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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 789 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «ΙV» 
 

Τιμή για αεροπορικές  μεταφορές εισαγόμενων φορτίων     : 
 

Κατηγορία βάρους (kg): -45 45+ 100+ 300+ 500+ 1000+ 

Μέσο βάρος κατηγορίας (kg): 21,28 69,97 180,35 369,24 685,45 3.852,93 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΡΟΥΣ 25,43% 16,38% 27,17% 9,41% 9,76% 11,85% 

Χώρα 

Περιοχή 

Συχνότητα 

περιοχής 

Ελάχιστη 

Χρέωση 

σε ΕΥΡΩ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ 

Μ.Τ. 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Canada Calgary 1,01%         

Canada Quebec 1,01%         

USA Arizona (AZ) 2,03%         

USA 

California 

(CA) 23,31% 

        

USA 

Colorado 

(CO) 0,34% 

        

USA 

Connecticut 

(CT) 3,72% 

        

USA Florida (FL) 8,78%         

USA Georgia (GA) 3,72%         

USA Illinois (IL) 3,04%         

USA Indiana (IN) 0,68%         

USA Kansas (KS) 2,03%         

USA 

Kentucky 

(KY) 1,69% 

        

USA 

Maryland 

(MD) 10,81% 

        

USA 

Michigan 

(MI) 0,68% 

        

USA 

Missouri 

(MO) 2,36% 
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USA 

New Jersey 

(NJ) 1,01% 

        

USA 

New York 

(NY) 15,88% 

        

USA 

North 

Carolina 

(NC) 0,34% 

        

USA Ohio (OH) 1,01%         

USA 

Oklahoma 

(OK) 1,01% 

        

USA Oregon (OR) 2,03%         

USA 

Pennsylvania 

(PA) 1,01% 

        

USA 

South 

Carolina 

(SC) 0,34% 

        

USA 

Tennessee 

(TN) 1,69% 

        

USA Texas (TX) 3,72%         

USA Virginia (VA) 1,35%         

USA 

Washington 

(WA) 3,04% 

        

USA 

Wisconsin 

(WI) 2,36% 

        

                                                                                                                                                      

Mέση Τιμή  (Μ.Τ1)= 

 

 

 Η Μέση Τιμή Περιοχής (Μ.Τ. Περιοχής) ισούται με το άθροισμα των γινομένων της συχνότητας της 
κάθε κατηγορίας βάρους με το μέγιστο μεταξύ της ελάχιστης χρέωσης και του γινομένου του μέσου 
βάρους επί την τιμή ανά κιλό της κατηγορίας.  

 Η Μέση Τιμή Μ.Τ1 Υπολογίζεται από το άθροισμα του γινομένου της Μέσης Τιμής Περιοχής επί τη 
συχνότητα περιοχής για όλες τις περιοχές. 
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Τιμή για τις αεροπορικές μεταφορές εξαγόμενων  φορτίων: 

Κατηγορία βάρους (kg): -45 45+ 100+ 300+ 500+ 1000+ 

Μέσο βάρος κατηγορίας (kg): 14,00 81,50 174,35 450,22 919,00 4.205,38 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΡΟΥΣ 

 4,12% 39,18% 23,71% 23,71% 1,03% 8,25% 

Χώρα 

Περιοχή 

Συχνότητα 

Περιοχής 

Ελάχιστη 

χρέωση 

σε ευρώ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ 

Μ.Τ. 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

USA California 

(CA) 4,12% 

        

USA Connecticut 

(CT) 74,23% 

        

USA Florida (FL) 7,23%         

USA 

Georgia 

(GA) 5,15% 

        

USA Illinois (IL) 1,03%         

USA 

Kentucky 

(KY) 2,06% 

        

USA 

Michigan 

(MI) 1,03% 

        

USA 

New York 

(NY) 3,09% 

        

USA 

Tennessee 

(TN) 1,03% 

        

USA Texas (TX) 1,03%         

                                                                                                                                          Μέση τιμή Μ.Τ2=  

 Η Μέση Τιμή Περιοχής (Μ.Τ. Περιοχής) υπολογίζεται από το άθροισμα του γινομένου της συχνότητας 
της κάθε κατηγορίας βάρους με το μέγιστο μεταξύ της ελάχιστης χρέωσης και του γινομένου του μέσου 
βάρους επί την τιμή ανά κιλό της κατηγορίας. 

 Η Μέση Τιμή Μ.Τ2 υπολογίζεται από το άθροισμα του γινομένου της μέσης τιμής περιοχής επί τη 
συχνότητα περιοχής, για όλες τις περιοχές. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Τα αναφερόμενα δεδομένα- στοιχεία στους παραπάνω πίνακες ,στις στήλες «μέσο βάρος κατηγορίας», 
«ποσοστό/συχνότητα ανά κατηγορία βάρους» και «ποσοστό εξαγωγών ή εισαγωγών» δίνονται από την 
αναθέτουσα αρχή, προκειμένου οι οικονομικοί φορείς να διαμορφώσουν την προσφορά τους, λαμβάνοντας 
υπόψη την αντίστοιχη συχνότητα και το μέσο βάρος των μεταφερόμενων φορτίων.  
 
Κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλει τους  ως άνω πίνακες συμπληρωμένους  με τις 
προσφερόμενες τιμές σε όλα τα πεδία. 
 
Ακολούθως διευκρινίζεται  ο τρόπος τιμολόγησης . 
Ορισμοί 

1. Ελάχιστη χρέωση (M): Η χρέωση ανεξαρτήτως βάρους που εφαρμόζεται μόνο όταν η κανονική χρέωση 
του πραγματικού βάρους ή ογκομετρικού βάρους της αποστολής είναι χαμηλότερη από αυτή (την 
ελάχιστη χρέωση). 

