
  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ  

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ  

ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

Τηλ. 231331 7546 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΙΔΑΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 “για τον καθορισμό των οργάνων της διαδικασίας και των όρων 

διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των  Δήμων και Κοινοτήτων».  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006. 

3. Τις διατάξεις των  άρθρων του Ν. 3852/2010. 

4. Το από 26-02-2015 Πρακτικό της Επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων ακινήτων και 

κινητών πραγμάτων με αξία του Δ.Θ. (βάσει των 96/2015 Α.Δ.Σ. και 606/2015 Απόφασης Δημάρ-

χου). 

5. Τις με αριθμ. 202/2014 και την 358/2015 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση 

της αργίας και  εκποίησης του σκάφους ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ιδιοκτησίας  Δ.Θ. 

6.Την υπ’αριθμ.878/2015 Απόφαση Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο 

Οικονομικών κ. Γεωργία Ρανέλλα. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Φανερή - προφορική - πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση της φορτηγίδας περισυλλογής 

απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την επωνυμία σκάφος “ΠΟΣΕΙΔΩΝ”, ήτοι ενός 

πλωτού ναυπηγήματος, που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Θ. Α.Ε., καθώς 

και του συνοδευτικού εξοπλισμού του. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους : 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Αντικείμενο της δημοπρασίας 
 

Με την παρούσα διακήρυξη εκτίθεται σε φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό η 

εκποίηση της φορτηγίδας περισυλλογής απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης με την επωνυμία 

σκάφος “ΠΟΣΕΙΔΩΝ”, ήτοι ενός πλωτού ναυπηγήματος με Ελληνική σημαία και Αρ. Νηολογίου 

723, που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., καθώς και του συνολικού 

συνοδευτικού εξοπλισμού, όπως αναλυτικά καθορίζεται από την Τεχνική Μελέτη της αρμόδιας 

Υπηρεσίας του Δ.Θ., που ακολουθεί συνημμένη και το από 26-02-2015 Πρακτικό της Επιτροπής 

καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων ακινήτων και κινητών πραγμάτων με αξία του Δ.Θ., ως 

κάτωθι  (πίνακας 1) : 



 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Φορτηγίδας Περισυλλογής Απορριμμάτων : «Σκάφος ΠΟΣΕΙΔΩΝ» 

και συνοδευτικού εξοπλισμού 

 

ΤΥΠΟΣ: Φ/ΓΙΔΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ   ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SKIMMER ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ  

ΝΗΟΛΟΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: 723 

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ : 12,16μ. 

ΜΗΚΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ: 12,16μ. 

ΠΛΑΤΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ : 3,96μ. 

ΒΑΘΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1,12μ. 

ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 18,088 κόροι 

ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 11,757 κόροι 

ΕΤΟΣ -ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :  1993 ΣΟΥΗΔΙΑ 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  

α/α    ΠΙΝΑΚΑΣ (1) -ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Μ.Μ. Ποσότητα 

A΄ 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 

 

    

