοση (παράδοση 
την επόμενη ημέρα μέχρι τις 

10:00 π.μ.) 
1 

9.3 Μη επείγουσα αποστολή 1 

10.1 

Υποκατάστημα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο 

νομό Κιλκίς 

Περιοχές νομού 
Κιλκίς 

Επείγουσα αποστολή 
(παράδοση την επόμενη 

ημέρα) 
1 

10.2 
Πρωινή παράδοση (παράδοση 
την επόμενη ημέρα μέχρι τις 

10:00 π.μ.) 
1 

10.3 Μη επείγουσα αποστολή 1 

11.1 
Έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. στο νομό Λέσβου 
Ελλάδα (εκτός 
νομού Λέσβου) 

Επείγουσα αποστολή 
(παράδοση την επόμενη 

ημέρα) 
2 
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11.2 

Πρωινή παράδοση* (παράδοση 
την επόμενη ημέρα μέχρι τις 

10:00 π.μ.) 
 

*Σημειώνεται ότι η πρωινή 
παράδοση αφορά σε περιοχές 

του νομού Αττικής και όχι 
δύσβατες ή δυσπρόσιτες 
(παραμεθόριες περιοχές) 

1 

11.3 Μη επείγουσα αποστολή 1 

12.1 

Υποκατάστημα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο 

νομό Κιλκίς 

Ελλάδα (εκτός 
νομού Κιλκίς) 

Επείγουσα αποστολή 
(παράδοση την επόμενη 

ημέρα) 
1 

12.2 

Πρωινή παράδοση* (παράδοση 
την επόμενη ημέρα μέχρι τις 

10:00 π.μ.) 
 

*Σημειώνεται ότι η πρωινή 
παράδοση αφορά σε περιοχές 

του νομού Αττικής και όχι 
δύσβατες ή δυσπρόσιτες 
(παραμεθόριες περιοχές) 

1 

12.3 Μη επείγουσα αποστολή 1 

13 
Έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο νομό Λέσβου 

Υποκατάστημα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο νομό 
Κιλκίς 

Μη επείγουσα αποστολή 2 

14 
Υποκατάστημα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο 
νομό Κιλκίς 

Έδρα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο νομό 
Λέσβου 

Μη επείγουσα αποστολή 2 

15 
Έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. 

Εξωτερικό 
(Ευρωπαϊκή Ένωση) 

Παράδοση το αργότερο σε 
πέντε (5) ημέρες 

1 

16 
Υποκατάστημα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

Εξωτερικό 
(Ευρωπαϊκή Ένωση) 

Παράδοση το αργότερο σε 
πέντε (5) ημέρες 

1 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

17 
Έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. 

    5 

18 
Υποκατάστημα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

    5 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100 
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Κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης, στην προσφορά με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (Lowest 

Offered Price - LP) για μία υπηρεσία (παραδείγματος χάριν την 1.1), θα αποδίδεται η μέγιστη 

δυνατή βαθμολογία της Οικονομικής Βαθμολογίας (Financial Score - FS), ήτοι 2 μονάδες. 

Η βαθμολογία των υπόλοιπων προσφορών (FS1.1) προκύπτει από τον κάτωθι τύπο: 

FS1.1 = 2 x LP1.1/ P1.1 

Όπου: 

FS1.1 είναι η βαθμολογία της υπηρεσίας που εξετάζεται, 

LP1.1 είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή και 

P1.1 είναι η υπό εξέταση προσφερόμενη τιμή (Price) για την υπηρεσία με Α/Α 1.1, όπως εκείνη 

αναφέρεται στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου 

 

Η προσφορά που έχει συγκεντρώσει τον υψηλότερο βαθμό FQS (αριθμός με δύο δεκαδικά ψηφία), 

θεωρείται ως η πιο ανταποκρινόμενη, στις απαιτήσεις της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., προσφορά. 

Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης προσφοράς για 

μία υπηρεσία, αποκλείει τον προσφέροντα από το διαγωνισμό. 

11. Εναλλακτικές προσφορές δε θα λαμβάνονται υπόψη. 

12. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών 

οργάνου. 

13. Σημειώνεται ότι η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

14. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τον επιλεγμένο συνεργάτη εγγράφως ή τηλεφωνικά. 

15. Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

16. Οι προσφέροντες δε δικαιούνται να βασίζουν οποιαδήποτε απαίτησή τους σε λάθη, παραλείψεις 

ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις 

προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική 

ανακοίνωση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά 

στη συγκεκριμένη διευκρίνιση. 

17. Ο συνεργάτης δεσμεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, να τηρεί εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, 

όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., ο συνεργάτης δεν 
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αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά τη 

συνεργασία, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε 

σχέση με τη σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε 

συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από το 

συνεργάτη της ως άνω υποχρέωσής του, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών 

και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο εξωτερικός συνεργάτης δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες 

δηλώσεις σχετικά με τη συνεργασία χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., 

ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και δεν τη δεσμεύει με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 

συναίνεση. 

18. Με την κατάθεση προσφοράς, ο προσφέρων συναινεί ότι η οικονομική προσφορά του (χωρίς την 

αναφορά σε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ή/και επωνυμία) δύναται να κοινοποιηθεί σε 

τρίτους, πέρα από τον χρηματοδότη του προγράμματος ή άλλες Δημόσιες Αρχές, καθώς και 

έκτακτων ή τακτικών ελέγχων, στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την 

πολιτική προμηθειών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Ειδικώς για τους διαγωνισμούς που υπόκεινται 

στο νόμο 4412/16, επισημαίνεται ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες 

δημοσιότητας (πλήρης δημοσίευση στοιχείων προσφοροδοτών και οικονομικών προσφορών). 

19. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε 

προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία ή να απορρίψει όλες τις προσφορές ανά πάσα στιγμή πριν 

από την ανάθεση του έργου, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στους  προσφέροντες ή 

να υποχρεούται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να τους ενημερώσει. 

20. H «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές, τους 

εξωτερικές συνεργάτες ή τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας 

κατά την ανάθεση και εκτέλεση όλων των συμβάσεων. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απορρίπτει κάθε 

πρόταση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή 

τους, εάν αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή 

καταναγκαστικές πρακτικές. 

21. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τη διεθνή απαγόρευση κατά των 

ναρκών κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους 

και συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι 

γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των 
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προσφύγων. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι 

οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά 

τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους του προσφοροδότη πως ο ίδιος, 

ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά 

προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγεί σε ακύρωση της συνεργασίας με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. 

22. Όλες οι συμβάσεις της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση 

διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή 

της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και ο συνεργάτης - ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα 

Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της πόλης της Μυτιλήνης (ν. Λέσβου), 

σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

23. Τα παραστατικά (τιμολόγιο επί πιστώσει) θα εκδίδονται ξεχωριστά, ανάλογα με το πρόγραμμα 

κάλυψης του εκάστοτε κόστους και θα παραδίδονται στο τέλος του ημερολογιακού μήνα που 

προηγήθηκε, σύμφωνα με τα επιμέρους συνοδευτικά δελτία ταχυμεταφοράς (Voucher) που θα 

εκδίδονται και θα παραδίδονται με την παραλαβή των φακέλων/δεμάτων κλπ. από την ανάδοχο 

εταιρία. Σε περίπτωση που η ανάδοχη εταιρία επιθυμεί την έκδοση των παραστατικών σε πιο 

τακτά χρονικά διαστήματα (παραδείγματος χάριν, ανά δεκαπενθήμερο), ο εκπρόσωπος της 

εταιρίας δηλώνει στην τεχνική - οικονομική προσφορά στο σημείο «ΣΧΟΛΙΑ» το επιθυμητό 

διάστημα. 

24. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχει τιμολογηθεί λάθος κάποια υπηρεσία, θα πρέπει ο 

εξωτερικός συνεργάτης να εκδίδει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία να εκδίδεται 

το νέο τιμολόγιο. 

