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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ  

ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ –Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 

β) τον Ν.3463/06 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) 

γ) το Ν. 3852/10 

δ) την υπ’ αριθμ. 169/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκποίηση 

του Δ/Ξ-Υ/Φ πλοίου «ΥΔΡΑ ΙΙ»  

ε) την από 24/11/2015 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 40/2015 απόφαση του Δημάρχου, κατόπιν και της υπ’ αριθμ. 1/2015 

αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.  

στ) την υπ’ αριθμ. 157/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας. 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση του Δ/Ξ – Υ/Φ 

πλοίου «ΥΔΡΑ ΙΙ», το οποίο ανήκει στον Δήμο Ύδρας. 

 

1. Περιγραφή του πλοίου 

Ο Δήμος Ύδρας έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή 

του ένα Δ/Ξ-Υ/Φ πλοίο υπό Ελληνική Σημαία με το όνομα «ΥΔΡΑ ΙΙ»  (εφεξής θα 

αναφέρεται ως το «Πλοίο») Λιμένος Νηολογήσεως Πειραιώς με αριθμό 8222, όπως 

αυτό ακριβώς περιγράφεται στο από 14/7/1993 Έγγραφο Εθνικότητας αυτού. Το 

πλοίο κατασκευάσθηκε το έτος 1982-1983 και μετασκευάσθηκε (επιμηκύνθηκε) το 



έτος 1992. Βρίσκεται στο Βίδι Τροιζηνίας από 10ετίας περίπου αγκυροβολημένο και 

πρυμνοδετημένο στο προϋπάρχον ναυάγιο. Το πλοίο αυτό διατίθεται ως είναι και 

ευρίσκεται σήμερα (as is where is). 

Χαρακτηριστικά πλοίου: 

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ: ΥΔΡΑ ΙΙ 

ΝΗΟΛΟΓΙΟ: 8222 ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΠΛΟΙΟΥ: Δ/Ξ-Υ/Φ 

ΕΤΟΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΩΣ: 1982-1983 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ: ΜΙΑ (1) 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ: Εσωτερικής Καύσης 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: Πετρέλαιο 

ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 413,68 

ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 299,10 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΥΒΑΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ολικό Μήκος: 53,95μ. 

    Πλάτος: 8μ. 

    Μήκος μκ: 52,60μ. 

    Βύθισμα: 3,30μ. 

 

2. Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα 

ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και 

πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι 

προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας 

αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά 

εκφωνήσεως μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι 

δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον 

τελευταίο πλειοδότη.   

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς 

την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, 

παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται 

ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.  

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού 

ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της 



οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα 

πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.  

 

3. Εγγύηση συμμετοχής 

Κανείς δεν γίνεται δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την 

συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της 

δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσό ίσο προς το ένα 

δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, 

δηλαδή ποσού χιλίων (1.000) ευρώ. 

 

4. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην 

επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της 

Δημοπρασίας τα εξής δικαιολογητικά:  

1) Εγγύηση συμμετοχής. 

2) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του συμμετέχοντος (ή του νομίμου 

εκπροσώπου του, εφ’ όσον πρόκειται για εταιρεία) και του εγγυητή. 

3) Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι εταιρεία, α) αντίγραφο του καταστατικού 

της με τις τυχόν τροποποιήσεις του, νόμιμα δημοσιευμένες, β) πιστοποιητικό 

μεταβολών της από αρμόδια Αρχή, γ) έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η 

εκπροσώπησή της (εάν δεν προκύπτει από το καταστατικό της), και δ) πρακτικό 

των εταίρων ή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (ανάλογα με το είδος 

της), με το οποίο αποφασίσθηκε η συμμετοχή της εταιρείας στην εν λόγω 

δημοπρασία και η αγορά του ανωτέρω πλοίου. 

4) Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο συμμετέχων (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) και ο εγγυητής του 

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία 

διενέργειας της δημοπρασίας (φορολογική ενημερότητα). 

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος (ή του νομίμου 

εκπροσώπου του, εφ’ όσον πρόκειται για εταιρεία) ότι έχει λάβει πλήρη γνώση 

των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Επίσης ότι 

έλεγξε το προς εκποίηση πλοίο, καθώς και τα εξαρτήματα και παρακολουθήματά 

του, έχει λάβει πλήρη γνώση της πραγματικής και νομικής καταστάσεώς του και 

βρήκε τούτο της απολύτου αρεσκείας του. 

6) Σε περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, πρέπει να 



προσκομίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για λογαριασμό αυτού για τον 

οποίον πλειοδοτεί, προσκομίζοντας επιπλέον πρόσφατο, ειδικό πληρεξούσιο 

συντεταγμένο από Συμβολαιογράφο. 

 

5. Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21/12/2015, από ώρα 12.00 έως ώρα 13.00  στο 

Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ύδρας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου). 

 

6. Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων 

(10.000) ευρώ.  

 

7. Εγγυητής 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο 

οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως 

και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.  

 

8. Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη 

έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της 

διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. 

 

9. Σύμβαση 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από της 

κοινοποιήσεως σ’ αυτόν της αποφάσεως  περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας και προ της συντάξεως και υπογραφής του 

συμφωνητικού, να καταβάλει ολόκληρο το τίμημα στο δημοτικό ταμείο. 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την 

κοινοποίηση, που 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 την σύνταξη και υπογραφή 

του συμφωνητικού πώλησης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του 

Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.  

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι 

ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από 

αυτό της προηγούμενης. 



Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών το συμφωνητικό 

πώλησης θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.  

Όλα τα έξοδα για την σύνταξη, υπογραφή και νόμιμη θεώρηση του 

συμφωνητικού πώλησης, την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την 

νηολόγηση του ως άνω πλοίου στο όνομα του αγοραστή (παράβολα ΔΟΥ, ΕΚΟΕΜΝ 

κλπ), καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για την μεταβίβαση του 

πλοίου, θα βαρύνουν και θα καταβληθούν από τον πλειοδότη-αγοραστή. 

 

10. Ευθύνη Δήμου 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού για οποιαδήποτε εκνίκηση του 

πράγματος, υποχρεουμένου του Δήμου σε περίπτωση εκνικήσεως, να επιστρέψει 

στον αγοραστή το καταβληθέν τίμημα ατόκως, σε περίπτωση δε μερικής εκνικήσεως, 

αναλόγου ποσού, οριζομένου με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς να 

αποκλείεται η προσφυγή στα δικαστήρια. 

 

11. Επανάληψη της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν 

παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως 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 της δημοπρασίας 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής 

του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση  επίσης όταν μετά την 

κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και 

υπογραφή της σύμβασης. 

Στην περίπτωση β η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου 

πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' 

ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου.  

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του 

δημάρχου, αναφερομένη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένη, 

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, 

διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 



Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία 

προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 

 

12. Λοιποί Όροι 

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών από την εφαρμογή των 

όρων της παρούσας, που όλοι θεωρούνται ως ουσιώδεις, θα είναι τα Δικαστήρια της 

πόλης του Πειραιά. 

 

13. Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια 

της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου, καθώς 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ύδρας (www.ydra.gov.gr). 

 

14. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη Γραμματεία του Δήμου 

Ύδρας, εργάσιμες ημέρες και ώρες, Τηλέφωνο 22983-20200. 

Αντίγραφο της διακήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Ύδρας www.ydra.gov.gr. 

 

 

 

 

 

http://www.ydra.gov.gr/