1 
Γερανός ΕFFΕR 2600, Ικανότητα ανύψωσης, με υδραυλικό 

σύστημα, σε οριζόντια θέση : 980 kg σε 2,5 μ. 
ΤΕΜ 1 

2 Μηχανές ΥΑΝΜΑR 4JH2-DTE (64,7 kw) 
ΤΕΜ 2 

3 Σύστημα πρόωσης CASTOLDIJET 05 
ΤΕΜ 2 

4 Δεξαμενές καυσίμου συνολικής χωρητικότητας 2 tn (1tnX 2) 
ΤΕΜ 2 

5 Αμπάρια αποθήκευσης 
ΤΕΜ 6 

6 Κάδος συλλογής στερεών, ROTO TRADING 
ΤΕΜ 1 

7 Κάδος ανύψωσης αντικειμένων με υδραυλικό σύστημα 
ΤΕΜ 1 

8 Άγκυρα, DANFORTH 2417 
ΤΕΜ 1 

9 Σωσίβια κυκλικά, WATSKI 16688 
ΤΕΜ 2 

10 Σωσίβια life jacket , NAUTIC 16698-100 
ΤΕΜ 3 

11 Τηλεχειριστήριο υδραυλικού συστήματος, INAB 
ΤΕΜ 1 

12 Ελαστικός σωλήνας εκφόρτωσης, FLEXI 
ΤΕΜ 1 

13 Ελαστικός σωλήνας υδραυλικών, INAB 
ΤΕΜ 1 

14 Ημερήσιο ντεπόζιτο καυσίμων 
ΤΕΜ 1 

15 Υδραυλικό τιμόνι 
ΤΕΜ 1 

16 Υδραυλική αντλία ασφάλειας, JABSCO 080 
ΤΕΜ 1 



17 Ραδιο-εξοπλισμός GMDSS (VHF)- τροφοδοτικό 
ΤΕΜ 1 

18 Μπαταρίες 125Α Bosch 
ΤΕΜ 2 

19 Φορητοί πυροσβεστήρες κόνεως 6kgr 
ΤΕΜ 2 

20 Φορητοί πυροσβεστήρες CO2 
ΤΕΜ 2 

21 Λάστιχα πυροσβεστήρων, DAFO 
ΤΕΜ 2 

22 Ακροφύσιο πυρόσβεσης 
ΤΕΜ 1 

23 Σετ ακροφυσίων εκτόξευσης νερού 
ΤΕΜ 1 

24 Λαστιχένιο δάπεδο καμπίνας 
ΤΕΜ 1 

 Β΄ 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΣ CONTAINER 

 

   

1 
Διαχωριστής υγρών ( skimmer), ROTO DRUM SKIMMER 

με αντλία εκφόρτωσης SEELWOOD 

ΤΕΜ 1 

2 Καρότσι μεταφοράς διαχωριστή υγρών ( skimmer) 
ΤΕΜ 1 

3 
Ντιζελομηχανή παροχής υδραυλικής ισχύος, KUBOTA 

OC95 

ΤΕΜ 1 

4 Βάρκα πολυεστερική 3,20μ., THOMAS 
ΤΕΜ 1 

5 Μηχανή εξωλέμβια 4i, SUZUKI 
ΤΕΜ 1 

6 Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης, IMPERIA MIG 190 TURBO 
ΤΕΜ 1 

7 Αντλία υγρών, OSIP Mod. EUROSTAR 
ΤΕΜ 1 

8 Προπέλες 
ΤΕΜ 2 

9 Πλαστικό ζωνάρι σκάφους μήκους 1.5m  
ΤΕΜ 2 

 

          ΑΡΘΡΟ 2ο  

Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 
 

1. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια  Επιτροπή δημοπρασιών του άρθρου 1 παρ. 1 

του Π.Δ. 270/81, βάσει της  72/25.01.2016  Α.Δ.Σ. και σχετικής Απόφασης Δημάρχου. 

2. Τόπος διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται το Δημοτικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης, οδός  Βασ. 

Γεωργίου Α΄ 1α στο γραφείο 020, στον ημιώροφο  στο κτίριο  Ε. 

3. Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 

διενέργεια της Δημοπρασίας, σε δύο  εφημερίδες της Θεσσαλονίκης μεγάλης κυκλοφορίας και 

γενικών ειδήσεων, παράλληλα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και 

θα αναρτηθεί στην  επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Θεσ/νίκης.  

4. Ημερομηνία διενέργειας ορίζεται η 16/5/2016, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα έναρξης 14:00΄ και λήξης  

14:30΄ μ.μ. 

5. Η δημοπρασία είναι φανερή και οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της 

Επιτροπής διαγωνισμού για τα εκποιούμενα υλικά. Το συνολικό ποσόν του Πίνακα Εκποίησης 

αποτελεί την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας. Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δεν 

θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Δημοπρασιών. Κατά την ημέρα της δημοπρασίας, οι 



συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να πλειοδοτούν σε ΕΥΡΩ (€) κατά  εκατοντάδες και μόνο. 

6. Η Τιμή Εκκίνησης δημοπρασίας αφορά στο σύνολο των υπό εκποίηση κινητών αντικειμένων. Η 

τιμή εκκίνησης για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, σύμφωνα με το από 26/2/2015 Πρακτικό της 

Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Εκποιούμενων Ακίνητων και Κινητών Πραγμάτων με Αξία 

Δήμου Θεσσαλονίκης, καθορίζεται όπως στον κάτωθι  πίνακα (2) : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) :  ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

σε  €, με το Φ.Π.Α. 

1. 

Φορτηγίδα Περισυλλογής Απορριμμάτων, με δυνατότητα 

μεταφοράς skimmer για περισυλλογή πετρελαιοειδών 

λυμάτων «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», με σημαία ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αρ. 

Νηολογίου 723 και  συνολικός συνοδευτικός  εξοπλισμός 

20.000,00 € 

 

7. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχισθεί και πέραν  της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον 

εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της 

οριζόμενης ώρας, αποφασίζει η οικεία επιτροπή και η απόφασή της καταχωρείται στα πρακτικά.  

8. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το 

ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον κάθε πλειοδοτούντα και 

η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει 

οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

9. Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στη Επιτροπή 

δημοπρασίας πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο 

πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

10. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να 

συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακήρυξης  

προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. 

11. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά υπογράφονται από την επιτροπή, από τον 

τελευταίο πλειοδότη και από τον εγγυητή του. 

12. Για  τα πρακτικά της δημοπρασίας αποφασίζει το αρμόδιο όργανο του Δ.Θ. 

       

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Δικαίωμα και όροι συμμετοχής στη Δημοπρασία 

 

 Δικαίωμα συμμετοχής  στη δημοπρασία  έχει οποιοσδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο  

είναι εγγεγραμμένο στα οικεία Επιμελητήρια. 

 Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

όρων της διακήρυξης, καθώς και την πλήρη γνώση του προς εκποίηση υλικού. Τα 

αντικείμενα που θα εκποιηθούν (σκάφος και εξοπλισμός), υπάρχει δυνατότητα να 

εξετασθούν από τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες στη δημοπρασία, μετά από 

συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Περιβαλλοντικών 

Δράσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος), πριν την ημέρα διεξαγωγής 

της δημοπρασίας. Όλα τα αντικείμενα βρίσκονται εντός του χώρου του Οργανισμού 

Λιμένος Θεσσαλονίκης, στην τοποθεσία Ντοκ 11.   

 Οι διαγωνιζόμενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται αυτοπροσώπως ή με το 

νόμιμα  εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. 

 Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μονοπρ. Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους  ή από 

άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

 Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη, όταν η υπογραφή του 

εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρμόδια  Δημόσια Αρχή. 

 Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη 



αυτοπροσώπως  ή από κοινό εκπρόσωπο, διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.  

 Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες 

ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό, 

αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου 

τέτοιας εταιρείας. 

 Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για  δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, 

η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτήν ή ειδικοί σύμβουλοι, που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με 

οποιονδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.  

 Οποιοσδήποτε θελήσει να πλειοδοτήσει για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην 

Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, πριν αρχίσει η δημοπρασία, παρουσιάζοντας το 

σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι λαμβάνει μέρος για 

λογαριασμό του. 

 Όσοι θα λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα παρίστανται αυτοπροσώπως. Όσοι θα 

συμμετέχουν για λογαριασμό άλλων, οφείλουν πριν από την έναρξη της δημοπρασίας να το 

δηλώσουν εγγράφως στην αρμόδια επιτροπή, καταθέτοντας συγχρόνως και νομικό 

πληρεξούσιο έγγραφο. 

 Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα αφορούν στο σύνολο των υπό εκποίηση κινητών 

πραγμάτων, δηλαδή του σκάφους μαζί με το συνοδευτικό του εξοπλισμό, όπως 

αναγράφεται στον  ανωτέρω πίνακα (1) και όχι των επιμέρους τμημάτων αυτού.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Φάκελος Συμμετοχής 

 

 Ο κάθε διαγωνιζόμενος, κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, οφείλει να 

καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα παρακάτω 

δικαιολογητικά : 

1) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων, σε ποσοστό 10% επί του ορίου πρώτης προσφοράς  (αρχική τιμή εκποίησης)  ισχύος 

6 μηνών, ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, συντεταγμένη κατά τον τύπο που ισχύει 

για το Δημόσιο. Σημειώνεται ότι μετά το τέλος της δημοπρασίας οι εγγυητικές Επιστολές 

συμμετοχής θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες, εκτός της εγγυητικής επιστολής του 

τελευταίου πλειοδότη, η οποία θα του επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, 

δηλαδή με την παράδοση  των ειδών προς εκποίηση στον τελευταίο πλειοδότη  και  την 

εξόφληση του συμφωνηθέντος τιμήματος. 

2) Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου Θεσσαλονίκης, ότι 

δεν υφίσταται καμία οφειλή του διαγωνιζόμενου προς το Δήμο Θεσσαλονίκης. 

3)  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης 

και της συνημμένης Τεχνικής Μελέτης με αρ. 1/2016 της αρμόδιας Υπηρεσίας και τους 

αποδέχεται πλήρως. 

