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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
       

       Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου έχει προγραμματίσει για το τρέχον έτος την 
μετεγκατάσταση της πιάτσας ΤΑΧΙ στην οδό Ιωάννη Γαβριήλ Ευναρδου στο 
Μεσολόγγι. Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων η 
απαιτούμενη Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης ΦΕΚ 4277/Δ/27-2-2018 και η 
εκπόνηση μελέτης συνολικού προϋπολογισμός 42.000,00€ συμπεριλαμβανομένων 
απροβλέπτων (15%), αναθεώρησης, ΓΕ & ΟΕ 18% και ΦΠΑ 24%. Το έργο είναι 
καταχωρημένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και  τον Προϋπολογισμό του Δήμου, 
οικονομικού  έτους 2019, με τίτλο Διαμόρφωση χώρου για μετεγκατάσταση 
πιάτσα ΤΑΧΙ στο Μεσολόγγι και Κ.Α. 30.7326.02. 

       Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει: 
 Αποξήλωση της οδού Ιωάννη Γαβριήλ Ευναρδού και δημιουργία εσοχής 

προς το δημοτικό παρκινγκ  
 Επίστρωσης της οδού και της εσοχής  με κυβόλιθους δια 

προκατασκευασμένων κυβόλιθων εκ σκυροδέματος  
 Ρείθρο απορροής των οβριών στην συνέχεια του υπάρχοντος.  
 Θα τοποθετηθεί προκατασκευασμένη κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα 

όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τιμολόγιο της μελέτης και  
 ξύλινη πέργκολα.          

 
Οι εργασίες που θα απαιτηθούν ομαδοποιούνται γενικά ως εξής:     

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ   
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
3. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 
Ειδικότερα: 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Περιλαμβάνονται όλες οι καθαιρέσεις των ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων οδοστρωσίας, οι καθαιρέσεις όλων των στοιχείων από άοπλο 
σκυρόδεμα, οι εκσκαφές και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων.   
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες κατασκευής δαπέδου από 
κυβόλιθους καθώς και των πρόχυτων κρασπέδων. 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Περιλαμβάνονται η 
προκατασκευασμένη κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και η κατασκευή 
της ξύλινης πέργκολας.  
      
       Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή στην 
προσκόμιση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος κάλυψης 
για την έκδοση άδειας στο εν λόγω χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου.  
 
      Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με: 

o Την μελέτη  



o Την Τεχνική Συγγραφή Υπόχρεώσεων (ΤΣΥ) 
o Τις ΕΤΕΠ 
o Τις εντολές της επίβλεψης, τους κανόνες της τέχνης και τις περιγραφές 

των άρθρων των τιμολογίων της μελέτης. 
     Κατασκευαστικές λεπτομέρειες και διευκρινήσεις θα δοθούν στον ανάδοχο κατά 
την έναρξη των εργασιών. 

    Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης, τους κανόνες 
της τέχνης και τις περιγραφές των άρθρων των τιμολογίων της μελέτης. 

    Η δαπάνη του έργου είναι 42.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..    
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