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Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 22/08 ΗΟΤΙΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   127/2020. 

  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,  

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 8η Ηοςλίος 2020, ημέπα  Σεηάπηη και ώπα 11:30 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 5016/03.07.2020  πνπ  

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ  

Θαηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -

Πξόεδξνο, β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο 

Γεώξγηνο θαη απόληεο νη θ.θ. Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη Βνπδνύξεο Νηθόιανο. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 3ο : Πεπί καθοπιζμού ηυν όπυν ηηρ δημοππαζίαρ για ηη μίζθυζη δικηύος μεηαθοπάρ 

νεπού ύδπεςζηρ ζηην Θοινόηηηα Εεςγολαηιού. 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηπίηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ 

ηεο Ο.Δ. όηη ‘Με ηελ απ.41/2020 (ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ) [ΑΓΑ : 6ΣΛΓΧ9Π-ΟΧ] απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ καο,  απνθαζίζζεθε ε κίζζσζε δηθηύνπ γηα ηελ κεηαθνξά λεξνύ γηα 

ηελ ύδξεπζε ζηελ Θνηλόηεηα Εεπγνιαηηνύ, θαζ’ όηη θξίλεηαη αλαγθαία πξνο εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ 

ζπκθέξνληνο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ύδξεπζεο ηεο Θνηλόηεηαο Εεπγνιαηηνύ. 

  Θα πξέπεη δε κε απόθαζή καο λα θαζνξίζνπκε ηνπο όξνπο κίζζσζεο ηδησηηθνύ δηθηύνπ, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

  Πξνηείλσ δε ηελ κίζζσζε ηδησηηθνύ δηθηύνπ γηα ηε κεηαθνξά λεξνύ ύδξεπζεο ζηελ Θνηλόηεηα 

Εεπγνιαηηνύ θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ πδξεπηηθή γεώηξεζε ζηελ πεξηνρή Θιεηζηό Γπκλαζηήξην 

Βξαραηίνπ ζηε δεμακελή ύδξεπζεο, πνπ βξίζθεηαη ζηε πεξηνρή αιακίδα θαη επί ηεο νδνύ Αγ. Σξηάδνο 

Θνηλόηεηαο Εεπγνιαηηνύ κε θαλεξή κεηνδνηηθή δεκνπξαζία θαη  ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 194 ηνπ Ν. 3463/2006 θαζώο θαη ηνπ Π.Γ. 270/81 .’ 

  Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηα κέιε ηεο Ο.Δ. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

   Ζ Ο.Δ. αθνύ άθνπζε ην Πξόεδξν, έιαβε ππόςε: 

1] ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 270/81 

2] ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 

3] ην άξζξν 194 ηνπ Ν.3463/2006 

4] ηελ αξηζ.41/2020 (ΟΡΘ.ΔΠΑΝ) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
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5] ηελ ζρεηηθή πίζησζε πνπ έρεη εγγξαθεί ζηνλ Θ.Α. 25.6236.01 πξνϋ/ζκνύ έηνπο 2020 γηα Μίζζσζε 

δηθηύνπ κεηαθνξάο λεξνύ ύδξεπζεο Γ.Θ. Εεπγνιαηηνύ 

    κεηά από ζπδήηεζε,  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η     ΟΚΟΦΧΛΑ 

1.- Θαζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο δεκνπξαζίαο σο εμήο : 

Άπθπο 1   Πεπιγπαθή ηος μιζθίος  

Σν πξνο κίζζσζε δίθηπν ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί ηελ κεηαθνξά λεξνύ γηα ύδξεπζε από ηελ πδξεπηηθή 

γεώηξεζε ζηελ πεξηνρή Θιεηζηό Γπκλαζηήξην Βξαραηίνπ ζηε δεμακελή ύδξεπζεο, πνπ βξίζθεηαη ζηε 

πεξηνρή αιακίδα θαη επί ηεο νδνύ Αγ. Σξηάδνο ηεο Θνηλόηεηαο Εεπγνιαηηνύ, κήθνπο πεξίπνπ ηξηώλ (3) 

ρηιηνκέηξσλ. Σν δίθηπν ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν θαη επίζεο λα βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Οη 

ηπρόλ επηζθεπέο πνπ ζα γίλνπλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά (κε ππόδεημε ηνπ Γήκνπ) από ηνλ κηζζσηή, 

παξακέλνπλ ζε όθεινο ηνπ κηζζίνπ, ρσξίο δηθαίσκα ηνπ κηζζσηή γηα απνδεκίσζή ηνπ. 