4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι ο πλειοδότης που θα προκύψει από τη δημοπρασία,  θα 

είναι υπεύθυνος για την ομαλή και έγκαιρη απομάκρυνση όλων των αντικειμένων από το χώρο 

που βρίσκονται επί του παρόντος, καθώς και για όλες τυχόν τις διαδικασίες και υποχρεώσεις 

θα απαιτηθούν από πλευράς της  Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ 

αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από την αρμόδια αρχή, 

που θα έχει ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Οι Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΜΟΝ.- Ε.Π.Ε., Α.Ε., οφείλουν να καταθέσουν επικυρωμένο 

αντίγραφο καταστατικού με τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατοί οι έλεγχοι της 

χρονικής διάρκειας της εκπροσώπησης. Επιπλέον δε οι Α.Ε., οφείλουν να καταθέσουν :  

α)  Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του, την εκπροσώπηση, την 

απόφαση για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας 

του, μαζί με το Φ.Ε.Κ., που αυτό έχει δημοσιευθεί.  



β) Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε., με όλα τα συμβόλαια με τις τυχόν 

τροποποιήσεις, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 

     Περαιτέρω, όσον αφορά τις Ε.Π.Ε., Μον.-Ε.Π.Ε., τα καταστατικά και τις τροποποιήσεις τους, 

που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 

 Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, αυτοί 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του 

γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, από αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

 Κατά τη δημοπρασία, κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να παρουσιάσει εγγυητή, ο οποίος 

οφείλει να καταθέσει και ο ίδιος : 

1)     Εγγυητική επιστολή ίδιου τύπου και ίδιας αξίας με του συμμετέχοντος, ισχύος 6 μηνών. 

2)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους    

αποδέχεται πλήρως και  

3)   Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου Θεσσαλονίκης 

ότι δεν υφίσταται καμία οφειλή του προς αυτόν. 

 

 ΑΡΘΡΟ 5ο
 
 

Υποχρεώσεις Εγγυητή 

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεώνεται κατά την ημέρα της δημοπρασίας να παρουσιάσει αξιόχρεο 

εγγυητή (που να μην είναι οφειλέτης του Δήμου Θεσσαλονίκης), ο οποίος θα υπογράψει τα 

πρακτικά της δημοπρασίας και ο οποίος έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου 

υπεύθυνος με αυτόν, μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης. 

 Ο εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα πρακτικά μετά τη δημοπρασία 

και τη σύμβαση, μετά τις νόμιμες εγκρίσεις, μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη, χωρίς καμία 

αντίρρηση, αφού, όπως συμφωνείται, η συμμετοχή του αυτή στη δημοπρασία με την ως 

άνω ιδιότητά του ως εγγυητή, δηλώνει πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων και των 

συμφωνητικών της διακήρυξης, καθώς και της σύμβασης, που θα επακολουθήσει.  

 Αντικατάσταση εγγυητή δεν επιτρέπεται.  Αν ο εγγυητής αρνηθεί να υπογράψει την τελική 

σύμβαση, τότε οι χρηματικές εγγυήσεις θα καταπέσουν υπέρ του Δήμου, ανεξάρτητα από 

την ύπαρξη ή μη υπαιτιότητας του πλειοδότη, σχετικά με αυτό. Η υπογραφή του έχει την 

έννοια ότι ο εγγυητής καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον 

ανάδοχο, για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης και στερείται του ευεργετήματος της 

διαιρέσεως ή  διζήσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο
 
 

Δικαίωμα αποζημίωσης 

 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση, λόγω καθυστέρησης ή μη 

έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής 

αρχής, που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο
 
 

Σύμβαση - Καταβολή τιμήματος 

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν (η 

οποία ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής) της απόφασης της διοικητικής αρχής περί 

κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον 

εγγυητή του για τη σύνταξη και  υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχουν 

καταθέσει, καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση.  

Ενεργείται δε τότε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχομένων 

αμφοτέρων για την επί έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της νέας δημοπρασίας από αυτό της 

αρχικής. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, η σύμβαση θεωρείται 



ότι καταρτίστηκε οριστικά. 

Η εξόφληση του συμφωνηθέντος  τιμήματος της εκποίησης των υλικών από τον τελευταίο 

πλειοδότη θα καταβληθεί  στο Ταμείο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης του 

Δήμου Θεσσαλονίκης. Η πληρωμή από τον τελευταίο πλειοδότη θα γίνει  πριν από την οριστική 

παράδοση του συνόλου των υλικών προς εκποίηση. Στο άρθρο 8  της παρούσας διακήρυξης 

περιγράφεται η διαδικασία παράδοσης των ειδών προς εκποίηση. 