25. Η πληρωμή του εκάστοτε τιμολογίου γίνεται αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο σε 

τραπεζικό λογαριασμό του συνεργάτη που θα αναφέρεται εγγράφως στη σύμβαση εντός ενενήντα 

(90) ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου για την παροχή υπηρεσιών και πάντα 

σύμφωνα με τη χρηματορροή των προγραμμάτων. 

Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωμή του αναδόχου, η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με 

ενέργειες του εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης, δεν επιφέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε 

είδους αποζημίωσης ή καταβολής τόκων κλπ. από μέρους της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. προς τον 

ανάδοχο. 
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26. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε θα προβεί σε οποιαδήποτε προκαταβολή για τις υπηρεσίες. 

27. Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο +302251022873 (Τμήμα 

Προμηθειών) από τα κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., από Δευτέρα έως Παρασκευή 

08:00-16:00, μέχρι και την Παρασκευή 26-03-2021. 

  

mailto:procurement@iliaktida-amea.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω έργων, καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για τις ακόλουθες υπηρεσίες ταχυμεταφορών, που 

αφορούν στην ταχεία μεταφορά εγγράφων, μικροδεμάτων και άλλων προς μεταφορά αντικειμένων 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ανάθεση κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., προκειμένου να γίνεται η αποστολή της αλληλογραφίας έγκαιρα και να 

διεκπεραιώνονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητες της οργάνωσης. 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 Βασικές Υπηρεσίες 

Εντός Πόλης 

Αφορά στην παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών εντός της ίδιας πόλης 

(Μυτιλήνης ή Κιλκίς). 

 

Εντός Περιφέρειας 

Αφορά στην παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών εντός της ίδιας περιφέρειας. 

 

Χερσαίοι Προορισμοί 

Αφορά στην παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών προς χερσαίους προορισμούς. 

 

Νησιωτικοί Προορισμοί 

Αφορά στην παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών προς νησιωτικούς 

προορισμούς 

 

Δυσπρόσιτες Περιοχές 

Οι περιοχές εκτός των ορίων των κύριων πόλεων 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 Βασικές Υπηρεσίες 

Αποστολή φακέλου εντός Ευρώπης 

Αφορά στην παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών εντός των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:  

Τα αντικείμενα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα κατάλληλα σε ανθεκτική συσκευασία. Όλες οι 

αποστολές εσωτερικού ογκομετρούνται. 
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Χρέωση όγκου: Η χρέωση κάθε αποστολής εξαρτάται από το συνδυασμό μεγέθους και βάρους 

(σύστημα ογκομέτρησης Διεθνούς Οργάνωσης Εναέριων Μεταφορών ΙΑΤΑ). Αν το ογκομετρικό βάρος 

της αποστολής είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, (περιπτώσεις ελαφριών και συγχρόνως πολύ 

ογκώδη δεμάτων), τότε η χρέωση γίνεται με βάση το ογκομετρικό βάρος και υπολογίζεται 

πολλαπλασιάζοντας τις τρεις διαστάσεις του δέματος και διαιρώντας δια 5.000: 

 

Ογκομετρικό βάρος σε κιλά (kg) = (μήκος) x (πλάτος ) x (ύψος) σε εκατοστά (cm) 

5.000 

 

Για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που δεν περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύει ο επίσημος 

τιμοκατάλογος της αναδόχου εταιρείας που θα αναλάβει τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας. 