Άπθπο 2 Σπόπορ Γιενέπγειαρ ηηρ Γημοππαζίαρ 

Ζ δημοππαζία είναι μειοδοηική, θανεπά και πποθοπική, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζ. 194 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ Π.Γ. 270/81 και διεξάγεηαι ζε δύο θάζειρ υρ εξήρ:  

Α. Γιακήπςξη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ.  

Ο Γήκαξρνο δεκνζηεύεη ιεπηνκεξή δηαθήξπμε, θαιώληαο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο όπσο, εληόο 

πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηεο δεκνζηεύζεσο εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ. Οη πξνζθνξέο 

ελδηαθέξνληνο θαηαηίζεληαη ζην Γήκν θαη ζηε ζπλέρεηα ε αξκόδηα δεκνηηθή ππεξεζία ηηο απνζηέιιεη 

ζηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΠΓ 270/81, ε νπνία κε επηηόπηα έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο 

θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ δηθηύσλ θαη πεξί ηνπ αλ ηαύηα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο. Ζ επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηεο ιήςεσο ησλ 

πξνζθνξώλ. Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ ελόο δηθηύνπ αηηηνινγνύληαη επαξθώο ζηελ έθζεζε. Ζ έθζεζε 

αμηνιόγεζεο, καδί κε ηηο πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο, απνζηέιινληαη ζην δήκν, ν νπνίνο ηελ θνηλνπνηεί 

ζε θάζε έλαλ πνπ εθδήισζε ελδηαθέξνλ.  

Β. Γιενέπγεια δημοππαζίαρ. ηε ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο νξίδεη εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο 

δεκνπξαζίαο, θαιώληαο κε απνδεηθηηθό, λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηήλ κόλν εθείλνη ησλ νπνίσλ ηα δίθηπα 

θξίζεθαλ θαηάιιεια θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξώηεο θάζεο. Θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο 

ζπληάζζεηαη πξαθηηθό ην νπνίν κεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ππνγξάθεηαη από ηνλ κεηνδόηε θαη ηνλ 

εγγπεηή. 

Άπθπο 3 Γιάπκεια Κίζθυζηρ 

  Ζ κίζζσζε ζα έρεη δηάξθεηα ηέζζεξα (4) έηε θαη ζα αξρίδεη από ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε 

ζρεηηθή ζύκβαζε. Ο ηδηνθηήηεο θαλέλα δηθαίσκα δελ κπνξεί λα πξνβάιιεη γηα ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο 

ζηνλ ρξόλν ηεο 4εηίαο, αληίζεηα ν Γήκνο κπνξεί λα ιύζεη ηε ζύκβαζε εάλ απνθηήζεη δηθό ηνπ δίθηπν ή 

πξνζθεξζεί άιιν δσξεάλ, ην νπνίν ζα κπνξεί λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο πνπ ζα εθπιεξώλεη κέρξη ηόηε ην 

κηζζσκέλν δίθηπν, απνθιεηνκέλνπ νπνηνπδήπνηε ελδίθνπ κέζνπ γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο εθ 

κέξνπο ηνπ ηδηνθηήηε. 

Σν κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί ζα είλαη κεληαίν θαη ζα ηζρύζεη γηα  όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ζ 

πιεξσκή ησλ ελνηθίσλ ζα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε κήλα κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ 

εληάικαηνο πιεξσκήο ζην όλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ δηθηύνπ. 
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Άπθπο 4 : Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα έρεη ειεύζεξε ρξήζε ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ. 

