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Σέρρες  04/ 07 /2017 
 
                     Ο                Η 
    ∆ΑΣΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ                 Συντάκτρια 
 

 
 

    Κωνσταντίνος Ζάββος                   Αικατερίνη Μαργιούλα 
   ∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό                             ∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Ως βασική τιµή του τιµολογίου της µελέτης θεωρείται το ηµεροµίσθιο του εργάτη/τριας 

όπως αυτά διαµορφώθηκαν µε τον Νόµο 4046/2012 και την 4601/304/12-3-2012 ερµηνευτική 
εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας και κοινωνικής Ασφάλισης µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις 
(Ι.Κ.Α., χαρτόσηµο, Φ.Μ.Υ), στις τιµές των αµοιβών των εργατών/τριών και χειριστών 
µηχανηµάτων.  

Στο εργατικό κόστος δεν συµπεριλαµβάνεται το εργολαβικό όφελος. 
Το ποσοστό αυτό καθορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) και εφαρµόζεται στο σύνολο 

των δαπανών που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του εργοδότη, όπως στις προµήθειες υλικών, 
καυσίµων και λιπαντικών, αξίας µισθών και ηµεροµισθίων, λοιπών αποζηµιώσεων και 
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων και κάθε είδους κρατήσεις που υπόκειται στην έκπτωση 
της δηµοπρασίας. 

Το ποσοστό αυτό πληρώνεται για τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου και τα κάθε 
είδους έξοδα του ήτοι: 

—έξοδα για τη δηµοσίευση της διακήρυξης, τη σύναψη της σύµβασης 
—για φόρους εισοδήµατος, τέλη και εισφορές υπέρ δηµοσίου και τρίτων 
—για οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις, για πιστοποιήσεις, για εντολές πληρωµής µε όσα 
αντίγραφα χρειάζονται για την εκπόνηση απολογιστικών εργασιών του αναδόχου, του 
προσωπικού του ή τρίτων  
—το όφελος του αναδόχου του προσωπικού του ή τρίτων  
—τη δαπάνη του αναδόχου στις εργοδοτικές του κρατήσεις (Φ.Μ.Υ., Ε.Μ.Π. κ.λ.π.) 
—και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά.  
Το ηµεροµίσθιο των εργατών όπως διαµορφώθηκε από τον νόµο 4046/2012 και την  

εγκύκλιο 4061/304/12-3-2012 (Α∆Α: Β44ΘΛ-8∆Π) φαίνεται στον πίνακα 1 που ακολουθεί. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ άνω των 25 ετών 
 ΑΓΑΜΟΣ /Η ΕΓΓΑΜΟΣ /Η 

ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ      ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΕΤΙΑ 26,18€ 28,80€ 

ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ       ΜΕ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ 27,49€ 30,11€ 

ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ       ΜΕ ∆ΥΟ ΤΡΙΕΤΙΕΣ 28,80€ 31,42€ 

ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ       ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ 30,11€ 32,73€ 

ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ       ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ 31,42€ 34,04€ 

ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ       ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΤΡΙΕΤΙΕΣ 32,73€ 35,35€ 

ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ       ΜΕ ΕΞΙ ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩ 34,03€ 36,65€ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ µέχρι 25 ετών 
ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ      ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΕΤΙΑ 22,83€ 25,11€ 

ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ       ΜΕ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ 23,97€ 26,25€ 

ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ       ΜΕ ∆ΥΟ ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩ 25,11€ 27,39€ 
 

Ο παραπάνω πίνακας λαµβάνοντας υπόψη όλες τις δαπάνες που προκύπτουν από το νόµο 
(ΙΚΑ, ∆ώρο Χριστουγέννων, ∆ώρο Πάσχα, Επίδοµα, Αποζηµίωση αδείας, Φόρος Μισθωτών 
Υπηρεσιών) διαµορφώνεται ανάλογα. 

Αν τα ηµεροµίσθια αλλάξουν, (σύµφωνα µε τις διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων), θα διαµορφωθεί ανάλογα και η εργολαβία.  

Η συνολική δαπάνη ενός ηµεροµισθίου κατά µέσο όρο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
νόµιµων επιβαρύνσεων, ανέρχεται περίπου στο ποσό των 51,00 ευρώ.  



Η ∆απάνη του ΦΠΑ είναι είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) επί της συνολικής δαπάνης των 
εργατικών ηµεροµισθίων, της προµήθειας των υλικών, του εργολαβικού οφέλους και των 
απροβλέπτων δαπανών. 

Για την εκτέλεση του έργου είναι απαραίτητη και βασική η συντήρηση µηχανολογικού και 
λοιπού εξοπλισµού όπως και η προµήθεια (απολογιστικά) από µέρους του αναδόχου υλικών, όπως 
εµφανίζονται στον πίνακα 2 που ακολουθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Προµήθεια τύρφης  770,00 

Προµήθεια περλίτη  110,00 

Προµήθεια φυτοφαρµάκων 500,00 

Προµήθεια λιπάσµατος 210,00 

Προµήθεια ψαλιδιών κλαδέµατος 290,00 

Προµήθεια καυσίµων-Βενζίνη 100,00 

Προµήθεια καυσίµων-Πετρέλαιο 1.000,00 
∆απάνες συντήρησης και επισκευής αρδευτικών 
δικτύων, αντλιοστασίων κλπ. σχετικών υποδοµών 
µε την άρδευση των φυταρίων 200,00 

∆απάνες για τη συντήρηση µηχανικού και λοιπού 
εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την 
παραγωγή του φυτευτικού υλικού (φορτωτής, 
προωθητήρας, διαµορφωτής γαιών, τρακτέρ, 
ριζοκόπτες, αυλακωτήρες, ψεκαστικά, φρέζες, 
αντλιοστάσια, µηχανή πλήρωσης πλαστικών 
θηκών κλπ.) 2.000,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.180,00 
 
  

         
 
 

                
 
 
 
 
 

 
Σέρρες 04/ 07 /2017 

Ο ∆ΑΣΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 
 
 

Κωνσταντίνος Ζάββος 
∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό  

 
Η Συντάκτρια 

 
 
 
 

Αικατερίνη Μαργιούλα 
∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό 




