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Ρόδος, 14 Σεπτεμβρίου 2020 
 

Dodekanisos Seaways: Νέα υπηρεσία Μεταφορά Δεμάτων  
 

H Dodekanisos Seaways, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των νησιωτών μας, ξεκίνησε από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, τη 
νέα της υπηρεσία “Μεταφορά Δεμάτων”.  
  
Πλέον, μπορείτε να μεταφέρετε γρήγορα και με ασφάλεια τα δέματα σας με τα πλοία της εταιρείας, παραδίδοντας τα προ 
ημερών στα γραφεία της, στην οδό Αυστραλίας 3, ή στο λιμάνι της Κολόνας. 
  
Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα χρεώσεων από τη Ρόδο με το νέο τιμοκατάλογο: 

● Πλυντήριο για Σύμη: περ. 62 κιλών επί 0,50€ / κιλό = 31€ 
● Ψυγείο για Σύμη: περ. 70 κιλών επί 0,50€ / κιλό = 35€ 
● Μπαταρίες αυτοκινήτου για Κω: περ. 16 κιλών και όγκο σαν κούτα Νουνού = 7,5€ 
● Εξωλέμβια μηχανή 30hp με την προπέλα για Φούρνους: περ. 102 κιλών επί 0,90€ / κιλό = 91,8€ 
● Σάκος μεγάλος με σφουγγάρια για Σύμη: περ. 5 κιλών, χρεώνεται στην κατηγορία έως 20 κιλά (λόγω μεγάλου όγκου) 

= 6€ 
● Σάκος με αλεύρι για Σάμο: περ. 50 κιλών χρεώνεται στην κατηγορία “Άνω των 20kg: Χρέωση ανά κιλο” επί 0,90 = 

45€ και άρα δεν προτείνεται 

Εξαιρέσεις τιμοκαταλόγου 

● Τσιμέντο 25 κιλών χρεώνεται στην κατηγορία έως 20 κιλά 
● Κιβώτιο φελιζόλ με δόλωμα 20 κιλών χρεώνεται στην κατηγορία έως 20 κιλά 
● Νερά 24αδα 0,5Λ ή 12άδα 1,5Λ χρεώνονται στην κατηγορία έως 10 κιλα  

Παρατηρήσεις - Διευκρινίσεις 
1. Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. 
2. Δεν θα υπάρχουν πλέον ειδικές συμφωνίες με την εταιρεία, όλοι οι αποστολείς θα πληρώνουν το ανάλογο αντίτιμο 

βάσει τιμοκαταλόγου. 
3. Η πληρωμή γίνεται προκαταβολικά από τον αποστολέα και για ολόκληρο το κόστος. 
4. Η παραλαβή του εμπορεύματος από τον τελικό παραλήπτη μπορεί να λάβει χώρα μόνο κατά την άφιξη του πλοίου. 

Δεν υπάρχει δυνατότητα να κρατηθούν τα εμπορεύματα μετά τον απόπλου και ο αποστολέας θα πληρώνει κανονικά το 
επιπλέον κόστος, ακόμη και σε περίπτωση μη παραλαβής. 

5. Συνιστούμε στους πελάτες που στέλνουν βαριά εμπορεύματα μικρής αξίας  (π.χ. πατάτες, καρπούζια, εμφιαλωμένα 
νερά, αλεύρι κ.ά.) να τα στέλνουν με μεγάλα επιβατηγά πλοία. 

 
Η υπηρεσία ξεκίνησε αρχικά από το νησί της Ρόδου και θα επεκταθεί προσεχώς και στους υπόλοιπους προορισμούς. 
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μεταφοράς των δεμάτων θα βρείτε εδώ: 

https://www.12ne.gr/el/pressroom.asp?pressItemID=932&pressItemCategoryID=1 

 
Υπεύθυνος Δεμάτων: Χρήστος Μ. Σπανός 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6955475407 
Direct Line: 2241070590 


