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Τιµολόγιο Συµφωνίας Πλαίσιο 

για την  
"Προµήθεια υπηρεσιών για τη λειτουργία σταθµών διοδίων  

κατά µήκος της Εγνατίας οδού" 
 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδας των υπηρεσιών 
λειτουργίας σταθµών διοδίων κατά µήκος της Εγνατίας οδού, όπως προδιαγράφεται στα 
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.  

 
 
1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 

περαιωµένων υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στο παρόν τιµολόγιο και στα λοιπά 
συµβατικά τεύχη και περιλαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες δαπάνες ακόµη και αν δεν 
κατονοµάζονται ρητά αλλά είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
υπηρεσιών. 

 
  
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας, 
τα κάτωθι: 

 
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα 

εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ. πλην του Φ.Π.Α., περιλαµβανοµένης και της 
επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώµατα για 
προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά της προµήθειας, τέλη χαρτοσήµου, 
όπου ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, που θα ισχύσουν 
κατά την εκτέλεση της προµήθειας. 

Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για 
Τελωνειακό ∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955, 
δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση της 
προµήθειας ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση 
βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους 
δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώµατα στα 
υλικά και είδη εξοπλισµού της προµήθειας, ούτε παρέχεται στους 
ενδιαφερόµενους το δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 
απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. 

Ο Προµηθευτής δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
µεταφορικών του µέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του 
άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους 
υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη 
Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, καθώς και από τους φόρους κλπ., 
που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 
16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Προµηθευτής 
δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα 
υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53 
(ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-
4-79). 

1.1.2 Οι δαπάνες προµήθειας, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης 
όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών ενσωµατωµένων και µη, µετά 
των απαιτούµενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων µεταφορών, χαµένου 
χρόνου και σταλίας µεταφορικών µέσων και κάθε είδους µετακινήσεων, σύµφωνα 
µε το παρόν και µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη. 



 

\\ROXANE\Contracts\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. ∆ιοδίων\tefhi\timologio_4950.doc 0000/4950/Β06 
Σελ. 3 

1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίµων, νυκτερινών κλπ. του κάθε 
είδους προσωπικού (προϊσταµένων βάρδιας, εισπράκτορες κ.λ.π.) ηµεδαπού ή 
αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο της προµήθειας ή αλλού (εντός και εκτός της 
Ελλάδος) για την εκτέλεση της υπόψη προµήθειας. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για τη λειτουργία των σταθµών διοδίων, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, 
µεταφορικών µέσων, κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται 
ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης της προµήθειας. 

1.1.6 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης 
κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την 
εκτέλεση της προµήθειας (περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα 
οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Προµηθευτή. 

1.1.7 Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς των απαιτούµενων αναλωσίµων υλικών, 
υλικών καθαριότητας και στολών εργασίας και παράδοσής τους στους 
σταθµούς διοδίων, σύµφωνα µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

1.1.8 Οι δαπάνες για τις υπηρεσίες καθαρισµού των σταθµών διοδίων και για τις 
υπηρεσίες µεταφοράς, και καταµέτρησης των εισπράξεων από τους σταθµούς 
διοδίων, που προβλέπονται στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

1.1.9 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο, συµφωνητικών και 
γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες, που αναφέρεται στους υπόλοιπους 
όρους δηµοπράτησης της προµήθειας ότι βαρύνουν τον Προµηθευτή. 

1.1.10 Οι δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού του Προµηθευτή στη λειτουργία των 
σταθµών διοδίων, όπως αυτή προσδιορίζεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.11 Το Όφελος του Προµηθευτή (Ο.Π.) και τα Γενικά ΄Έξοδα (Γ.Ε.) του Προµηθευτή, 
τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως 
δαπάνες επιστασίας, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου, 
συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών 
επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων, 
µετακίνησης προσωπικού διοδίων κλπ. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από κάθε 
είδους δυσχέρειες, είτε αυτές έχουν προβλεφθεί είτε όχι. 