 

Ασφάλιση αποστολών: Κάθε αποστολή που διεκπεραιώνεται και δεν εντάσσεται στα  απαγορευμένα 

προς μεταφορά είδη, είναι αυτόματα ασφαλισμένη για απώλεια ή καταστροφή. Παρακαλείσθε στην 

τεχνική – οικονομική προσφορά σας όπως ορίσετε το ύψος του ποσού ασφάλισης:  

(α) για τις αποστολές εντός Ελλάδος 

- αν πρόκειται για έγγραφα (με κατώτατο ποσό τα 50€) 

- αν πρόκειται για αντικείμενα (με κατώτατο ποσό τα 100€)  

(β) για τις αποστολές προς χώρες της Ευρώπης μέχρι του ποσού: 

- για έγγραφα και αντικείμενα (με κατώτατο ποσό τα 100€) 

 
 

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ- 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 

Μετάβαση του αναδόχου, κατόπιν ενημέρωσης, στο χώρο των γραφείων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. (έδρα: 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, 81100 και υποκατάστημα: Ουτσκούνη 3, 
61100) στις 15:00, προκειμένου να παραλαμβάνουν φακέλους εγγράφων, μικροδέματα 
και άλλα προς αποστολή αντικείμενα 

2 
Για επείγουσες περιπτώσεις, αποστολή και παράδοση αντικείμενων εντός του νομού 
Λέσβου μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα (από την ημέρα παραλαβής του αντικειμένου) 

3 

Για επείγουσες περιπτώσεις, αποστολή εντός της ίδιας ημέρας και παράδοση αντικειμένων 
στην υπόλοιπη Ελλάδα εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα παραλαβής 
του αντικειμένου (εκτός απομακρυσμένων περιοχών και νησιών άγονης γραμμής), 
λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τυχόν απρόβλεπτους παράγοντες για τους οποίους ο 
ανάδοχος δε θα φέρει καμία ευθύνη, όπως καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.α. 

4 

Για επείγουσες περιπτώσεις, αποστολή εντός της ίδιας ημέρας και παράδοση αντικειμένων 
στην υπόλοιπη Ελλάδα εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα παραλαβής 
του αντικειμένου (εκτός απομακρυσμένων περιοχών και νησιών άγονης γραμμής) μέχρι τις 
10:00 π.μ. (πρωινή παράδοση) 

5 

Για τις υπόλοιπες, μη επείγουσες, περιπτώσεις, αποστολή εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας 
και παράδοση αντικειμένων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παράδοσης 
στην ανάδοχο εταιρία του φακέλου εγγράφων, μικροδέματος και λοιπών προς μεταφορά 
αντικειμένων. 
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6 Αποστολές με παράδοση στο πλαίσιο του ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών 

 
Να μπορεί να καλύψει με τις υπηρεσίες του πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά (είτε με το 
δικό του δίκτυο είτε με συνεργαζόμενο) 

7 

Έκδοση του αντίστοιχου συνοδευτικού δελτίου ταχυμεταφοράς (Voucher), προκειμένου 

να έχει πρόσβαση η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στον αριθμό αποστολής/ tracking number της 

αποστολής 

8 
Αποστολή / Παράδοση δια ζώσης στον αρμόδιο υπάλληλο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ» του 
αριθμού πρωτόκολλου, των εγγράφων που έχουν παραδοθεί σε υπηρεσίες στις οποίες 
λαμβάνεται κατά την παράδοση αριθμός πρωτοκόλλου 

9 
Παρακολούθηση της πορείας της αποστολής με οποιονδήποτε τρόπο (εγγράφως, 
τηλεφωνικά, μέσω internet κ.λπ.) 

10 Αναφορά στα κυριότερα σημεία ελέγχου της πορείας της ταχυμεταφοράς  

11 
Οι παραδόσεις των αποστολών από την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ» προς τον παραλήπτη να 
επιβεβαιώνονται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος μέχρι και την επόμενη ημέρα της 
παράδοσης 

12 Συσκευασία σε φακέλους για αντικείμενα έως 2kg 

13 
Ο προσφέρων εγγυάται την ασφαλή διεκπεραίωση των προς παραλαβή, διακίνηση, 
μεταφορά και παράδοση (για συντομία «ταχυμεταφορά»), εγγράφων, επιταγών 
μικροδεμάτων και δεμάτων (για συντομία «αντικείμενα»)  

