
ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    κκ..  ΓΓιιααννννάάκκεενναα  ΚΚωωνν//ννοο  

ΣΣααςς  ααπποοσσττέέλλλλωω  ττηηνν  ππρροοσσφφοορράά  πποουυ  σσυυζζηηττήήσσααμμεε  ππρριινν  λλίίγγεεςς  ηημμέέρρεεςς..  ΓΓιιαα  όόπποοιιοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  
υυππάάρρξξεειι  ααππόό  ττοουυςς  γγιιααττρροούύςς,,  σσααςς  ππααρρααθθέέττωω  ττοο  ττηηλλέέφφωωννόό  μμοουυ  γγιιαα  νναα  εεππιικκοοιιννωωννήήσσεειι  κκάάθθεε  
εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοςς,,  εείίττεε  νναα  εεππιικκοοιιννωωννήήσσεειι  μμέέσσωω  eemmaaiill  ((nn..ttssaammpprraass@@cchhrriissttooppoouullooss..ccoomm..ggrr))  

ΦΦιιλλιικκάά  
ΝΝίίκκοοςς  ΤΤσσάάμμππρρααςς  
ΤΤηηλλ..  66993366  117711111111  

  

  

    ΠΠρροοσσααννααττοολλιισσμμέέννοοιι  ππάάνντταα  σσττηηνν  ππααρροοχχήή  ππρρωωττοοπποορριιαακκώώνν  κκααιι  πποοιιοοττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  σσααςς  

ππααρρέέχχοουυμμεε  ττηηνν  ππααρραακκάάττωω  ππρρόότταασσηη  πποουυ  ααπποοσσκκοοππεείί  σσττοο  νναα  κκααλλύύψψεειι  ττιιςς  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  σσααςς  

ααννάάγγκκεεςς  μμεε  ττοο  μμιικκρρόόττεερροο  δδυυννααττόό  κκόόσσττοοςς..  

  

  
11..  ΚΚιιννηηττήή  ΤΤηηλλεεφφωωννίίαα  
  

ΑΑππεερριιόόρριισσττηη  εεννδδοοεεππιικκοοιιννωωννίίαα  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  κκιιννηηττώώνν  σσααςς,,  
          ΚΚόόσσττοοςς::  ΔΔωωρρεεάάνν 
  
110000  λλεεππττάά  ττοο  μμήήνναα  χχρρόόννοοςς  οομμιιλλίίααςς  ππρροοςς  κκιιννηηττάά,,  ααππεερριιόόρριισσττεεςς  κκλλήήσσεειιςς  ππρροοςς  σσττααθθεερράά  κκααιι  
ααππεερριιόόρριισσττηη  εεννδδοοεεππιικκοοιιννωωννίίαα  
          ΚΚόόσσττοοςς::  1166,,5533  €€  
  
220000  λλεεππττάά  ττοο  μμήήνναα  χχρρόόννοοςς  οομμιιλλίίααςς  ππρροοςς  όόλλαα  τταα  δδίίκκττυυαα  κκααιι  6600  λλεεππττάά  εεννδδοοεεππιικκοοιιννωωννίίαα  
  ΚΚόόσσττοοςς::  1155,,5533  €€  
 
220000  λλεεππττάά  ττοο  μμήήνναα  χχρρόόννοοςς  οομμιιλλίίααςς  ππρροοςς  κκιιννηηττάά,,  ααππεερριιόόρριισσττεεςς  κκλλήήσσεειιςς  ππρροοςς  σσττααθθεερράά  κκααιι  
ααππεερριιόόρριισσττηη  εεννδδοοεεππιικκοοιιννωωννίίαα  
          ΚΚόόσσττοοςς::  2255,,5500  €€  
 
330000  λλεεππττάά  ττοο  μμήήνναα  χχρρόόννοοςς  οομμιιλλίίααςς  ππρροοςς  όόλλαα  τταα  δδίίκκττυυαα  κκααιι  6600  λλεεππττάά  εεννδδοοεεππιικκοοιιννωωννίίαα  
  ΚΚόόσσττοοςς::  2255,,5500  €€  
 
