
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ  ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,    

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ         Δράμα 26.11.2021 

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού        Αριθ. πρωτ. Υ.Σ. 8755  

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας  

  66133 Δράμα  

Πληροφορίες:  Ι. Λαζαρίδης  

Τηλέφωνο: 2521027415 

Ηλ. Ταχυδρο.: ilaza@dimosdramas.gr 
 

 Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου – σε μας 

         Κοιν: Τμήμα Προμηθειών, σε μας 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  του ΚΑ 15.6471.02. 

Σχετ: α) η υπ΄αριθμ. 244/2021(ΑΔΑ: 909ΔΩ9Μ-7ΔΑ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την 264/2021(ΑΔΑ: 

ΨΗ3ΤΩ9Μ-Γ02) με την οποία εγκρίθηκε η πραγματοποίηση κατά το χρονικό διάστημα από 5 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και 2 Ιανουαρί-

ου 2022 της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στο Δήμο Δράμας με τίτλο «Ονειρούπολη 2021-2022». 

 β) η υπ’ αριθμ. 368/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΙΒΙΩ9Μ-ΑΑ9) με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της υπη-

ρεσίας σε τρίτο ιδιώτη, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία. 

γ) την υπ΄αριθμ. 423/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 97ΧΜΩ9Μ-6Θ6) με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της 

διαθέσιμης πίστωσης.     

δ) η υπ’αριθμ. 348/2021απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου «Έγκριση κάλυψης δαπανών της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής «Ονει-

ρούπολη 2021- 2022» από Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021». 

 
 

Στο άρθρο 209 του Ν. 4555/2018 ορίζεται ότι   «Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) 

Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της 

αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η 

απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και 

προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού»».  

Στο υπ’ αριθμ. 39788/31-7-2018 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4555/2018 (Α133)» 

αναφέρεται ότι: «Με την αντικατάσταση της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3852/2010, απονέμεται αποκλειστικά στο δήμαρχο η 

αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, με την 

έκδοση μόνον της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση 
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συλλογικού οργάνου, παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Σε αυτή 

την περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής». 

 Στις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου 2 του ΠΔ 80/2016 ορίζεται ότι: «2.α. Προκειμένου να αναληφθεί έγκυρα οποιαδήποτε 

υποχρέωση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη από τους φορείς του άρθρου 1, εκδίδεται από το διατάκτη ή το κατά νόμο 

εξουσιοδοτημένο όργανο σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται, όσον 

αφορά στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, η πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση). β. Για τους λοιπούς φορείς της 

Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της 

σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. 3.Κατ' εξαίρεση για δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτάκτως, καθώς και για τις λοιπές 

δαπάνες του άρθρου 9 του παρόντος, η δέσμευση των σχετικών πιστώσεων διενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 4.Ειδικά, όσον 

αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα.». 

Σας γνωρίζουμε ότι με την (β) ως άνω σχετική απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ενέκρινε, για τους λόγους που αναλυ-

τικά αναφέρονται σε αυτή, την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Φύλαξη Ονειρούπολης» σε τρίτο. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης «Φύλαξη Ονειρούπολης» ανέρχεται στο ποσό των 17.900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 14.435,00  ΦΠΑ : 3.465,00) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.02 του 2021 και 2022. Πιο συγκεκριμένα το 

ποσό για το 2021 είναι 16.190,76€ με το Φ.Π.Α. ενώ το ποσό για το 2022 είναι 1.709,24€ με το Φ.Π.Α. 

Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.48630/26-11-2021 έγκριση Πολυετούς δαπάνης (ΑΔΑ : Ψ95ΣΩ9Μ-ΞΙΜ) 

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 79713000-5 

Υπηρεσίες φύλαξης. 

Η διαδικασία ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118  Ν. 4412/2016.    

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην διαδικασία  έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  του  ΚΑ 

15.6471.02 με πίστωση 17.900,00 €  για το οικονομικό έτος 2021 και 2022. 
 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 
 

 

 

 

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

 

 

  

 

 

 

 

 

 





 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας 

Ταχ. Κώδ. : 66 133            Ενδεικτικός Προϋπ/σμός: 17.900,00€ 

Πληροφορίες : Ι. Λαζαρίδης           Κ.Α.: 15.6471.02 

Τηλ. : 2521027415 

   Τίτλος: Υπηρεσίες φύλαξης Ονειρούπολης 

CPV: 79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Υπηρεσίες φύλαξης». Η παρούσα ανάθεση αφορά την κάλυ-
ψη των αναγκών που προκύπτουν λόγω της διοργάνωσης της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στο Δήμο Δράμας με τίτλο «Ονειρούπολη 2021-
2022» κατά το χρονικό διάστημα από 5 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και 2 Ιανουαρίου 2022. 

