
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 149/12-12-2019 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Περιβάλλοντος & 

Πολιτικής Προστασίας 
Τμήμα Τεχνικών Έργων - Προμηθειών & 

Διενέργειας Διαγωνισμών 

 ΕΡΓΟ: «Κατασκευή νέας δεξαμενής 

ύδρευσης Αντιά» 

 

***********************************    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η μελέτη αυτή, προϋπολογισμού δαπάνης 47.000,00 €(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%), αφορά 

το έργο «Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης Αντιά» 

Το έργο θα εκτελεστεί στην τοπική κοινότητα Κομίτου. 

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: 

Εκσκαφές τεχνικών έργων , θεμελίωσης  της δεξαμενής  στον χώρο  όπως αυτός έχει καθορισθεί 

από τον κύριο του έργου .  

Οι διαστάσεις της εκσκαφής  θα  διαμορφωθούν αναλόγως  της ποιότητας των εδαφών.  

Η δεξαμενή είναι καθαρών διαστάσεων  5,00 Χ 5,00 χωρητικότητας  περίπου 50,00 μ3 και 

παράλληλα θα κατασκευαστεί θάλαμος χειρισμού  δικλείδων , με δύο παροχές , μία σε λειτουργία και η 

άλλη σε αναμονή. Η χωρητικότητα της δεξαμενής υπερκαλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων που 

υδρεύονται από αυτή. 

Η απαραίτητη  περίφραξη  προστασίας  θα κατασκευασθεί περιμετρικά  του χώρου  έδρασης. 

Το έργο, χρηματοδοτείται με το ποσό των 47.000,00 € από  πιστώσεις  (45.000,00 Π. ΑΠΕ + 

2.000,00 ΧΡ. ΥΠΟΛ.ΚΑΦΗΡΕΑ). Περιλαμβάνεται δε, στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρύστου και 

συγκεκριμένα  στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020 και στον οικείο προϋπολογισμό με Κ.Α.: 25.7312.02 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν.1418 / 84 «Δημόσια έργα» και 

του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και των 

Π.Δ. 609 / 85  «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» και των επικαιροποιήσεων με τον Ν. 4313 / 2014 

Για το έργο δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 – Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως αυτές ισχύουν σήμερα. 
Σε όλα τα στάδια κατασκευής του έργου θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τα Π.Δ. 

778/80 (ΦΕΚ 193Α/1980), Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ260Α/1981) και Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/1996). 

 

 



 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Κάρυστος,  12/12/2019 Κάρυστος,   12/12/2019 

Ο  Διευθυντής Τεχν. Υπηρ.  

Περιβάλλοντος & Πολ. Προστ. 

Ο Συντ/άκτης 

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ. ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ 

Ηλεκ. Μηχ/κός Τ.Ε. Μηχ.Μηχ/κός 
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