
 

   Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 

  Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 

               Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 

                       E-mail: meletes@deyamyt.gr 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      
Μίσθωση Μηχανημάτων για την συντήρηση και λειτουργία δικτύων 

ύδρευσης  και αποχέτευσης  στη Δημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  26/2020 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:     Πόροι ΔΕΥΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.550,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

Άρθρο 1ο 

Μηχανικός εκσκαφέας – φορτωτής τύπου J.C.B. (με κάδο), 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) 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 : 30,00 ευρώ 

Ολογράφως : Τριάντα ευρώ 

 

Άρθρο 2ο 

Μικρός εκσκαφέας ερπυστριοφόρο 30-50 HP, 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) 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 ευρώ 

Ολογράφως : Είκοσι πέντε ευρώ 

 

Άρθρο 3ο 

Φορτηγό ωφέλιμου βάρους 3 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 

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 ώρα εργασίας: 

Αριθμητικώς : 18,00 ευρώ 

Ολογράφως : Δεκαοχτώ ευρώ 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΛΑΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

 

ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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