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       ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

   ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

               ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

Ταχ. δ/νση:   Λεωφ. Ασκληπιού 58 

Ταχ. κώδικας: 210 52 Λυγουριό                                   

Τηλέφωνο:  27530 23503                                                                                                            

E-mail :  deyaep2@gmail.com                               

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

 

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

 

Έχοντας υπόψη:  

 

α) το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) 

 

β) το Ν. 3852/2010 

 

γ) την κοινή υπουργική απόφαση Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017/ΦΕΚ 3282/Β΄/19-9-2017 

 

δ) το Π.Δ 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α΄/30.3.1981) 

 

ε) την υπ’ αριθ.81/16-8-2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. για έγκριση αγοράς 

μίας γεώτρησης στην Κοινότητα Τραχειάς, της Δ.Ε. Επιδαύρου του Δήμου 

Επιδαύρου.  

 

στ) την υπ’ αριθ. 90/14-9-2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. στην οποία 

καθορίζονται οι όροι της δημοπρασίας. 

 

η) την υπ’ αριθ. 81/16-8-2021 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. που αφορά τον 

ορισμό επιτροπής  εκτίμησης ακινήτων. 

 

θ) το άρθρο 35 του Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α΄/8-8-2016) «Καταπολέμηση της 

διαφθοράς και πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων». 

 

Λυγουριό 14 Σεπτεμβρίου 2021 

Αρ. Πρωτ. 1476 

mailto:kiki.zerboy@1288.syzefxis.gov.gr


2 
 

ι) το γεγονός ότι οι ήδη υπάρχουσες υδρευτικές γεωτρήσεις δεν επαρκούν για τις 

υδρευτικές ανάγκες των δημοτών της Κοινότητας Τραχειάς, της Δ.Ε. Επιδαύρου, του 

Δήμου Επιδαύρου. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά μίας (1) γεώτρησης 

στην Κοινότητα Τραχειάς, της Δ.Ε. Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου, ως εξής: 

 

Άρθρο 1
ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σε δύο 

φάσεις. 

Α.  Εκδήλωση ενδιαφέροντος:  

Οι προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. 

Επιδαύρου εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της 

διακήρυξης 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. 

12. Γνωμάτευση ή βεβαίωση περί της ποσότητας άντλησης γεώτρησης η οποία να 

μην είναι κατώτερη των 40m
3
/h σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα δοκιμών και 

του ΙΓΜΕ. 
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Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με το 

ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου και με τον τίτλο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ στη Κοινότητα Τραχειάς, Δ.Ε. Επιδαύρου του Δήμου 

Επιδαύρου» . 

 

Στη συνέχεια η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. αποστέλλει τις προσφορές στην επιτροπή εκτίμησης 

ακινήτων, η οποία και με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των 

προσφερόμενων γεωτρήσεων και περί του αν αυτές πληρούν τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) 

ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι τυχόν αποκλεισμού μιας 

γεώτρησης αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.  

 

Β. Διενέργεια δημοπρασίας 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. ορίζει ημέρα και ώρα 

διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν 

μόνο εκείνοι των οποίων οι γεωτρήσεις κρίθηκαν κατάλληλες κατά τη διαδικασία της 

πρώτης φάσης. 

 

Διενεργείται φανερή και προφορική δημοπρασία ενώπιον της επιτροπής 

δημοπρασίας. 

 

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας το κριτήριο επιλογής θα είναι η οικονομικότερη 

προσφορά των γεωτρήσεων.  

 

Σε περίπτωση που η αξία υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06€, απαιτείται εκτίμηση 

της αγοραίας αξίας από το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών. Κατά τη διενέργεια 

της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό από την «Επιτροπή Δημοπρασίας», το οποίο 

μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από το μειοδότη. 

 

 Κατόπιν το πρακτικό διαβιβάζεται προς έγκριση, στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την υπογραφή του συμβολαίου 

αγοράς. 

 

Άρθρο 2
ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Κοινότητας Τραχειάς απαιτείται η 

αγορά μίας γεώτρησης. 

 

Προς αγορά, θα προτιμηθεί η γεώτρηση που θα βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για τη 

σύνδεσή της με τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης, θα διαθέτει τον απαραίτητο 

εξοπλισμό, θα διαθέτει άδεια χρήσης νερού σε ισχύ και το νερό θα είναι κατάλληλο 

για ανθρώπινη κατανάλωση. 
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Το αγροτεμάχιο που θα βρίσκεται η γεώτρηση θα ανήκει στην αποκλειστική 

κυριότητα, νομή και κατοχή του προσφέροντα ή διαφορετικά η προσφορά να γίνεται 

από όλους τους συνιδιοκτήτες και να είναι ελεύθερη βαρών. 

 

Η ελάχιστη απαιτούμενη παροχή νερού θα είναι 40 m3/h. 

 

Άρθρο 3
ο
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

 

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση 

των πρακτικών της δημοπρασίας από το συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. 

 

Άρθρο 4
ο
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί με φροντίδα του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Επιδαύρου 

τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση 

αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ., στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Επιδαύρου, σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα 

του νομού.  

 

Άρθρο 5
ο
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται από τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. εάν δεν 

παρουσιασθεί μειοδότης κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας . 

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 

όταν: 

 Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή 

σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας. 

 Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος  μειοδότης αρνείται να 

υπογράψει τα πρακτικά, καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο 

μειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας απόφασης της 

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. δεν προσέλθει εμπροθέσμως για την υπογραφή. 

 

Στην περίπτωση αυτή η δημοπρασία επαναλαμβάνεται και ως όριο δε πρώτης 

προσφοράς ορίζεται το ποσό που κατοχυρώθηκε στο όνομα του μειοδότη, δυνάμενο 

να μειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του 

Προέδρου αναφερόμενη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενη 

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας, 

διεξάγεται δε σύμφωνα  με τα αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 
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Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά 

κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 

 

Άρθρο 6 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της αποφάσεως της 

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, 

να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου αγοράς, άλλως η 

δημοπρασία επαναλαμβάνεται. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών έγκρισης του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας, θα συνταχθεί σχετική συμβολαιογραφική πράξη για 

την μεταβίβαση του ακινήτου με τη γεώτρηση. 

 

Το ακίνητο με τη γεώτρηση πρέπει να είναι έτοιμο προς παράδοση στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. 

κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου. 

 

Ο τελευταίος μειοδότης κατά τη σύνταξη του συμβολαίου θα πρέπει να προσκομίσει 

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν από τον εξουσιοδοτημένο 

συμβολαιογράφο. 

 

Λυγουριό, 14/9/2021 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

 

Γεώργιος Παύλου 

 

 


