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       Δράμα   21  Μαΐου  2018 
       Αρ. πρωτ.: 6508 

 
 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  
     ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ & A.Τ. 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΔΡΑΜΑ    
     ΔΑΑΡΧΕΙΟ  ΔΡΑΜΑ 

 
 

      ΕΡΓΟ:  Φυτωριακζσ εργαςίεσ ςτο                     
                   Δαςικό Φυτώριο Καλαμπακίου 
                   Δράμασ για το ζτοσ 2018 
 

 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Απολογιςτικζσ εργαςίεσ 

 
  

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ 
ΕΣΟΤ 2018 

                  
Α. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
Βαςικι τιμι τιμολογίου  είναι το θμερομίςκιο ανειδίκευτου εργάτθ όπωσ αυτό ορίηεται από τθν 
Εκνικι Γενικι υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ Π.Κ.Τ.Ε. 15-4-2002 κακώσ και τθν εφαρμογι τθσ 
παρ.6 του άρκρου 1 του Ν. 4046/2012 (ρυκμίςεισ υλλογικών υμβάςεων Εργαςίασ) και 
ςφμφωνα με τθν αρικμ. 6/28-2-2012 Πράξθ Τπουργικοφ υμβουλίου όπωσ κακορίηονται τα 
κατώτατα νόμιμα όρια μιςκών και θμερομιςκίων που ιςχφουν για το ζτοσ 2012 και 
διαμορφώνονται για το χρονικό διάςτθμα από 14-2-2012, του Ν. 2026/92 με τισ νόμιμεσ 
κρατιςεισ δθλ. Ι.Κ.Α., χαρτοςιμου ΦΜΤ κ.λ.π.  
τισ τιμζσ των αμοιβών των εργατών, τεχνιτών και χειριςτών δεν περιλαμβάνεται το εργολαβικό 
ποςοςτό. Σο ποςοςτό αυτό κακορίηεται ςε δζκα οκτώ τοισ εκατό (18%) πάνω ςτθν αξία όλων των 
θμερομίςκιων που προκφπτει από τισ ςυμβατικζσ τιμζσ θμερομιςκίων. 
Σο ποςοςτό αυτό πλθρώνεται για τα γενικά και επιςφαλι ζξοδα του εργολάβου κακώσ για όλα τα 
ζξοδα του προςωπικοφ του δθλ. για τουσ μιςκοφσ τουσ, τισ αποηθμιώςεισ τουσ, για τθν 
δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ι τθσ ςφμβαςθσ του ζργου, για φόρουσ ειςοδιματοσ, τζλθ και 
ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου και τρίτων. Επίςθσ, για οποιεςδιποτε άλλεσ επιβαρφνςεισ, 
εγγυιςεισ ι τόκουσ για ζξοδα κίνθςθσ κεφαλαίων, πιςτοποιιςεισ,  εντολζσ πλθρωμισ με όςα 
αντίγραφα χρειάηονται για τθν εκπόνθςθ  του ζργου «Φυτωριακζσ Εργαςίεσ ςτο Δαςικό Φυτώριο 
Καλαμπακίου Δαςαρχείου Δράμασ ζτουσ 2018», για τθν αςφάλιςθ και τθν αποηθμίωςθ 
ατυχθμάτων του αναδόχου, του προςωπικοφ του (τρίτων),  για το όφελοσ του αναδόχου ςτισ 
εργοδοτικζσ του κρατιςεισ (Φ.Μ.Τ, Σ..Μ.Ε.Δ.Ε κ.λ.π.) και κάκε άλλθ δαπάνθ που αναφζρεται 
ρθτά. 
Ημερομίςθια ανειδίκευτων εργατών άνω των 25 ετών 
 