Η σύμβαση θα βρίσκεται σε ισχύ  από την υπογραφή της, για ένα (1) έτος και  μέχρι την 

ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου των  υλικών από το Δήμο Θεσσαλονίκης στον 

πλειοδότη. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο
 
 

Λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου-Παράδοση των Εκποιούμενων Υλικών 

 

 Ο πλειοδότης που θα προκύψει από τη δημοπρασία, θα είναι υπεύθυνος για την ομαλή και 

έγκαιρη απομάκρυνση όλων των αντικειμένων από το χώρο, όπου βρίσκονται επί του 

παρόντος, καθώς και για όλες τις νόμιμες διαδικασίες και υποχρεώσεις, που θα απαιτηθούν 

για την εκποίηση των υλικών από πλευράς της Ο.Λ.Θ.  Α.Ε.  

 Όλες οι δαπάνες αποσυναρμολόγησης, μετακόμισης και μεταφοράς των αντικειμένων θα 

βαρύνουν τον πλειοδότη.  

 Κατά τη διαδικασία απομάκρυνσης των αντικειμένων, ο πλειοδότης είναι υπεύθυνος για τη 

λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή πρόκλησης ατυχημάτων και ζημιών 

από τις εργασίες μεταφοράς, καθώς και για τον καθαρισμό όλης της περιοχής εκτέλεσης 

των εργασιών από απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που τυχόν θα διασκορπιστούν 

οπουδήποτε εντός του χώρου του Ο.Λ.Θ. και τη μεταφορά τους και τελική διάθεση με 

νόμιμα  περιβαλλοντικά τρόπο.  

 Η μεταβίβαση της κυριότητας του σκάφους, μαζί με τον εξοπλισμό του, επέρχεται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, οι οποίες απαιτούν συμφωνία 

(σύμβαση) μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης 

υποχρεούται να παραδώσει στον πλειοδότη της δημοπρασίας όλα τα νόμιμα έγγραφα, που 

συνοδεύουν τα υπό εκποίηση αντικείμενα. Οι διαδικασίες μεταβίβασης του αντικειμένου, 

όπως και τα έξοδα που πιθανόν προκύπτουν από αυτήν, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον 

τον πλειοδότη. 

 Τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (παράδοσης προς εκποίησης) θα κατατεθούν στο Δήμο 

Θεσσαλονίκης, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκποίησης. 

 Μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης των υλικών από το Δήμο Θεσσαλονίκης στον 

πλειοδότη, θα συνταχθεί πρωτόκολλο σε πέντε αντίγραφα, που θα υπογραφεί από το Δήμο 

Θεσσαλονίκης και τον τελευταίο πλειοδότη. 

 

ΑΡΘΡΟ  9ο 

Ευθύνη του Δήμου 

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για οποιαδήποτε εκνίκηση του 

πράγματος, ούτε για την εν γένει κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα προς εκποίηση αντικείμενα, 

ούτε για τις υφιστάμενες δουλείες. Όμως, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση εκνικήσεως, 

να επιστρέψει στον αγοραστή το καταβληθέν τίμημα άτοκα, ενώ σε περίπτωση μερικής εκνικήσεως 

να επιστρέψει ανάλογο ποσό, που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να 

αποκλείεται η προσφυγή στα δικαστήρια. 

 

   ΑΡΘΡΟ 10ο  

Επανάληψη δημοπρασίας 
 

 Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμο Θεσσαλονίκης, εάν δεν 



παρουσιασθεί κανείς πλειοδότης. 

 Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όταν : 

α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή 

την αρμόδια Διοικητική αρχή, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος 

στη διενέργεια δημοπρασίας.  

β) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται 

να υπογράψουν τα  πρακτικά, καθώς επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη 

της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης, δεν προσέλθει αυτός 

εμπρόθεσμα  για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης και την καταβολή του τιμήματος. Στην 

περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 

εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν κατακύρωσης στον αρχικό 

πλειοδότη. Αυτό το νέο ελάχιστο όριο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη, σύμφωνα με τους 

όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την 

ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται βάσει της 

δοθείσας τελευταίας προσφοράς κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 

 

 ΑΡΘΡΟ 11ο   

Λοιπές διατάξεις 
 

1) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:  

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης 

β) τη σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του το 

Δημοτικό Συμβούλιο 

γ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά, που τυχόν θα υποστεί από την 

παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο, με 

απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο. 

2) Τα  έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περίληψης διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στον 

τύπο βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του, αυτά εισπράττονται σύμφωνα 

με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.  

3) Για ό,τι δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν τη διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 

«περί της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δια εκποίηση ή εκμίσθωση 

πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων», καθώς και οι διατάξεις του Νόμου 3463/2006.  

