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       Δοάμα 13 επςεμβοίξσ 2017 
       Αο. ποως.: 13650 

 
 

    ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  
     ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 
ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ & A.Τ. 
ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΔΡΑΜΑ    
     ΔΑΑΡΦΔΙΟ  ΔΡΑΜΑ 

 
 

ΔΡΓΟ:  Υσςωοιακέπ εογαρίεπ ρςξ  
          Δαρικό Υσςώοιξ 

Καλαμπακίξσ 
    Δοάμαπ για ςξ έςξπ 

2017(Υάρη Β΄) 
 

 ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Απξλξγιρςικέπ εογαρίεπ 

 
  

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ 
ΔΣΟΤ 2017 

                  
Α. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
Βαρική ςιμή ςιμξλξγίξσ  είμαι ςξ ημεοξμίρθιξ αμειδίκεσςξσ εογάςη όπωπ ασςό ξοίζεςαι 
από ςημ Δθμική Γεμική σλλξγική ύμβαρη Δογαρίαπ Π.Κ.Τ.Δ. 15-4-2002 καθώπ και ςημ 
εταομξγή ςηπ παο.6 ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ Ν. 4046/2012 (οσθμίρειπ σλλξγικώμ σμβάρεωμ 
Δογαρίαπ) και ρύμτωμα με ςημ αοιθμ. 6/28-2-2012 Ποάνη Τπξσογικξύ σμβξσλίξσ όπωπ 
καθξοίζξμςαι ςα καςώςαςα μόμιμα όοια μιρθώμ και ημεοξμιρθίωμ πξσ ιρυύξσμ για ςξ έςξπ 
2012 και διαμξοτώμξμςαι για ςξ υοξμικό διάρςημα από 14-2-2012, ςξσ Ν. 2026/92 με ςιπ 
μόμιμεπ κοαςήρειπ δηλ. Ι.Κ.Α., υαοςξρήμξσ ΥΜΤ κ.λ.π.  
ςιπ ςιμέπ ςωμ αμξιβώμ ςωμ εογαςώμ, ςευμιςώμ και υειοιρςώμ δεμ πεοιλαμβάμεςαι ςξ 
εογξλαβικό πξρξρςό. Σξ πξρξρςό ασςό καθξοίζεςαι ρε δέκα ξκςώ ςξιπ εκαςό (18%) πάμω 
ρςημ ανία όλωμ ςωμ ημεοξμίρθιωμ πξσ ποξκύπςει από ςιπ ρσμβαςικέπ ςιμέπ 
ημεοξμιρθίωμ. 
Σξ πξρξρςό ασςό πληοώμεςαι για ςα γεμικά και επιρταλή ένξδα ςξσ εογξλάβξσ καθώπ 
για όλα ςα ένξδα ςξσ ποξρωπικξύ ςξσ δηλ. για ςξσπ μιρθξύπ ςξσπ, ςιπ απξζημιώρειπ 
ςξσπ, για ςημ δημξρίεσρη ςηπ διακήοσνηπ ή ςηπ ρύμβαρηπ ςξσ έογξσ, για τόοξσπ 
ειρξδήμαςξπ, ςέλη και ειρτξοέπ σπέο ςξσ δημξρίξσ και ςοίςωμ. Δπίρηπ, για 
ξπξιερδήπξςε άλλεπ επιβαούμρειπ, εγγσήρειπ ή ςόκξσπ για ένξδα κίμηρηπ κεταλαίωμ, 
πιρςξπξιήρειπ,  εμςξλέπ πληοωμήπ με όρα αμςίγοατα υοειάζξμςαι για ςημ εκπόμηρη  ςξσ 
έογξσ «Υσςωοιακέπ Δογαρίεπ Δαρικξύ Υσςωοίξσ Καλαμπακίξσ», για ςημ αρτάλιρη και 
ςημ απξζημίωρη αςσυημάςωμ ςξσ αμαδόυξσ, ςξσ ποξρωπικξύ ςξσ (ςοίςωμ),  για ςξ 
ότελξπ ςξσ αμαδόυξσ ρςιπ εογξδξςικέπ ςξσ κοαςήρειπ (Υ.Μ.Τ, Σ..Μ.Δ.Δ.Δ κ.λ.π.) και 
κάθε άλλη δαπάμη πξσ αματέοεςαι οηςά. 
Ημεοξμίρθια αμειδίκεσςωμ εογαςώμ άμω ςωμ 25 εςώμ 
 