 Άπθπο 5 : Ο αλαδεηρζεζόκελνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα 

ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαζηζηάκελνο αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε 

απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 

 Άπθπο 6 : Θάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ κεηνδόηε, ε ππνρξέσζε δε απηή κεηαβαίλεη 

αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε. Ο 

ηειεπηαίνο κεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε από ηελ κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο 

δεκνπξαζίαο από ηα θαηά λόκν αξκόδηα όξγαλα. 

Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ππόθεηληαη ζε έγθξηζε ηεο Ο.Δ. 

 Άπθπο 7 : Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ γλσζηνπνίεζε ζε 

απηόλ ηεο έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ , λα πξνζέιζεη γηα ηε ζύληαμε ηνπ νηθείνπ ζπκθσλεηηθνύ. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε θαη κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο εάλ δελ πξνζέιζεη ν κεηνδόηεο, ε ζύκβαζε 

ζεσξείηαη νξηζηηθώο θαηαξηηζζείζα. 

Άπθπο 8 Τποσπεώζειρ μιζθυηή 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ 

δνπιεηέο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε 

θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.  

Άπθπο 9 Τποσπεώζειρ εκμιζθυηή 

Ο εθκηζζσηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη ζην κίζζην ηηο αλαγθαίεο 

αιιαγέο θαη λα επαλνξζώλεη ηηο από ζπλήζε ρξήζε θζνξέο, ζε νξηζκέλε πξνζεζκία από ηε ζρεηηθή 

εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο.  

Άπθπο 10 Θπαηήζειρ 

Σν κίζζσκα δελ ππόθεηηαη ζε θξαηήζεηο. 

Άπθπο 11  

Σν αλώηαην όξην πξνζθνξάο γηα ην κεληαίν κίζζσκα ζα νξηζηεί από ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

Π.Γ. 270/81 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 & 5 ηνπ ηδίνπ Π.Γ. 

Άπθπο 12 Ιήξη μίζθυζηρ 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. Ο κηζζσηήο δελ νθείιεη θακία απνδεκίσζε 

ζηνλ εθκηζζσηή γηα θζνξέο ηνπ αθηλήηνπ πνπ νθείινληαη ζηε ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ, ζε θαθή 

θαηαζθεπή ηνπ ή ζηελ παιαηόηεηα απηνύ ή ζε ηπραίν γεγνλόο. 

Άπθπο 13 Αναμίζθυζη – Τπεκμίζθυζη 

ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή απαγνξεύεηαη απνιύησο. 

Άπθπο 14 Γημοζίεςζη Γιακήπςξηρ 

Ζ δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην πξόγξακκα Γηαύγεηα, ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο θαη ζα 

δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο 

δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ησλ Θνηλνηήησλ 

Εεπγνιαηηνύ θαη Βξαραηίνπ θαη ζην δεκνζηόηεξν κέξνο ηεο έδξαο ηνπ δήκνπ.  

Άπθπο 15 Δπανάλητη ηηρ δημοππαζίαρ 

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ 
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κεηνδόηεο.  

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ όηαλ: 

α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ή ηελ 

αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε 

δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο 

β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά, 

ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο επίζεο όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηόο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε 

θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε, σο ειάρηζηνλ 

δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε 

απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  

Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο 

ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο 

εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ. 

Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ 

πξνεγνύκελε δεκνπξαζία. 

Άπθπο 16 Πληποθόπηζη ενδιαθεπομένυν 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία  παξέρνληαη από ην Σκήκα Αηξεηώλ Οξγάλσλ ζην Εεπγνιαηηό όιεο ηηο 

εξγάζηκεο  εκέξεο  θαη ώξεο-Γηεύζπλζε Γεσξ. Παπαλδξένπ 23, Σηλέθυνο 2741-360-526, FAX 

2741052303. 

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από αίηεζε πνπ 

ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο.  

 

Β. Βάζεη ησλ παξαπάλσ όξσλ ζα θαηαξηηζηεί ε δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο, ε νπνία ζα δεκνζηεπηεί 

από ηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηo ΠΓ 270/81. 

  Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 127/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σπυγάδηρ Βαζίλειορ 

                                                                               2.- ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               3.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

ΑΔΑ: ΩΜ1ΡΩ9Π-ΔΙ4
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