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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Επιδαύρου 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά μίας (1) γεώτρησης στην 
Κοινότητα Τραχειάς, της Δ.Ε. Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου, και καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη 
δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης. Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται 
επακριβώς τα στοιχεία των γεωτρήσεων χωρίς την αξία τους και θα περιλαμβάνουν: 
 

1. Αίτηση συμμετοχής στην οποία θα αναφέρεται η θέση της γεώτρησης καθώς και 
οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά της (ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, κ.λπ.). 

2. Άδειες χρήσης νερού σε ισχύ τουλάχιστον για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την 
έναρξη της διαδικασίας (ημερομηνία υποβολής προσφορών). 

3. Προσβασιμότητα σε δημοτικό δρόμο, τουλάχιστον. 
4. Εμβαδό αγροτεμαχίου που βρίσκεται η γεώτρηση από 25 μ2 κατ' ελάχιστο και άνω. 
5. Τίτλοι ιδιοκτησίας αγροτεμαχίου και τοπογραφικό διάγραμμα. 
6. Να ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει, ή 

σε περίπτωση που ανήκει εξ' αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, 
συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. 
Προσκόμιση συμβολαίου, Ε9 και απόσπασμα κτηματολογίου. 

7. Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της 
δημοπρασίας και τους αποδέχεται πλήρως καθώς και ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα 
για την αγορά της γεώτρησής του. 

8. Δημοτική ενημερότητα. 
9. Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο βαρών (υποθήκες, 

προσημειώσεις, κατασχέσεις, κ.λπ.). 
10. Να μην είναι δασική έκταση προσκομίζοντας βεβαίωση δασαρχείου. 
11. Πιστοποιητικό καταλληλότητας του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, από 

πιστοποιημένο εργαστήριο. 
 

Λυγουριό, 14 Σεπτεμβρίου 2021 
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12. Γνωμάτευση ή βεβαίωση περί της ποσότητας άντλησης γεώτρησης η οποία να μην είναι 
κατώτερη των 40m3/h σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα δοκιμών και του ΙΓΜΕ. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο με το 
ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου και με τίτλο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» στο πρωτόκολλο της 
επιχείρησης στην Λεωφ. Ασκληπιού 58, 210 52 Λυγουριό, μέχρι τις 4/10/2021, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 14:00΄. 
 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
 

Πληροφόρηση και αντίγραφα της διακήρυξης για τη δημοπρασία παρέχονται τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ., Λεωφ. Ασκληπιού 58, στο Λυγουριό. Υπεύθυνος κ. 
Καρβουνιάρης Νικόλαος. 

 
 

            ΛΥΓΟΥΡΙΟ, 14/9/2021 

Ο Πρόεδρος  

 

 

  Γεώργιος  Παύλου 
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