 ΠΡΟΫΠΗΡ
ΕΙΑ 

ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ 

Ευρώ Ευρώ 

Ανειδίκευτοσ εργάτθσ 0 ζτθ 26,18 28,80 

Ανειδίκευτοσ εργάτθσ 1 τριετία 27,49 30,11 

Ανειδίκευτοσ εργάτθσ 2 τριετίεσ 28,80 31,42 

Ανειδίκευτοσ εργάτθσ 3 τριετίεσ 30,11 32,73 
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Εάν τα θμερομίςκια αλλάξουν κα γίνει και αντίςτοιχθ αλλαγι ςτθν εργολαβία. 
Σο ζργο ςυνίςταται ςτθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιών που ζχουν φυτωριακό χαρακτιρα, όπωσ: 
Καλλιζργεια εδάφουσ με όργωμα, Φρεηάριςμα, Φφτευςθ μοςχευμάτων με εργάτεσ, κάλιςμα-
βοτάνιςμα ςπορείων, Πότιςμα με κατάκλιςθ με εργάτεσ, Εξαγωγι - ςυςκευαςία δενδρυλλίων, 
διάκεςθ δενδρυλλίων, χειριςμόσ αντλιών, χειριςμόσ φρεηών, χειριςμόσ τρακτζρ (για τουσ εργάτεσ 
που ζχουν άδεια), κακώσ και κάκε άλλθ απαραίτθτθ φυτωριακι εργαςία. 
Β.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
υνολικά για τισ ανάγκεσ του Δαςικοφ Φυτωρίου Καλαμπακίου κατά το ζτοσ 2018 
εκτιμάται ότι απαιτοφνται οι εξισ Ομάδεσ εργαςιών:  1. Ομάδα ζργων πραςίνου: 
ανθγμζνεσ ςυμβατικά ςε θμερομίςκια ανειδίκευτου εργάτθ καλφπτονται  με 80 ημερομίςθια. 
 

1. Ομάδα Ζργων πραςίνου 80 50,96 € 4.076,80 

Ημερομίςκια ανειδίκευτου 
εργάτθ –εργάτριασ, ζγγαμου 
με δφο τριετίεσ, 
προςαυξθμζνου επί 1,622 

φνολο α΄ 4.076,80 

Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% 733,824 

φνολο β΄ 4.810,62 

Ανακεώρθςθ 28,083 

φνολο γ΄ 4.838,71 

Φ.Π.Α. 24% 1.161,29 

Γενικό ςφνολο - Προχπολογιςμόσ 
6.000,00 € 

 
 
 
 

 
 

Δράμα ……21/5/2018 
H  υντάκτρια 

 
 

 

             Δράμα  21/5/2018           
                    Θεωρικθκε 

Η Αναπλθρώτρια   
Δαςάρχθσ Δράμασ 

 
 
 

           Δράμα  25  /5/2018                                            
Ελζγχκθκε και εγκρίκθκε 

Η  Δ/ντρια Δαςών Ν. Δράμασ   
 
 

  Γεωργία Αρναοφτογλου  
Δαςολόγοσ  

 

οφία Θεοδωρίδου  
Δαςολόγοσ  

 

Ελιςάβετ Κωνςταντινίδου  
Δαςολόγοσ  
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ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ 
     

α/α Ενδείξεισ εργαςιών 
Είδοσ 

μονάδασ Μονάδεσ Ημερομίςθια 

1 Καλλιζργεια εδάφουσ με όργωμα  ςτρ 8 8 

2 Φρεηάριςμα ςτρ 8 4 

3 Φφτευςθ μοςχευμάτων με εργάτεσ τεμ 3.000 7 

4 Πλιρωςθ πλαςτικών κθκών με εργάτεσ τεμ 500 2 

5 Σοποκζτθςθ ςε πλαςτικζσ κικεσ τεμ 500 1 

6 Βοτάνιςμα –αραιώςεισ πλαςτικών κθκών με εργάτεσ τεμ. 500 1 

7 κάλιςμα-βοτάνιςμα ςπορείων ςτρ 20 40 

8 Πότιςμα με κατάκλιςθ με εργάτεσ ςτρ 20 9 

9 Εξαγωγι - ςυςκευαςία δενδρυλλίων τεμ 4.300 8 

     

    80 
     

  

 

 
 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Δράμα,   21  /5/2018 
Η ςυντάκτρια 

 
 

Γεωργία Αρναοφτογλου 
Δαςολόγοσ  

 