 
 

1.2 Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνεται ο Φόρος Προστιθέµενης 
Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του Προµηθευτή ο οποίος θα επιβαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 
 
2. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Οι τιµές µονάδας των υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στα λοιπά συµβατικά τεύχη, θα 
είναι αυτές του παρακάτω Τιµολογίου µετά την εφαρµογή της προσφερθείσας έκπτωσης 
κατά τη φάση διεξαγωγής της δηµοπρασίας. Οι τιµές αυτές είναι σταθερές και δεν 
αναθεωρούνται καθ’ όλη την διάρκεια της συµφωνίας πλαίσιο.  
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ΑΡΘΡΟ 1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ 
 
      Για τη λειτουργία σταθµού διοδίων επί 24ώρου βάσεως και για διάστηµα ενός µήνα (όλες 
τις ηµέρες του µήνα περιλαµβανοµένων Κυριακών, εορτών κλπ.), όπως αυτή περιγράφεται 
στο Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών, στη Λειτουργική ∆ιαδικασία και στα λοιπά 
συµβατικά τεύχη. 
 
     Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για τις υπηρεσίες: 
 
• Παροχής Προϊσταµένων Βάρδιας και Εισπρακτόρων 
• Μεταφοράς και καταµέτρησης των εισπράξεων 
• Καθαριότητας και υγιεινής των εγκαταστάσεων του σταθµού και του περιβάλλοντος 

χώρου 
• Προµήθειας στολών εργασίας του προσωπικού και αναλωσίµων 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη προκύπτει από υποχρεώσεις που αναφέρονται στο 
Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, έστω και εάν αυτή 
δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του σταθµού 
διοδίων. 
 
 
Άρθρο 1.1  Λειτουργία σταθµού διοδίων τύπου Α 
 
Τιµή για την επί ένα µήνα λειτουργία του σταθµού. Για µη συµπληρωµένο µήνα, υπολογίζεται 
κλάσµα του µηνός θεωρώντας ότι ο µήνας έχει 30 ηµέρες. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ενενήντα τρεις χιλιάδες € 
           (Αριθµητικά)  :  93.000,00         
 
 
Άρθρο 1.2  Λειτουργία σταθµού διοδίων τύπου Β 
 
Τιµή για την επί ένα µήνα λειτουργία του σταθµού. Για µη συµπληρωµένο µήνα, υπολογίζεται 
κλάσµα του µηνός θεωρώντας ότι ο µήνας έχει 30 ηµέρες. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ογδόντα τέσσερις χιλιάδες € 
           (Αριθµητικά)  :  84.000,00 
 
 
Άρθρο 1.3  Λειτουργία σταθµού διοδίων τύπου Γ 
 
Τιµή για την επί ένα µήνα λειτουργία του σταθµού. Για µη συµπληρωµένο µήνα, υπολογίζεται 
κλάσµα του µηνός θεωρώντας ότι ο µήνας έχει 30 ηµέρες. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εβδοµήντα µία χιλιάδες πεντακόσια € 
           (Αριθµητικά)  :  71.500,00 
 
 
Άρθρο 1.4  Λειτουργία σταθµού διοδίων τύπου ∆ 
 
Τιµή για την επί ένα µήνα λειτουργία του σταθµού. Για µη συµπληρωµένο µήνα, υπολογίζεται 
κλάσµα του µηνός θεωρώντας ότι ο µήνας έχει 30 ηµέρες. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εξήντα πέντε χιλιάδες € 
           (Αριθµητικά)  :  65.000,00 
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Θεσσαλονίκη, ∆εκέµβριος 2010 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 

 
Μαρία Σιδηροπούλου 

Τµηµατάρχης ∆ιαχείρισης ∆ιοδίων 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Πέτρος Μαλλίνης 
∆ιευθυντής Εκµετάλλευσης  

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 
 

Βάια Τσανταρλιώτου  
Αναπληρώτρια 

∆ιευθύντρια Συµβάσεων 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
µε την 649/5/16.12.10 απόφαση 

 του ∆.Σ. της ΕΟΑΕ 
 
 
 
 
 

Ιωάννα Καρακαϊδού 
Τοµεάρχης Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης 

και Συντήρησης 

 
 
 
 
 

Για τον «Προµηθευτή» 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 

Ιωάννα Καρακαϊδού 
Τοµεάρχης Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης 

και Συντήρησης 
 