 ΠΡΟΫΠΗΡ
ΔΙΑ 

ΑΓΑΜΟΙ ΔΓΓΑΜΟΙ 

Δσοώ Δσοώ 

Αμειδίκεσςξπ εογάςηπ 0 έςη 26,18 28,80 

Αμειδίκεσςξπ εογάςηπ 1 ςοιεςία 27,49 30,11 

Αμειδίκεσςξπ εογάςηπ 2 ςοιεςίεπ 28,80 31,42 

Αμειδίκεσςξπ εογάςηπ 3 ςοιεςίεπ 30,11 32,73 
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Δάμ ςα ημεοξμίρθια αλλάνξσμ θα γίμει και αμςίρςξιυη αλλαγή ρςημ εογξλαβία. 
Σξ έογξ ρσμίρςαςαι ρςημ εκςέλερη όλωμ ςωμ εογαριώμ πξσ έυξσμ τσςωοιακό 
υαοακςήοα, όπωπ: Καλλιέογεια εδάτξσπ με όογωμα, Υοεζάοιρμα, Υύςεσρη 
μξρυεσμάςωμ με εογάςεπ, κάλιρμα-βξςάμιρμα ρπξοείωμ, Πόςιρμα με καςάκλιρη με 
εογάςεπ, Δναγωγή - ρσρκεσαρία δεμδοσλλίωμ, διάθερη δεμδοσλλίωμ, υειοιρμόπ αμςλιώμ, 
υειοιρμόπ τοεζώμ, υειοιρμόπ ςοακςέο (για ςξσπ εογάςεπ πξσ έυξσμ άδεια), καθώπ και 
κάθε άλλη απαοαίςηςη τσςωοιακή εογαρία. 
Β.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
σμξλικά για ςιπ αμάγκεπ ςξσ Δαρικξύ Υσςωοίξσ Καλαμπακίξσ καςά ςξ έςξπ 2017 
εκςιμάςαι όςι απαιςξύμςαι ξι ενήπ Ομάδεπ εογαριώμ:  1. Ομάδα έογωμ ποαρίμξσ: 
αμηγμέμεπ ρσμβαςικά ρε ημεοξμίρθια αμειδίκεσςξσ εογάςη καλύπςξμςαι  με 80 
ημεοξμίρθια. 
 

1. Ομάδα Έογωμ ποαρίμξσ 80 50,96 € 4.076,80 

Ημεοξμίρθια αμειδίκεσςξσ 
εογάςη –εογάςοιαπ, 
έγγαμξσ με δύξ ςοιεςίεπ, 
ποξρασνημέμξσ επί 1,622 

ύμξλξ α΄ 4.076,80 

Γ.Δ. – Ο.Δ. 18% 733,824 

ύμξλξ β΄ 4.810,62 

Αμαθεώοηρη 28,083 

ύμξλξ γ΄ 4.838,71 

Υ.Π.Α. 24% 1.161,29 

Γεμικό ρύμξλξ - Ποξϋπξλξγιρμόπ 
6.000,00 € 

 

 

 

 

 
 

Δοάμα   13 /9/2017 
Ο  σμςάκςηπ 

 
 

 

       Δοάμα    13 /9/2017           
             Θεωοήθηκε 

Ο Αμαπληοωςήπ  Δαράουηπ 
Δοάμαπ 

 
 
 

       Δοάμα 14/9/2017                                            
Δλέγυθηκε και εγκοίθηκε 
Ο αμαπληοωςήπ  Δ/μςήπ 

Δαρώμ Ν. Δοάμαπ   
 
 

Κωμρςαμςιμίδηπ Παμςελήπ  
Δαρξλόγξπ  

 

Κωμρςαμςιμίδηπ  Παμςελήπ  
Δαρξλόγξπ  

 

Σρίγγηπ Αμδοέαπ 
Δαρξλόγξπ  
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ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ 
     

α/α Δμδείνειπ εογαριώμ 
Δίδξπ 

μξμάδαπ Μξμάδεπ Ημεοξμίρθια 

1 Καλλιέογεια εδάτξσπ με όογωμα  ρςο 15 10 

2 Υοεζάοιρμα ρςο 15 5 

3 Υύςεσρη μξρυεσμάςωμ με εογάςεπ ςεμ 9800 3 

4 κάλιρμα-βξςάμιρμα ρπξοείωμ ρςο 54 35 

5 Πόςιρμα με καςάκλιρη με εογάςεπ ρςο 72 2 

6 Δναγωγή - ρσρκεσαρία δεμδοσλλίωμ ςεμ 28.100 25 

     

    80 
     

  

 

 
 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Δοάμα,   13/9/2017 
Ο ρσμςάκςηπ 

 
 

Κωμρςαμςιμίδηπ Παμςελήπ  
Δαρξλόγξπ  

 