  Με την υπ΄αριθμ. 244/2021(ΑΔΑ: 909ΔΩ9Μ-7ΔΑ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την 264/2021(ΑΔΑ: 
ΨΗ3ΤΩ9Μ-Γ02) με την οποία εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της Ονειρούπολης κατά το χρονικό διάστημα από 5 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και 2 
Ιανουαρίου 2022. Επιπλέον, εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 17.900,00 ευρώ για ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Υπηρεσίες φύλαξης 
Ονειρούπολης». 

  Με την υπ. αριθμ. 368/2021 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΙΒΙΩ9Μ-ΑΑ9) εγκρίθηκε η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας 
σε τρίτο με την αιτιολογία ότι αναθέτεται σε ιδιώτη, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία. 

  Οι επιμέρους υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω ανάθεση και του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτών έχουν ως 
ακολούθως: 
             Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στην φύλαξη του προσωρινά εγκατεστημένου εξοπλισμού μεγάλης οικονομικής αξίας (ενδεικτι-
κά: ηλεκτρονικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, πλήθος ξύλινων οικίσκων με ηλεκτρολογικές και υδραυλικές υποδομές, διάκοσμος στολι-
σμού, διακοσμητικές κατασκευές, αναλώσιμα υλικά, λοιπές λειτουργικές υποδομές σε ξύλινα και πλακόστρωτα δάπεδα κλπ.). Ο εξοπλισμός 
αυτός αποτελεί δημοτική περιουσία και αναπτύσσεται κάθε φορά κατά την κρίσιμη περίοδο στους  χώρους στους οποίους λειτουργεί η «Ο-
ΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2021-2022» στην περιοχή του Δημοτικού κήπου και της κεντρικής πλατείας της Δράμας.  

 Οι ανάγκες φύλαξης προσδιορίζονται σε καθημερινή βάση για την χρονική περίοδο από 01/12/2021 έως 04/01/2022. Η παροχή υπη-
ρεσιών φύλαξης αφορά τέσσερις φύλακες οκτάωρης 7 απασχόλησης (23.00 -07.00) για το χρονικό διάστημα από 01/12/2021 έως 
04/12/2021 με την ανάθεση της υπηρεσίας και την υπογραφή της σύμβασης λόγω υλοποίησης των εργασιών εγκατάστασης, ενώ για το 
χρονικό διάστημα από 05/12/2021 έως 04/01/2022, θα απασχοληθούν δύο φύλακες. Επίσης θα τοποθετηθούν και θα λειτουργούν 10 
πλήρη σετ συστημάτων συναγερμού για την ασφάλεια των οικίσκων καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Ονειρούπολης. 

             Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 17.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (14.435,00 € χωρίς 
το Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει των Κ.Α. 15.6471.02 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και 2022. 
  

Δράμα, 25/11/2021 

 





 

Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνι-
κής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

  

Ιωάννης Λαζαρίδης Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας 

Ταχ. Κώδ. : 66 133           Ενδεικτικός Προϋπ/σμός: 17.900,00 € 

Πληροφορίες :Ι. Λαζαρίδης          Κ.Α.: 15.6471.02 

Τηλ. : 2521027415 

 
 

Τίτλος: Υπηρεσίες φύλαξης 

CPV: 79713000-5  Υπηρεσίες φύλαξης 

 

 

Μελέτη -  Αναλυτικό  κοστολόγιο 
 

Περιγραφή ποσό 
τητα 

Μονάδα μέτρησης Καθαρή αξία 

 
Φύλαξη προετοιμασίας 
Ονειρούπολης 
01-12-2021 εως 04/12/2021 
8 ώρες 23:00-07:00 

 

 
4 

 

 
φύλακας 

 

 
1688,00 € 

 

Φύλαξη Ονειρούπολης 
05-12-2021 εως 04/01/2022 
8 ώρες 23:00-07:00 

 
 

2 

 
 

φύλακας 

 
 

8.312,00 € 

Εκμίσθωση συστημάτων συ-
ναγερμού για την ασφάλεια 
των οικίσκων για το     διάστημα 
της Ονειρούπολης 

 
10 

 
σετ 

 
4.435,48 € 

Συνολική καθαρή αξία διάρκειας έργου: 14.435,48 € 

Φ.Π.Α. 24% 3,464,52 € 
  

Τελικό σύνολο : 17.900,00 € 
 

Επισυνάπτεται ανάλυση προσφοράς, ανάλυση εργατικού κόστους 

  





 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ 1/12 ΕΩΣ 4/12 

 

 

Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης αφορά έναν φύλακα οκτάωρης 7 απασχόλησης για το χρονικό διάστημα από 

01/12/2021 έως 04/12/2021 με την ανάθεση της υπηρεσίας και την υπογραφή της σύμβασης 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.3863/2020 σας αναφέρουμε τα παρακάτω: 

 

Α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο: 
4 εργαζόμενοι 

 

Β) Το σύνολο ημερών και ωρών εργασίας: 
4 ημέρες, 8 ώρες την ημέρα 

 

Γ) Την συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι: 
Οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και υπάγονται σύμφωνα με την υποπαρ. ΙΑ.11 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12.11.2012), όπως ισχύει κατά τις προβλέψεις της ΕΓΣΣΕ 2018 

(Π.Κ.6/29.03.2018) και την ΥΑ 4241/127 (ΦΕΚ Β' 173/30.01.2019)"Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου 

ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας" και τέλος το υπ'αριθμ. πρωτ. 

Ε40/573 έγγραφο του ΙΚΑ περί εργοδοτικής εισφοράς για τον ειδικό λογαριασμό παιδικών κατασκηνώσεων 

(Ε.Λ.Π.Κ.) που επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο τμήμα 

 

Δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων: 
845,75 € (1) 

 

Ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά: 
246,10 € (2) 

 

ΣΤ) Διοικητικό κόστος: 50,00 € (3) 
 

Η) Εργολαβικό κέρδος: 410,06€ (4) 
 

(5) 

Κρατήσεις υπερ Δημοσίου: 136,0893 € 

αναλυτικότερα: 

Φόρος 8% 135,04 € 

0,06% υπερ ΑΕΠΠ 1,0128 € 

3% υπερ χαρτοσήμου επι της κράτησης υπερ ΑΕΠΠ 0,0304 € 

20% υπερ ΟΓΑ επι της κρατησης χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,0061 € 

 





 

Συνολικά (1)+(2)+(3)+(4)+(5) : 1.688,00 € 

 

01/12/2021 ΕΩΣ 04/12/2021 

ΜΗΝΙΑΟ ΚΟΣΤΟΣ : 1.091,85 € 

ΕΡΓ. ΚΟΣΤΟΣ 845,75 € 

ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ 246,10 € 
 

 

 
ΗΜΕΡΕΣ 

 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

 
ΑΤΟΜΟ 

 
ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

ΏΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΗΜΕΡΕΣ/ΜΗΝ 

Α 
 

ΏΡΕΣ /ΜΗΝΑ 
 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 
 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

06:00 14:00         

ΔΕΥΤΕΡΑ -ΣΑΒΒΑΤΟ 0 4 1 4 4 16 6,999040 111,98 € 

ΚΥΡΙΑΚΗ 75% 0 0 0 0 0 12,248320 - € 

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 100% 0 0 0 0 0 13,998080 - € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΙ      0  111,98 € 
 

 
ΗΜΕΡΕΣ 

 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

 
ΑΤΟΜΟ 

 
ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

ΏΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΗΜΕΡΕΣ/ΜΗΝ 

Α 
 

ΏΡΕΣ /ΜΗΝΑ 
 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 
 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

14:00 22:00         

ΔΕΥΤΕΡΑ -ΣΑΒΒΑΤΟ 0 0 1 0 12 0 6,999040 - € 

ΚΥΡΙΑΚΗ 75% 0 1 0 1 0 12,248320 - € 

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 100% 0 1 8 0 0 13,998080 - € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΙ      0  - € 
 

22:00 - 06:00 
 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

 
ΑΤΟΜΟ 

 
ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

ΏΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΗΜΕΡΕΣ/ΜΗΝ 

Α 
 

ΏΡΕΣ /ΜΗΝΑ 
 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 
 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 25% 4 7 28 4 112 8,748800 € 979,87 € 

ΚΥΡΙΑΚΗ 100% 0 0 0 0 0 13,998080 € - € 

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 100% 0 7 8 0 0 13,998080 € - € 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΔΥΝΟ      0  979,87 € 





 

780,00 €  

54,17 € ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ (/12) 

4,51 € ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (54,17/12) 

838,68 €  

30,76 € ΔΠ (/2*1,04166/12) 

61,52 € ΔΧ(*1,04166/12) 

29,53 € ΕΑ(/2/12) 

960,49 € ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

206,04 € ΕΡΓ.ΕΙΣΦ(*24,81%) 

1.166,53 € ΜΙΣΘΟΣ /ΜΗΝΑ 

7,00 € ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ(166,67ΩΡΕΣ/ΜΗΝΑ) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ 5/12 ΕΩΣ 4/1 

Α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο: 
2 εργαζόμενοι 

 

Β) Το σύνολο ημερών και ωρών εργασίας: 
7 ημέρες, 8 ώρες την ημέρα 

 

Γ) Την συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι: 
Οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και υπάγονται σύμφωνα με την υποπαρ. ΙΑ.11 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 

4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12.11.2012), όπως ισχύει κατά τις προβλέψεις της ΕΓΣΣΕ 2018 (Π.Κ.6/29.03.2018) και την ΥΑ 4241/127 

(ΦΕΚ Β' 173/30.01.2019)"Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους 

εργατοτεχνίτες όλης της χώρας" και τέλος το υπ'αριθμ. πρωτ. 