   

ΑΡΘΡΟ 12ο   

Πληροφορίες 
 

Αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες, από το Δήμο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης 

Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασιλέως Γεωργίου 

Α΄1α, Κτίριο Β΄, 1
ος

 όροφος, γραφείο 109Β΄, αρμόδια υπάλληλος Ζαφ. Κανελλοπούλου, τηλ. 

2313317546, ενώ τεχνικές πληροφορίες θα παρέχονται από το Τμήμα Περ/κών Δράσεων της 

Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περ/ντος, Κλεάνθους 18, κ. Π.Τσιμενίδου, τηλ. 2313318358.  

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν επίσης στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, 

στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr.                                                                                                       

Θεσσαλονίκη     29-01-2016 

           

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ.Θ. 

                        



  ΡΑΝΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ             Η ΠΡ/ΜΕΝΗ ΤΜΗΜ.    Η ΠΡ/ΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

 Ζ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ     Κ. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ         Π.ΛΑΚΕΡΙΔΟΥ  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

Από το 1993 ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει στην κατοχή του ένα πλωτό απορρυπαντικό σκάφος, 

τύπου καταμαράν, με την επωνυμία ΠΟΣΕΙΔΩΝ. Το σκάφος χρησιμοποιήθηκε για περισσότερα 

από είκοσι έτη για τον καθημερινό καθαρισμό του θαλάσσιου χώρου κατά μήκος της παραλίας 

από τα επιπλέοντα απορρίμματα. Ωστόσο, από πολύ νωρίς διαπιστώθηκε ότι η εύρυθμη 

λειτουργία του σκάφους δεν μπορούσε να διασφαλιστεί με βάση τις χρονοβόρες 

γραφειοκρατικές διαδικασίες του Δήμου, καθώς πολλές φορές οι ανάγκες συντήρησης και 

αποκατάστασης των βλαβών το καθιστούσαν ανενεργό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Επιπλέον, τα κονδύλια που εγκρίνονταν για τις ανάγκες λειτουργίας του σκάφους και η διαδικασία 

εκταμίευσής τους, δεν ανταποκρίνονταν στις άμεσες ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης του 

σκάφους.  

Με την υπ’ αρ. 204/24-2-2014 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η απόσυρση από την ενεργό δράση του σκάφους 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ και η κατάθεση αίτησης αργίας προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, η οποία 
απορρίφθηκε με την υπ’ αρ. 21121/20-3-2014 απάντηση του Κ.Λ.Θ.. Το σκάφος δεν έχει ενεργό 
ναυτολόγιο, καθώς οι επισκευές που πρέπει να γίνουν σε αυτό δεν πραγματοποιήθηκαν, με 
συνέπεια να έχει χαρακτηριστεί με το υπ’ αρ. 4323/2012 έγγραφο του Τομέα  ΣΤ΄ Ασφάλειας και 
Επιθεώρησης Πλοίων Κ.Λ.Θ. ως αναξιόπλοο.  
 
Με την υπ’ αρ. 358/16-3-2015 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η εκποίηση του σκάφους και του συνοδευτικού 
του εξοπλισμού ως έχει. Το σκάφος βρίσκεται εντός του Ο.Λ.Θ., σε χώρο της τρίτης προβλήτα 
(Ντοκ 11) και ο συνοδευτικός του εξοπλισμός εντός ειδικού κοντέινερ κοντά στον ΠΟΣΕΙΔΩΝ. 
 

Αναλυτικά, το σκάφος και ο εξοπλισμός του φαίνονται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, όπως 

αυτή συμπληρώθηκε βάσει αυτοψίας, που διενεργήθηκε το Νοέμβριο του 2014 από τον 

κυβερνήτη του σκάφους (κ. Κλ. Σαββίδη): 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 



 

Το απορρυπαντικό σκάφος που διαθέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι φορτηγίδα περισυλλογής 
απορριμμάτων, τύπου καταμαράν, με δυνατότητα μεταφοράς skimmer για περισυλλογή 
πετρελαιοειδών λυμάτων. Ο “ΠΟΣΕΙΔΩΝ” κατασκευάστηκε το έτος 1993 στη Σουηδία, από 
αλουμίνιο τύπου ½ HSS-4120-14, διαστάσεων 12.0m ολικό μήκος και 4.0m ολικό πλάτος, με 
λειτουργική επιφάνεια καταστρώματος 35.0m2, πηδαλιουχείο διαστάσεων 2.5m x 2.5m και 6 
μηχανοστάσια.  
 
Πιο αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και τα επιμέρους αντικείμενα, που θα προτείνεται να 
εκποιηθούν, περιγράφονται παρακάτω: 
ΟΝΟΜΑ : ΠΟΣΕΙΔΩΝ 

ΤΥΠΟΣ: Φ/ΓΙΔΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SKIMMER ΓΙΑ 
ΠΕΡ/ΓΗ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ  

ΣΗΜΑΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΝΗΟΛΟΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: 723 

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 12,16μ. 

ΜΗΚΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ: 12,16μ. 

ΠΛΑΤΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ : 3,96μ. 

ΒΑΘΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1,12μ. 

ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 18,088 κόροι 

ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 11,757 κόροι 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :  1993 ΣΟΥΗΔΙΑ 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  

 

α/α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. Ποσότητα 

Α΄  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ     

1 Γερανός ΕFFΕR 2600, Ικανότητα ανύψωσης, με 
υδραυλικό σύστημα, σε οριζόντια θέση : 980 kg σε 2,5 μ. 

ΤΕΜ 1 

2 Μηχανές ΥΑΝΜΑR 4JH2-DTE (64,7 kw) ΤΕΜ 2 

3 Σύστημα πρόωσης CASTOLDIJET 05 ΤΕΜ 2 

4 
Δεξαμενές καυσίμου συνολικής χωρητικότητας 2 tn 
(1tnX 2) 

ΤΕΜ 2 

5 Αμπάρια αποθήκευσης ΤΕΜ 6 

6 Κάδος συλλογής στερεών, ROTO TRADING ΤΕΜ 1 

7 Κάδος ανύψωσης αντικειμένων με υδραυλικό σύστημα ΤΕΜ 1 

8 Άγκυρα, DANFORTH 2417 ΤΕΜ 1 



9 Σωσίβια κυκλικά, WATSKI 16688 ΤΕΜ 2 

10 Σωσίβια life jacket , NAUTIC 16698-100 ΤΕΜ 3 

11 Τηλεχειριστήριο υδραυλικού συστήματος, INAB ΤΕΜ 1 

12 Ελαστικός σωλήνας εκφόρτωσης, FLEXI ΤΕΜ 1 

13 Ελαστικός σωλήνας υδραυλικών, INAB ΤΕΜ 1 

14 Ημερήσιο ντεπόζιτο καυσίμων ΤΕΜ 1 

15 Υδραυλικό τιμόνι ΤΕΜ 1 

16 Υδραυλική αντλία ασφάλειας, JABSCO 080 ΤΕΜ 1 

17 Ράδιο-εξοπλισμός GMDSS (VHF)- τροφοδοτικό ΤΕΜ 1 

18 Μπαταρίες 125Α Bosch ΤΕΜ 2 

19 Φορητοί πυροσβεστήρες κόνεως 6kgr ΤΕΜ 2 

20 Φορητοί πυροσβεστήρες CO2 ΤΕΜ 2 

21 Λάστιχα πυροσβεστήρων, DAFO ΤΕΜ 2 

22 Ακροφύσιο πυρόσβεσης ΤΕΜ 1 

23 Σετ ακροφυσίων εκτόξευσης νερού ΤΕΜ 1 

24 Λαστιχένιο δάπεδο καμπίνας ΤΕΜ 1 

 Β'  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΕΝΤΟΣ CONTAINER    

1 
Διαχωριστής υγρών ( skimmer), ROTO DRUM SKIMMER 
με αντλία εκφόρτωσης SEELWOOD 

ΤΕΜ 1 

2 Καρότσι μεταφοράς διαχωριστή υγρών ( skimmer) ΤΕΜ 1 

3 
Ντιζελομηχανή παροχής υδραυλικής ισχύος, KUBOTA 
OC95 

ΤΕΜ 1 

4 Βάρκα πολυεστερική 3,20μ., THOMAS ΤΕΜ 1 

5 Μηχανή εξωλέμβια 4i, SUZUKI ΤΕΜ 1 

6 
Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης, IMPERIA MIG 190 
TURBO 

ΤΕΜ 1 

7 Αντλία υγρών, OSIP Mod. EUROSTAR ΤΕΜ 1 

8 Προπέλες ΤΕΜ 2 



9 Πλαστικό ζωνάρι σκάφους μήκους 1.5m  ΤΕΜ 2 

 
 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
Για την εκποίηση των εν λόγω αντικειμένων, αναφέρονται οι παρακάτω ειδικοί όροι: 
 

Προσφορές : οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα αφορούν στο σύνολο των υπό εκποίηση 
κινητών πραγμάτων, δηλαδή του σκάφους μαζί με το συνοδευτικό του εξοπλισμό, όπως 
αναγράφεται στον επισυναπτόμενο πίνακα και όχι των επιμέρους τμημάτων αυτού. Προσφορές 
οι οποίες δεν αφορούν στο σύνολο των αντικειμένων θα απορρίπτονται.  
 

