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Σχετικό Άρθρο 1ο  
Ώρες Εργασίας ισοπεδωτή τροχοφόρου, τριών αξόνων . 
Στο άρθρο αυτό υπολογίζεται η δαπάνη για την μίσθωση ισοπεδωτή 
τροχοφόρου, μετα  του χειριστού και των αναλωσίμων, για τις ανάγκες 
πραγματοποίησης διάφορων εργασιών επι των βαθμίδων και του περιβάλλοντος 
χώρου προκειμένου να διαμορφωθούν κατάλληλα για την υποδοχή του υλικού 
πλήρωσης. 
Τιµή ανά ώρα :                                  € 
 
Σχετικό Άρθρο 2ο  
Ώρες Εργασίας ερπυστριοφόρου εκσκαφέα ιπποδύναμης ανώτερη των 280 
ίππων. 
Στο άρθρο αυτό υπολογίζεται η δαπάνη για την μίσθωση του ερπυστριοφόρου 
εκσκαφέα, μετα του χειριστού και των αναλωσίμων για τις εργασίες 
διαμόρφωσης του ύψους και των επιπέδων των βαθμίδων. Περαιτέρω, ο 
εκσκαφέας θα χρησιμοποιηθεί και στο στάδιο πλήρωσης των βαθμίδων με το 
εγκεκριμένο υλικό. 
Τιµή ανά ώρα :                                  € 
 
 
Σχετικό Άρθρο 3ο  
Ώρες Εργασίας ερπυστριοφόρου εκσκαφέα ιπποδύναμης εως 230 ίππων. 
Στο άρθρο αυτό υπολογίζεται η δαπάνη για την μίσθωση του ερπυστριοφόρου 
εκσκαφέα, μετα του χειριστού και των αναλωσίμων για τις εργασίες εκσκαφής 
και συγκέντρωσης του υλικού πλήρωσης των βαθμίδων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή. 
Τιµή ανά ώρα :                                  € 
 
Σχετικό Άρθρο 4ο  
Ώρες εργασίας ελαστιχοφόρου φορτωτή ιπποδύναμης τουλάχιστον 260 ίππων. 
Στο άρθρο αυτό υπολογίζεται η δαπάνη για την μίσθωση του ελαστιχοφόρου 
φορτωτή ικανής ιπποδύναμης για τη φόρτωση του υλικού που προκύπτει από τη 
διαμόρφωση των βαθμίδων σε φορτηγά οχήματα και την εναπόθεσή του σε 
σημείο υπόδειξης της υπηρεσίας εντός του λατομικού χώρου. Α.Ε. Επιπρόσθετα 
ο φορτωτής θα χρησιμοποιηθεί και στο στάδιο πλήρωσης των βαθμίδων και 



πάκτωσης του υλικού σύμφωνα με τους όρους της μελέτης. 
Τιµή ανά ώρα :                                  € 
 
Σχετικό Άρθρο 5ο  
Ώρες εργασίας ελαστιχοφόρου φορτωτή ιπποδύναμης από 230 εως 250 ίππους. 
Στο άρθρο αυτό υπολογίζεται η δαπάνη για την μίσθωση του ελαστιχοφόρου 
φορτωτή ικανής ιπποδύναμης για τη φόρτωση του υλικού πλήρωσης των 
βαθμίδων, όπως αυτό θα προκύψει από τις εργασίες εκσκαφής του εκσκαφέα, σε 
φορτηγό όχημα για τη μεταφορά τους και την εναπώθεση στις βαθμίδες. 
Τιµή ανά ώρα :                                  € 
 
 
Σχετικό Άρθρο 6ο  
Ώρες εργασίας έκαστου φορτηγού. Σύνολο φορτηγών: δύο (2). 
Στο άρθρο αυτό υπολογίζεται η δαπάνη για τη  μίσθωση φορτηγών οχημάτων 
που θα χρησιμοποιηθούν α) για τη μεταφορά του υλικού που θα προκύψει από τη 
διαμόρφωση των βαθμίδων και την εναπώθεσή του σε σημείο υπόδειξης της 
υπηρεσίας και β) για τη μεταφορά και εναπώθεση του υλικού πλήρωσης των 
βαθμίδων της. 
Τιµή ανά ώρα :                                  € 
 
 
Σχετικό Άρθρο 8ο  
Ώρες εργασίας σφύρας προσαρμοζόμενης σε εκσκαφέα. 
Στο άρθρο αυτό υπολογίζεται η δαπάνη για την μίσθωση σφύρας 
προσαρμοζόμενης σε εκσκαφέα  που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διαμόρφωση 
των βαθμίδων ώστε να δύναται να τοποθετηθεί το υλικό αποκατάστασης 
αποτελεσματικά, σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν από την τεχνική 
έκθεση/περιγραφή. 
Τιµή ανά ώρα :                                  € 
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