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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 
 

 

Άπθπο 1ο  Μίσθωση εκσκαυέα  με μαχαίπι  απο  92 HP με το χειπιστή 

Πεπιλαμβάνεηαι η λειηοςπγία ηος μησανήμαηορ με ηο σειπιζηή, ηα καύζιμα όπωρ και κάθε άλλη δαπάνη πος 

δεν αναθέπεηαι πηηά αλλά είναι απαπαίηηηη για ηην εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ. Το μησάνημα θα σπηζιμοποιηθεί για 

αποσιονιζμούρ και επγαζίερ άπζηρ καηαπηώζεων γαιωδών ςλικών πος αποκολλήθηκαν από ηο ππανέρ ανάνηι ηος 

δπόμος εξαιηίαρ ηηρ διαβπωηικήρ ικανόηηηαρ ηος παγεηού-και για ηιρ ανάγκερ πςποπποζηαζίαρ (διάνοιξη δπόμων-

καθαπιζμόρ κπλ) 

      Τιμή ανά  ώπα λειηοςπγίαρ 

Σιμή:  Σπιάντα  πέντε ευπώ…….………………………………….……………………………...... (35,00 €) 

Άπθπο 2
Ο
  Μίσθωση   μηχανικού εκσκαυέα (πεπιστπουική τσάπα) από  92 HP με το χειπιστή 

Πεπιλαμβάνεηαι η λειηοςπγία ηος μησανήμαηορ με ηο σειπιζηή, ηα καύζιμα όπωρ και κάθε άλλη δαπάνη πος 

δεν αναθέπεηαι πηηά αλλά είναι απαπαίηηηη για ηην εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ. Το μησάνημα θα σπηζιμοποιηθεί για  

ηον καθαπιζμό ηων απδεςηικών αςλάκων (Υπηπεζία άπδεςζηρ) και για ηην πολιηική πποζηαζία  

      Τιμή ανά   μέηπο 

Σιμή:  εξήντα  έξη λεπτά του ευπώ……….………………………………….…………… (0,66 €) 

Άπθπο 3
Ο
  Μίσθωση εππυστπιουόπου  υοπτωτή από 130HP με το χειπιστή 

Πεπιλαμβάνεηαι η λειηοςπγία ηος μησανήμαηορ με ηο σειπιζηή, ηα καύζιμα όπωρ και κάθε άλλη δαπάνη πος 

δεν αναθέπεηαι πηηά αλλά είναι απαπαίηηηη για ηην εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ. Το μησάνημα θα σπηζιμοποιηθεί για  

ηιρ ανάγκερ ηηρ πολιηικήρ πποζηαζίαρ και πςποπποζηαζίαρ( καθαπιζμόρ και διάνοιξη αγποηικών δπόμων 

      Τιμή ανά  ώπα λειηοςπγίαρ 

Σιμή: Σπιάντα  πέντε ευπώ……….………………………………….……………………………... (35,00 €) 
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 Άπθπο 4
Ο
  Μίσθωση   μηχανικού εκσκαυέα (πεπιστπουική τσάπα) από  92 HP με το χειπιστή 

Πεπιλαμβάνεηαι η λειηοςπγία ηος μησανήμαηορ με ηο σειπιζηή, ηα καύζιμα όπωρ και κάθε άλλη δαπάνη πος 

δεν αναθέπεηαι πηηά αλλά είναι απαπαίηηηη για ηην εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ. Το μησάνημα θα σπηζιμοποιηθεί για  

ηιρ ανάγκερ ηηρ πςποπποζηαζίαρ   

      Τιμή ανά   ώπα 

Σιμή:  τπιάντα πέντε ευπώ……….………………………………….…………… (35,00 €) 
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