Τιμή εκκίνησης δημοπρασίας : η τιμή αφορά στο σύνολο των υπό εκποίηση κινητών 
αντικειμένων.  
 

Επίδειξη κινητών πραγμάτων υπό εκποίηση : τα αντικείμενα που θα εκποιηθούν (σκάφος και 
εξοπλισμός) δύναται να δουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες στη δημοπρασία, μετά από 
συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Περιβαλλοντικών 
Δράσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος), έως και μια ημέρα πριν από τη 
διεξαγωγή της δημοπρασίας . Όλα τα αντικείμενα βρίσκονται εντός του χώρου του Οργανισμού 
Λιμένος Θεσσαλονίκης, στην τοποθεσία της τρίτης προβλήτας- Ντοκ 11.   
 

Ασφαλή απομάκρυνση αντικειμένων από τον πλειοδότη : ο νέος ιδιοκτήτης των υπό εκποίηση 
αντικειμένων, που θα προκύψει από τη δημοπρασία, είναι υπεύθυνος για την ομαλή και έγκαιρη 
απομάκρυνση όλων των αντικειμένων από το χώρο όπου βρίσκονται επί του παρόντος. Όλες οι 
δαπάνες αποσυναρμολόγησης, μετακόμισης και μεταφοράς των αντικειμένων βαρύνουν τον 
πλειοδότη. Κατά τη διαδικασία απομάκρυνσης των αντικειμένων, ο πλειοδότης είναι υπεύθυνος 
για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή πρόκλησης ατυχημάτων και ζημιών 
από τις εργασίες μεταφοράς και για τον καθαρισμό όλης της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών, 
από απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που διασκορπιστούν οπουδήποτε εντός του χώρου του 
Ο.Λ.Θ. και τη μεταφορά τους και τελική διάθεση με νόμιμα περιβαλλοντικά τρόπο.  
 
Μεταβίβαση κυριότητας σκάφους 
Η μεταβίβαση κυριότητας του σκάφους, μαζί με τον εξοπλισμό του, επέρχεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, οι οποίες απαιτούν συμφωνία (σύμβαση) 
μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υποχρεούται να 
παραδώσει στον πλειοδότη της δημοπρασίας όλα τα νόμιμα έγγραφα που συνοδεύουν τα υπό 
εκποίηση αντικείμενα. Οι διαδικασίες μεταβίβασης του αντικειμένου, όπως και τα έξοδα που 
πιθανόν προκύπτουν από αυτήν, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πλειοδότη. 
 



Η συντάκτρια 
 
 
 
 
 

Πολυξένη Τσιμενίδου 
Περιβαλλοντολόγος 

Ε’ Βαθμός 

         Η Αν. Προϊσταμένη                                          Ο Αν. Προϊστάμενος 
Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων                       Διεύθυνσης Διαχείρισης                                                                                       
                                                                                              Αστικού Περιβάλλοντος   

 

 
 

          Παρασκευή Τζουμάκα                                              Μάξιμος Πετρακάκης 
Φυσικός- Περιβαλλοντολόγος                                                Χημ. Μηχανικός                                                                                                        
Β’ Βαθμός                                                                                           Β’ Βαθμός 

 

 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 

 
Η εκποίηση των παραπάνω αντικειμένων προτείνεται να γίνει με δημοπρασία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 270/81, τους Ν.3463/2006 και 3852/2010, όπως αναφέρεται στα υπ’ αρ. 
3655/88330/2014 και 3501/101751/2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης/ Τμήμα 
Δικαστικού του Δήμου Θεσσαλονίκης.  
 
Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας έχει οριστεί στο ποσό των 20.000,00€  με το Φ.Π.Α., σύμφωνα 
με το Πρακτικό Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Εκποιούμενων Ακινήτων & Κινητών Πραγμάτων 
με αξία Δήμου Θεσσαλονίκης (ημερομηνία  πρακτικού 26-2-2015).  
 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

σε  €, με το ΦΠΑ 23% 

1 

Φ/Δ Περισυλλογής 

Απορριμμάτων, με 

δυνατότητα μεταφοράς 

skimmer για περισυλλογή 

πετρελαιοειδών λυμάτων 

«ΠΟΣΕΙΔΩΝ», με σημαία 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αρ. Νηολογίου 

723 και του συνοδευτικού 

εξοπλισμού του 

Φανερή προφορική 

πλειοδοτική 
20.000,00 Ευρώ 
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Ε’ Βαθμός 
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Β’ Βαθμός                                                                                           Β’ Βαθμός 

 

 
 



 