330000  λλεεππττάά  ττοο  μμήήνναα  χχρρόόννοοςς  οομμιιλλίίααςς  ππρροοςς  κκιιννηηττάά,,  ααππεερριιόόρριισσττεεςς  κκλλήήσσεειιςς  ππρροοςς  σσττααθθεερράά  κκααιι  
ααππεερριιόόρριισσττηη  εεννδδοοεεππιικκοοιιννωωννίίαα  
          ΚΚόόσσττοοςς::  3333,,4455  €€  
 
440000  λλεεππττάά  ττοο  μμήήνναα  χχρρόόννοοςς  οομμιιλλίίααςς  ππρροοςς  όόλλαα  τταα  δδίίκκττυυαα  κκααιι  6600  λλεεππττάά  εεννδδοοεεππιικκοοιιννωωννίίαα  
  ΚΚόόσσττοοςς::  3355,,4455  €€  
  
440000  λλεεππττάά  ττοο  μμήήνναα  χχρρόόννοοςς  οομμιιλλίίααςς  ππρροοςς  κκιιννηηττάά,,  ααππεερριιόόρριισσττεεςς  κκλλήήσσεειιςς  ππρροοςς  σσττααθθεερράά,,  
ααππεερριιόόρριισσττηη  εεννδδοοεεππιικκοοιιννωωννίίαα  κκααιι  11  GGBB  δδωωρρεεάάνν  χχρρήήσσηη  IInntteerrnneett..  
          ΚΚόόσσττοοςς::  4455,,4433  €€  
  
660000  λλεεππττάά  ττοο  μμήήνναα  χχρρόόννοοςς  οομμιιλλίίααςς  ππρροοςς  όόλλαα  τταα  δδίίκκττυυαα  κκααιι  6600  λλεεππττάά  εεννδδοοεεππιικκοοιιννωωννίίαα  
  ΚΚόόσσττοοςς::  5566,,4400  €€  
 
660000  λλεεππττάά  ττοο  μμήήνναα  χχρρόόννοοςς  οομμιιλλίίααςς  ππρροοςς  κκιιννηηττάά,,  ααππεερριιόόρριισσττεεςς  κκλλήήσσεειιςς  ππρροοςς  σσττααθθεερράά,,  
ααππεερριιόόρριισσττηη  εεννδδοοεεππιικκοοιιννωωννίίαα  κκααιι  11  GGBB  δδωωρρεεάάνν  χχρρήήσσηη  IInntteerrnneett..  
          ΚΚόόσσττοοςς::  6644,,4400  €€  
 
ΑΑνν  ξξεεππεερράάσσεεττεε  ττοο  χχρρόόννοο  σσααςς  σσααςς  ππααρρέέχχοουυμμεε  έέκκππττωωσσηη  2200%%  σσττηηνν  έέξξττρραα  χχρρέέωωσσηη  πποουυ  θθαα  
ππρροοκκύύψψεειι..  



  
  
 
 

22..  ΑΑσσύύρρμμααττοο  IInntteerrnneett  
  

ΑΑνν  θθέέλλεεττεε  νναα  εείίσσττεε  σσυυννεεχχώώςς  oonnlliinnee,,  σσααςς  ππααρρέέχχοουυμμεε  αασσύύρρμμααττοο  IInntteerrnneett  3300  GGBB  ττοο  μμήήνναα  σσττηηνν  
ττιιμμήή  ττωωνν  2244,,9900  €€,,  μμααζζίί  μμεε  ττοονν  ααππααρρααίίττηηττοο  εεξξοοππλλιισσμμόό  ((UUSSBB  SSttiicckk  ήή  MMiiFFii))  γγιιαα  νναα  σσυυννδδεεθθεείίττεε  μμεε  
ττοο  llaappttoopp  σσααςς  ήή  ττοονν  υυπποολλοογγιισσττήή  σσααςς..  
ΜΜπποορρεείίττεε  νναα  εεννηημμεερρώώννεεσσττεε  άάμμεεσσαα  γγιιαα  ττοο  υυππόόλλοοιιπποο  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  σσααςς  κκααιι  νναα  έέχχεεττεε  ττοονν  ααππόόλλυυττοο  
έέλλεεγγχχοο  ττοουυ  ττεελλιικκοούύ  λλοογγααρριιαασσμμοούύ  σσααςς  χχωωρρίίςς  νναα  κκιιννδδυυννεεύύεεττεε  ααππόό  εεξξττρραα  χχρρεεώώσσεειιςς..    
  