2. Κανονική χρέωση (Ν): Κανονική χρέωση που εφαρμόζεται σε αποστολές με βάρος μέχρι 45 κιλά (0-45kg) 
3. Κανονική χρέωση (45): Κανονική χρέωση που εφαρμόζεται σε αποστολές με βάρος πάνω από 45 κιλά 

(45+  έως 100) 
4. Κανονική χρέωση (100): Κανονική χρέωση που εφαρμόζεται σε αποστολές με βάρος πάνω από 100 κιλά 

(100+ έως 300) 
5. Κανονική χρέωση (300): Κανονική χρέωση που εφαρμόζεται σε αποστολές με βάρος πάνω από 300 κιλά 

(300+ έως 500) 
6. Κανονική χρέωση (500): Κανονική χρέωση που εφαρμόζεται σε αποστολές με βάρος πάνω 500 κιλά (500 

+ έως 1000) 
7. Κανονική χρέωση (1000): Κανονική χρέωση που εφαρμόζεται σε αποστολές με βάρος πάνω 1000 κιλά  
 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:  

Τιμές Παραδειγμάτων : 

M = ελάχιστη χρέωση            € 392  

N = κανονική χρέωση κάτω από τα 45kg           €84,00/kg 

45 = κανονική χρέωση πάνω από τα 45kg   € 63,00/kg 

100 = κανονική χρέωση για πάνω από 100kg €44,00/kg 

300 = κανονική χρέωση για πάνω από 300kg €39,00/kg 

500 = κανονική χρέωση για πάνω από 500kg €36,00/kg 

 
 

1. Παράδειγμα 1 : Αποστολή με χρεούμενο βάρος ίσο με 3kg: 
Με την εφαρμογή της τιμής για την κατηγορία βάρους (Ν- -45), το συνολικό τίμημα είναι €84,00/kg x 
3kg = €252,00. 
Δεδομένου ότι το τίμημα (€252) είναι μικρότερο της ελάχιστης χρέωσης, εφαρμόζεται η ελάχιστη 
χρέωση €392. 
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2. Παράδειγμα 2: Αποστολή με χρεούμενο βάρος ίσο με 5kg: 
Εφαρμόζεται το κανονικό τιμολόγιο (Ν), δηλαδή το συνολικό κόστος είναι €84,00/kg x 5kg = €420,00. 
Τα 420 € είναι περισσότερα από την ελάχιστη χρέωση και η ελάχιστη χρέωση δεν ισχύει. 

3. Παράδειγμα 3: Αποστολή με χρεούμενο βάρος ίσο με 50kg: 
Εφαρμόζεται το κανονικό τιμολόγιο (45), δηλαδή το συνολικό κόστος είναι €63,00/kg x 50kg = 
€3.150,00. 

 
4. Παράδειγμα 4: Αποστολή με χρεούμενο βάρος ίσο με 350kg: 

Εφαρμόζεται το κανονικό τιμολόγιο (300), δηλαδή το συνολικό κόστος είναι €39,00/kg x 350kg = 
€13.650,00. 

 
 

Διευκρινίζεται ότι ο Μεταφορέας δεν δικαιούται να λάβει ως αμοιβή για το ίδιο φορτίο την ελάχιστη 

αμοιβή και αμοιβή ανά κιλό. 
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Τιμή για θαλάσσιες μεταφορές εισαγομένων φορτίων  : 

 
Κατηγορία βάρους (tn): -7 7+ 

Μέσο βάρος κατηγορίας (kg): 
1.532,70 

8.179,7

0 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΡΟΥΣ 

 94,83% 5,17% 

 

Χώρα 
Περιοχή 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ/ΜΕΤΡΙΚΟ 

ΤΟΝΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Μ.Τ. 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

USA Arizona (AZ) 1,72%    

USA California (CA) 13,79%    

USA Connecticut (CT) 15,52%    

USA Florida (FL) 8,62%    

USA Georgia (GA) 1,72%    

USA Illinois (IL) 5,17%    

USA New Jersey (NJ) 3,45%    

USA New York (NY) 27,60%    

USA Pennsylvania (PA) 1,72%    

USA Kansas (KS) 3,45%    

USA Kentucky (KY) 3,45%    

USA Oregon (OR) 3,45%    

USA South Carolina (SC) 1,72%    

USA Texas (TX) 5,17%    

USA Washington (WA) 3,45%    

                                                                                       Μέση Τιμή Μ. 

Τ3= 
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 Η Μέση Τιμή κάθε περιοχής υπολογίζεται από το άθροισμα του γινομένου της συχνότητας της 
κατηγορίας βάρους επί το μέσο βάρος επί την τιμή ανά κιλό της κατηγορίας για τις δυο κατηγορίες 
βαρών. 

 Η Μέση Τιμή Τ3 υπολογίζεται από το άθροισμα του γινομένου της μέσης τιμής περιοχής επί τη 
συχνότητα περιοχής, για όλες τις περιοχές. 

 Τα αναφερόμενα δεδομένα- στοιχεία στον παραπάνω πίνακα ,στις στήλες «μέσο βάρος κατηγορίας», 
«ποσοστό/συχνότητα ανά κατηγορία βάρους» και «ποσοστό εξαγωγών ή εισαγωγών» δίνονται από 
την αναθέτουσα αρχή, προκειμένου οι οικονομικοί φορείς να διαμορφώσουν την προσφορά τους, 
λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη συχνότητα και το μέσο βάρος των μεταφερόμενων φορτίων.  
 

 Κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλει τον  ως άνω πίνακα συμπληρωμένο  με τις 
προσφερόμενες τιμές σε όλα τα πεδία. 
 
 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ/ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ 

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
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