14 

Όλες οι αποστολές είναι αυτόματα ασφαλισμένες (χωρίς επιβάρυνση του αποστολέα ή του 
παραλήπτη) έως του ποσού που ορίζει ο ανάδοχος στην τεχνική – οικονομική προσφορά 
του για έγγραφα και για αντικείμενα. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δύναται να ασφαλίσει 
αποστολές εσωτερικού με ασφάλιστρο ύψους 0,6% επί της ασφαλιζόμενης αξίας της 
αποστολής. Για οποιαδήποτε ασφάλιση άνω των 3.000,00€ απαιτείται προ-συνεννόηση με 
το κατάστημα εξυπηρέτησης. Η ευθύνη της αναδόχου εταιρίας άρχεται από την παράδοση 
σ’ αυτήν των προς μεταφορά αντικειμένων, η οποία θα επιβεβαιώνεται από το 
συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς (Voucher) και ολοκληρώνεται με την αποστολή 

15 

Η συμφωνηθείσα τιμή νοείται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή αυξομείωσης 
και παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο προσφέρων εγγυάται ότι δεν 
θα υπάρχει χιλιομετρική επιβάρυνση για απομακρυσμένες περιοχές και η χρέωση θα 
θεωρείται ενιαία 

16 

Σύστημα διαχείρισης παραδόσεων courier και λήψη ηλεκτρονικής υπογραφής από οθόνη 
αφής και αυτόματη / άμεση ενημέρωση των στοιχείων, με συνήθη χρονική απόκλιση 
ενημέρωσης κεντρικού μηχανογραφικού συστήματος παρόχου για δεδομένα παραλαβής 
και παράδοσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

    ΑΠΟ ΠΡΟΣ   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ έως ΔΥΟ ΚΙΛΑ (< 2kg) 

1.1 2 Έδρα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο 
νομό Λέσβου 

Περιοχές 
νήσου Λέσβου 

Επείγουσα αποστολή (παράδοση την επόμενη 
ημέρα) 

1.2 1 
Πρωινή παράδοση (παράδοση την επόμενη 

ημέρα μέχρι τις 10:00 π.μ.) 

1.3 1 Μη επείγουσα αποστολή 

2.1 2 
Υποκατάστημα 
της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο 
νομό Κιλκίς 

Περιοχές 
νομού Κιλκίς 

Επείγουσα αποστολή (παράδοση την επόμενη 
ημέρα) 

2.2 1 
Πρωινή παράδοση (παράδοση την επόμενη 

ημέρα μέχρι τις 10:00 π.μ.) 

2.3 1 Μη επείγουσα αποστολή 

3.1 10 

Έδρα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο 
νομό Λέσβου 

Ελλάδα (εκτός 
νομού 
Λέσβου) 

Επείγουσα αποστολή (παράδοση την επόμενη 
ημέρα) 

3.2 5 

Πρωινή παράδοση* (παράδοση την επόμενη 
ημέρα μέχρι τις 10:00 π.μ.) 

 
*Σημειώνεται ότι η πρωινή παράδοση αφορά σε 
περιοχές του νομού Αττικής και όχι δύσβατες ή 

δυσπρόσιτες 

3.3 15 Μη επείγουσα αποστολή 

4.1 5 

Υποκατάστημα 
της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο 
νομό Κιλκίς 

Ελλάδα (εκτός 
νομού Κιλκίς) 

Επείγουσα αποστολή (παράδοση την επόμενη 
ημέρα) 

4.2 1 

Πρωινή παράδοση* (παράδοση την επόμενη 
ημέρα μέχρι τις 10:00 π.μ.) 

 
*Σημειώνεται ότι η πρωινή παράδοση αφορά σε 
περιοχές του νομού Αττικής και όχι δύσβατες ή 

δυσπρόσιτες 

4.3 5 Μη επείγουσα αποστολή 

5 10 

Έδρα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο 
νομό Λέσβου 

Υποκατάστημα 
της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο 
νομό Κιλκίς 

Μη επείγουσα αποστολή 

6 10 

Υποκατάστημα 
της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο 
νομό Κιλκίς 

Έδρα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο 
νομό Λέσβου 

Μη επείγουσα αποστολή 
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7 1 
Έδρα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. 