Ε40/573 έγγραφο του ΙΚΑ περί εργοδοτικής εισφοράς για τον ειδικό λογαριασμό παιδικών κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που 

επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο τμήμα 

 

Δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων: 
3911,58 € (1) 

 

Ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά: 
1138,23 € (2) 

 





 

ΣΤ) Διοικητικό κόστος: 100,00 € (3) 
 

Η) Εργολαβικό κέρδος: 2486,04 € (4) 
 

(5) 

Κρατήσεις υπερ Δημοσίου: 676,15 € 

αναλυτικότερα: 

Φόρος 8% 664,96 € 

0,06% υπερ ΑΕΠΠ 4,9872 € 

3% υπερ χαρτοσήμου επι της κράτησης υπερ ΑΕΠΠ 0,1496 € 

20% υπερ ΟΓΑ επι της κρατησης χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,0299 € 

0,07% υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ 5,8184 € 

3% υπερ χαρτοσήμου επι της κράτησης υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,1746 € 

20% υπερ ΟΓΑ επι της κρατησης χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 0,0349 € 
 

Συνολικά (1)+(2)+(3)+(4)+(5) : 8.312,00 € 





 

 
780,00 €  

54,17 € ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ (/12) 

4,51 € ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (54,17/12) 

838,68 €  

30,76 € ΔΠ (/2*1,04166/12) 

61,52 € ΔΧ(*1,04166/12) 

29,53 € ΕΑ(/2/12) 

960,49 € ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

206,04 € ΕΡΓ.ΕΙΣΦ(*24,81%) 

1.166,53 € ΜΙΣΘΟΣ /ΜΗΝΑ 

7,00 € ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ(166,67ΩΡΕΣ/ΜΗΝΑ) 
 

 

05/12/2021 ΕΩΣ 04/01/2022 

ΜΗΝΙΑΟ ΚΟΣΤΟΣ : 5.049,81 € 
 

ΕΡΓ. ΚΟΣΤΟΣ 3.911,58 €  

ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.138,23 € 

 

 
ΗΜΕΡΕΣ 

 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

 

ΑΤΟΜΟ 
 
ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

ΏΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΗΜΕΡΕΣ/ΜΗ 

ΝΑ 
 

ΏΡΕΣ /ΜΗΝΑ 
 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 
 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟ-
ΛΟ 

06:00 14:00         

ΔΕΥΤΕΡΑ -ΣΑΒΒΑΤΟ 0 0 8 0 52 0 6,999040 - € 

ΚΥΡΙΑΚΗ 75% 0 8 0 8 0 12,248320 - € 





 

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 100% 1 8 8 0 0 13,998080 - € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΙ      0  - € 

 

 
ΗΜΕΡΕΣ 

 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

 
ΑΤΟΜΟ 

 
ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

ΏΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΗΜΕΡΕΣ/ΜΗ 

ΝΑ 
 

ΏΡΕΣ /ΜΗΝΑ 
 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 
 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟ-
ΛΟ 

14:00 22:00         

ΔΕΥΤΕΡΑ -ΣΑΒΒΑΤΟ 0 2 1 2 24 48 6,999040 335,95 € 

ΚΥΡΙΑΚΗ 75% 2 1 2 5 10 12,248320 122,48 € 

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 100% 2 1 2 3 6 13,998080 83,99 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΙ      0  542,43 € 

 

22:00 - 06:00 
 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

 
ΑΤΟΜΟ 

 
ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

ΏΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΗΜΕΡΕΣ/ΜΗ 

ΝΑ 
 

ΏΡΕΣ /ΜΗΝΑ 
 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 
 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟ-
ΛΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 25% 2 7 14 24 336 8,748800 € 2.939,60 € 

ΚΥΡΙΑΚΗ 100% 2 7 14 5 70 13,998080 € 979,87 € 

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 100% 2 7 14 3 42 13,998080 € 587,92 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΔΥΝΟ      0  4.507,38 € 

 





 

Δράμα, 25/11/2021 

 
Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

  

Ιωάννης Λαζαρίδης Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

 




