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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Άρθρο 1Ο  Μίσθωση εκσκαφέα φορτωτή με  κουβά και σφύρα από 90 HP και άνω με το χειριστή 

Περιλαμβάνεται η λειτουργία του μηχανήματος με το χειριστή, τα καύσιμα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που 

δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Το μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί για 

τις επισκευές και συντηρήσεις των δικτύων ύδρευσης σε  όλο τον Καλλικρατικό Δήμο 

      Τιμή ανά  ώρα λειτουργίας 

Τιμή: Τριάντα πέντε  ευρώ…….…………………………….……………………………............ (35,00 €) 

Άρθρο 2ο  Μίσθωση εκσκαφέα  με μαχαίρι  απο  90  HP με το χειριστή                    

Περιλαμβάνεται η λειτουργία του μηχανήματος με το χειριστή, τα καύσιμα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που 

δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Το μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί για 

αποχιονισμούς και εργασίες άρσης καταπτώσεων γαιωδών υλικών που αποκολλήθηκαν από το πρανές ανάντι του 

δρόμου εξαιτίας της διαβρωτικής ικανότητας του παγετού-και για τις ανάγκες πυροπροστασίας (διάνοιξη δρόμων-

καθαρισμός κπλ) 

      Τιμή ανά  ώρα λειτουργίας 

Τιμή: Τριάντα πέντε ευρώ…….………………………………….……………………………...... (35,00 €) 

Άρθρο 3Ο  Μίσθωση   μηχανικού εκσκαφέα (περιστροφική τσάπα) από   90  HP με το χειριστή 

Περιλαμβάνεται η λειτουργία του μηχανήματος με το χειριστή, τα καύσιμα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που 

δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Το μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί για  

τον καθαρισμό των αρδευτικών αυλάκων (Υπηρεσία άρδευσης) και για την πολιτική προστασία  

      Τιμή ανά   μέτρο 

Τιμή:  επτά λεπτά του ευρώ……….………………………………….……………………………... (0,7 €) 

     

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ  ΤΟ 2017» 

 ΧΡΗΣΗ: 2017 

             ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 
             
 4 /2017  
  

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.552,20 (με Φ.Π.Α.) 
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Άρθρο 4Ο  Μίσθωση ερπυστριοφόρου  φορτωτή από 130HP με το χειριστή 

Περιλαμβάνεται η λειτουργία του μηχανήματος με το χειριστή, τα καύσιμα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που 

δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Το μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί για  

τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας και πυροπροστασίας( καθαρισμός και διάνοιξη αγροτικών δρόμων 

      Τιμή ανά  ώρα λειτουργίας 

Τιμή: Τριάντα  πέντε ευρώ……….………………………………….……………………………... (35,00 €) 

Άρθρο 5Ο  Μίσθωση   αλατιέρας με το χειριστή 

Περιλαμβάνεται η λειτουργία του μηχανήματος με το χειριστή, τα καύσιμα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που 

δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Το μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί για  

την ρήψη αλατιού σε όλο το Καλλικρατικό Δήμο σε περιπτώσεις χιονόπτωσης και παγετού  

      Τιμή ανά  ώρα λειτουργίας 

Τιμή: Tριάντα…………………………….…………………………………….…... (30,00 €) 

 

 

                                                                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
               Ορχομενός      26  -01- 2017                                                         Oρχομενός       26-01- 2017                                               
                        Ο Συντάκτης                                                                                        Ο  Προι/νος   ΔΤΥ                       

 
 
                                                                                                 

                  Γεώργιος Στάμου                                                                             Βασίλειος Τούντας 
             Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.                                                              Πολιτικός Μηχανικός 


