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ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ΕΤΟΥΣ 2016 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  9/2016 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:     Πόροι ΔΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.240,00 € Χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
Άρθρο 1ο 

Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας (τύπου JCB ή αναλόγου) με ιπποδύναμη τουλάχιστον 70 ΗΡ, 
συμπεριλαμβανομένου της αμοιβής του χειριστού βαρέως μηχανήματος, του βοηθού χειριστού, 
του καυσίμου (πετρελαίου), των λιπαντικών – ορυκτελαίων για την χρησιμοποίησή του από την 
Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για κάθε μορφή εργασίας [για εργασίες εκσκαφών (προσαρμογή 
κάδου) ή εκβραχισμών (προσαρμογή “σφυρί”)] προς κατασκευήν νέας σύνδεσης ύδρευσης ή 
αποχέτευσης συντήρησης με επεμβάσεις προς αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης ή αποχέτευσης 
καθώς και κατασκευής νέου μικρού έργου κ.λ.π.), καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 
 
Τιμή συνολικού μισθώματος μηχανήματος ανά ώρα εργασίας: 
Αριθμητικώς: 40,00 € 
Ολογράφως: Σαράντα ευρώ 
 

Άρθρο 2ο 
Περιστρεφόμενος ερπυστριοφόρος εκσκαφέας με ιπποδύναμη τουλάχιστον 50 ΗΡ, 
συμπεριλαμβανομένου της αμοιβής του χειριστού βαρέως μηχανήματος, του βοηθού χειριστού, 
του καυσίμου (πετρελαίου), των λιπαντικών – ορυκτελαίων για την χρησιμοποίησή του από την 
Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για κάθε μορφή εργασίας [για εργασίες εκσκαφών (προσαρμογή 
κάδου) ή εκβραχισμών (προσαρμογή “σφυρί”)] προς κατασκευήν νέας σύνδεσης ύδρευσης ή 
αποχέτευσης συντήρησης με επεμβάσεις προς αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης ή αποχέτευσης 
καθώς και κατασκευής νέου μικρού έργου κ.λ.π.), καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 
 
Τιμή συνολικού μισθώματος μηχανήματος ανά ώρα εργασίας: 
Αριθμητικώς: 25,00 € 
Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ 
 

Άρθρο 3ο 
Περιστρεφόμενος ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (mini) με ιπποδύναμη 10-15 ΗΡ, 
συμπεριλαμβανομένου της αμοιβής του χειριστού βαρέως μηχανήματος, του βοηθού χειριστού, 
του καυσίμου (πετρελαίου), των λιπαντικών – ορυκτελαίων για την χρησιμοποίησή του από την 
Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για κάθε μορφή εργασίας [για εργασίες εκσκαφών (προσαρμογή 
κάδου) ή εκβραχισμών (προσαρμογή “σφυρί”)] προς κατασκευήν νέας σύνδεσης ύδρευσης ή 
αποχέτευσης συντήρησης με επεμβάσεις προς αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης ή αποχέτευσης 
καθώς και κατασκευής νέου μικρού έργου κ.λ.π.), καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 
 
Τιμή συνολικού μισθώματος μηχανήματος ανά ώρα εργασίας: 
Αριθμητικώς: 20,00 € 
Ολογράφως: Είκοσι ευρώ 
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Άρθρο 4ο 
Μικρός ελαστιχοφόρος φορτωτής (τύπου Bobcat ή αναλόγου) με ιπποδύναμη περίπου 110ΗΡ, 
συμπεριλαμβανομένου της αμοιβής του χειριστού, του βοηθού χειριστού, του καυσίμου 
(πετρελαίου), των λιπαντικών – ορυκτελαίων για την χρησιμοποίησή του από την Τεχνική 
Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για κάθε μορφή εργασίας (ήτοι φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών, 
επίχωση σκαμμάτων) προς κατασκευήν νέας σύνδεσης ύδρευσης ή αποχέτευσης συντήρησης με 
επεμβάσεις προς αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης ή αποχέτευσης καθώς και κατασκευής νέου 
μικρού έργου κ.λ.π.), καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 
 
Τιμή συνολικού μισθώματος μηχανήματος ανά ώρα εργασίας: 
Αριθμητικώς: 20,00 € 
Ολογράφως: Είκοσι ευρώ 
 
 

Άρθρο 5ο 
Φορτηγό ωφέλιμου βάρους 3-5 τόνων, συμπεριλαμβανομένου της αμοιβής του οδηγού, του 
καυσίμου (πετρελαίου), των λιπαντικών – ορυκτελαίων για την χρησιμοποίησή του από την Τεχνική 
Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για κάθε μορφή εργασίας μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής ή υλικών 
επίχωσης σκάμματος (θραυστό υλικό, άμμος) προς κατασκευήν νέας σύνδεσης ύδρευσης ή 
αποχέτευσης, εργασιών συντήρησης με επεμβάσεις προς αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης ή 
αποχέτευσης καθώς και κατασκευής νέου μικρού έργου κλπ.), καθ’ όλη την διάρκεια της 
σύμβασης. 
 
Τιμή συνολικού μισθώματος μηχανήματος ανά τόνο μεταφοράς υλικών: 
Αριθμητικώς: 20,00 € 
Ολογράφως: Είκοσι ευρώ 
 
 

Άρθρο 6ο 
Φορτηγό ωφέλιμου βάρους 10-12 τόνων, συμπεριλαμβανομένου της αμοιβής του οδηγού, του 
καυσίμου (πετρελαίου), των λιπαντικών – ορυκτελαίων για την χρησιμοποίησή του από την Τεχνική 
Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για μεταφορά αδρανών υλικών από το λατομείο στις Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυμάτων στον Καρά Τεπέ Μυτιλήνης, σε χώρο που θα του υποδειχθεί. 
 
Τιμή συνολικού μισθώματος μηχανήματος ανά τόνο μεταφοράς υλικών: 

 
Αριθμητικώς: 4,00 € 
Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ 

 
 
 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ  
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ      ΔΕΥΑΛ 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ                        ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                
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