  

33..  ΣΣττααθθεερρήή  ΤΤηηλλεεφφωωννίίαα  κκααιι  IInntteerrnneett  
  

ΓΓιιαα  νναα  έέχχεεττεε  έέλλεεγγχχοο  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς  κκααιι  σσττοο  σσττααθθεερρόό  σσααςς  ττηηλλέέφφωωννοο,,  σσααςς  ππααρρέέχχοουυμμεε  ττιιςς  
ππααρραακκάάττωω  υυππηηρρεεσσίίεεςς::  
  
ΑΑππεερριιόόρριισσττοο  IInntteerrnneett  2244  MMbbppss  κκααιι  σσττααθθεερρήή  ττηηλλεεφφωωννίίαα  μμεε  ιιδδιιααίίττεερραα  χχααμμηηλλέέςς  χχρρεεώώσσεειιςς  κκααιι  
δδωωρρεεάάνν  ττοονν  ααππααρρααίίττηηττοο  εεξξοοππλλιισσμμόό  μμεε  1199,,9900  €€  //  μμήήνναα..  
  
ΑΑππεερριιόόρριισσττοο  IInntteerrnneett  2244  MMbbppss,,  ααππεερριιόόρριισσττεεςς  κκλλήήσσεειιςς  ππρροοςς  αασσττιικκάά  κκααιι  υυππεερραασσττιικκάά  σσττααθθεερράά  
κκααιι  δδωωρρεεάάνν  ττοονν  ααππααρρααίίττηηττοο  εεξξοοππλλιισσμμόό  μμεε  3344  €€  //  μμήήνναα..  
  
ΑΑππεερριιόόρριισσττοο  IInntteerrnneett  2244  MMbbppss,,  ααππεερριιόόρριισσττεεςς  κκλλήήσσεειιςς  ππρροοςς  αασσττιικκάά  κκααιι  υυππεερραασσττιικκάά  σσττααθθεερράά  
6600  λλεεππττάά  ττοο  μμήήνναα  ππρροοςς  όόλλαα  τταα  ΕΕλλλληηννιικκάά  κκιιννηηττάά,,  δδωωρρεεάάνν  δδιιεεθθννεείίςς  κκλλήήσσεειιςς  ππρροοςς  σσττααθθεερράά  4488  
χχωωρρώώνν  κκααιι  δδωωρρεεάάνν  ττοονν  ααππααρρααίίττηηττοο  εεξξοοππλλιισσμμόό  μμεε  4411,,2244  €€  //  μμήήνναα..  
 
  
224400  λλεεππττάά  δδωωρρεεάάνν  ππρροοςς  όόλλαα  τταα  σσττααθθεερράά  ττηηλλέέφφωωνναα  εεννττόόςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς  μμεε  1155,,4400  €€  //  μμήήνναα  
  
ΑΑππεερριιόόρριισσττεεςς  αασσττιικκέέςς  κκααιι  υυππεερραασσττιικκέέςς  κκλλήήσσεειιςς  ππρροοςς  σσττααθθεερράά  εεννττόόςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς  μμεε  2233,,6677  €€  //  
μμήήνναα  
  
ΑΑππεερριιόόρριισσττεεςς  αασσττιικκέέςς  κκααιι  υυππεερραασσττιικκέέςς  κκλλήήσσεειιςς  ππρροοςς  σσττααθθεερράά  εεννττόόςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς,,  6600  λλεεππττάά  ττοο  
μμήήνναα  ππρροοςς  όόλλαα  τταα  ΕΕλλλληηννιικκάά  κκιιννηηττάά,,  ααππεερριιόόρριισσττεεςς  δδιιεεθθννεείίςς  κκλλήήσσεειιςς  ππρροοςς  σσττααθθεερράά  4488  χχωωρρώώνν  
μμεε  3300,,3399  €€  //  μμήήνναα  
 
 