Εξωτερικό 
(Ευρωπαϊκή 
Ένωση) 

Παράδοση το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες 

8 1 

Υποκατάστημα 
της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. 

Εξωτερικό 
(Ευρωπαϊκή 
Ένωση) 

Παράδοση το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ άνω των ΔΥΟ ΚΙΛΩΝ (> 2kg) για κάθε επιπλέον κιλό 

9.1 1 Έδρα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο 
νομό Λέσβου 

Περιοχές 
νήσου Λέσβου 

Επείγουσα αποστολή (παράδοση την επόμενη 
ημέρα) 

9.2 1 
Πρωινή παράδοση (παράδοση την επόμενη 

ημέρα μέχρι τις 10:00 π.μ.) 

9.3 1 Μη επείγουσα αποστολή 

10.1 1 
Υποκατάστημα 
της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο 
νομό Κιλκίς 

Περιοχές 
νομού Κιλκίς 

Επείγουσα αποστολή (παράδοση την επόμενη 
ημέρα) 

10.2 1 
Πρωινή παράδοση (παράδοση την επόμενη 

ημέρα μέχρι τις 10:00 π.μ.) 

10.3 1 Μη επείγουσα αποστολή 

11.1 2 

Έδρα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο 
νομό Λέσβου 

Ελλάδα (εκτός 
νομού 
Λέσβου) 

Επείγουσα αποστολή (παράδοση την επόμενη 
ημέρα) 

11.2 1 

Πρωινή παράδοση* (παράδοση την επόμενη 
ημέρα μέχρι τις 10:00 π.μ.) 

 
*Σημειώνεται ότι η πρωινή παράδοση αφορά σε 
περιοχές του νομού Αττικής και όχι δύσβατες ή 

δυσπρόσιτες 

11.3 1 Μη επείγουσα αποστολή 

12.1 1 

Υποκατάστημα 
της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο 
νομό Κιλκίς 

Ελλάδα (εκτός 
νομού Κιλκίς) 

Επείγουσα αποστολή (παράδοση την επόμενη 
ημέρα) 

12.2 1 

Πρωινή παράδοση* (παράδοση την επόμενη 
ημέρα μέχρι τις 10:00 π.μ.) 

 
*Σημειώνεται ότι η πρωινή παράδοση αφορά σε 
περιοχές του νομού Αττικής και όχι δύσβατες ή 

δυσπρόσιτες 

12.3 1 Μη επείγουσα αποστολή 

13 2 

Έδρα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο 
νομό Λέσβου 

Υποκατάστημα 
της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο 
νομό Κιλκίς 

Μη επείγουσα αποστολή 

14 2 

Υποκατάστημα 
της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο 
νομό Κιλκίς 

Έδρα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. στο 
νομό Λέσβου 

Μη επείγουσα αποστολή 
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15 1 
Έδρα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. 

Εξωτερικό 
(Ευρωπαϊκή 
Ένωση) 

Παράδοση το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες 

16 1 

Υποκατάστημα 
της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. 

Εξωτερικό 
(Ευρωπαϊκή 
Ένωση) 

Παράδοση το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

17 5  
Έδρα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. 

  

18 5  

Υποκατάστημα 
της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. 

  

ΣΧΟΛΙΑ 

Α 
Ύψος 
ασφάλισης 

Αποστολή 
εντός Ελλάδας 

Έγγραφα 

Αντικείμενα 

Αποστολές 
προς χώρες 

της Ευρώπης 

Έγγραφα 

Αντικείμενα 

Β 

Έκδοση 
παραστατικών 
(τιμολογίων 
επί πιστώσει) 

Η τιμολόγηση θα γίνεται: 

Γ 
Πρωινή 

παράδοση 

Η παραλαβή των προς αποστολή αντικειμένων από την εταιρία 
ταχυμεταφορών, προκειμένου αυτά να αποστέλλονται αυθημερόν 

και να παραδίδονται στον παραλήπτη την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα μέχρι τις 10:00π.μ. (νομός Αττικής), θα γίνεται από τα 

γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. αποκλειστικά μέχρι τις: 

 


