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ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ αρ. 5202 

ΘΕΜΑ : ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
      ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
έχοντας υπόψη:  
 Τις διατάξεις της περίπτ. 3 της υποπαρ. στ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12   

όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθ. 76 του Ν. 4257/2014.  

 Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).  
 Τον Ν.3852/2010.  
 Τον Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06).  

 Το Ν.Δ. 1044/1971(Α' 245) όπως αυτός ισχύει.  
 Την υπ΄ αριθμ. 529/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό  

χρόνου παραχώρησης δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων.  

 Τις υπ΄ αριθμ. 119/2016 (ΑΔΑ:ΩΥΝΦΩ1Ρ-ΛΑΣ) και 328/2017 (ΑΔΑ:6Ι71Ω1Ρ-91Α) 
αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν και επικαιροποιήθηκαν οι 
όροι της δημοπρασίας .  

 Τον Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Ρόδου όπως αυτός ισχύει με την απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 248/25-5-2015 (ΑΔΑ:Ω7ΓΕΩ1Ρ-Δ7Ι)  και τροποποιήθηκε με 
τις αριθμ. 81/17.02.2017 (ΑΔΑ:7ΣΘ5Ω1Ρ-ΑΜΛ) και 386/25.05.2017 (ΑΔΑ: 7ΞΕ8Ω1Ρ-4ΔΨ) 

αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.  
 Το πρακτικό με αρ. πρωτ. 5/9124/28.01.2014 διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον 

προσδιορισμό των θέσεων που θα παραχωρηθούν με δημοπρασία. 

 Τον Ν.2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1577/85 «Γενικός Οικοδομικός 
Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» Β.∆. 24-9/20-10-1958 «Περί 

κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείμενων νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων 
των ∆ήμων και Κοινοτήτων» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.1080/80 και 
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 Ν. 1416/84, του άρθρου 26 Ν.1828/89 και 

του άρθρου 16 Ν. 3254/04.  
 Τον Ν.1900/1990 (ΦΕΚ 125/1990 τεύχος Α') «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του 

δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (π.δ 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Ν.1622/1986), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».  
 Τον Ν.2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» άρθρα 34,47 & 48. 
 Τον Ν.3919/11 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων 

περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων».  
 Του Αστικού Κώδικα (άρθρα 970 και 971).  
 Την υπ’ αριθ. 147/2017 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου περί «Εκλογής μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής». 
 Την υπ’ αριθ. 157/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με θέμα: Ορισμός 

Μελών Eπιτροπής για την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών 

για  αφορά την εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων.  
 Την απόφαση αριθµ. 755/2014 του ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου Ρόδου περί έγκρισης 

κανονισμού κοινοχρήστων χώρων.  

 Το πρακτικό 2 της επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του 
Δήμου Ρόδου με ημερομηνία 21.01.2016.  
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 Την υπ’ αριθ. 811/14-03-2017 απόφαση περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης 
άσκησης αρμοδιοτήτων». 

 Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980, όπως εκάστοτε ισχύουν.  

 Την αρ. 1790/2017 απόφαση Δημάρχου με θέμα Διακήρυξη Δημοπρασίας Παραχώρησης 
Δικαιώματος Χρήσης Θέσης Περιπτέρου. 

 Τα με ημερομηνία 05.07.2017 πρακτικά της Επιτροπής Δημοπρασίας. 

 Η με αρ. 423/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα έγκριση πρακτικών 
Επιτροπής Δημοπρασίας. 

 Η με αρ. πρωτ. 55365/12.09.2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί 

κατακύρωσης της δημοπρασίας. 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΟΥΜΕ  

 

    Φανερή, προφορική, πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία για την παραχώρηση του 

δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων στον Δήμο Ρόδου, με τιμή εκκίνησης μηνιαίου 
μισθώματος (κατώτατο όριο προσφοράς): 
 Για την θέση περιπτέρου στην οδό Αττάλειας-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 350,00 € για 

κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα 
4.200,00 €.  

 Για την θέση περιπτέρου στην πλατεία Αγ. Όρους-οδός Καβάλας-Ρόδος, ορίζεται το 

ποσόν των 300,00 € για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι 
κατώτατο ετήσιο μίσθωμα 3.600,00 €.  

 Για την θέση περιπτέρου στην συμβολή των οδών Αθηνών και Νοσοκόμων-Ρόδος, 

ορίζεται το ποσόν των 350,00 € για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα 
μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα 4.200,00 €.  

 Για την θέση περιπτέρου στην οδό Στρατή Μυριβήλη-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 

300,00€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο 
ετήσιο  μίσθωμα 3.600,00 €.  

 Για την θέση περιπτέρου στην οδό Άγγελου Σικελιανού-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 

500,00 € για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο  
ετήσιο μίσθωμα 6.000,00 €.  

 Για την θέση περιπτέρου στην πλατεία Αιγαίου-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 500,00 € για 

κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα 
6.000,00 €.  

 Για την θέση περιπτέρου στην πλατεία Απολλώνων-Δημ. Κοιν. Απολλώνων, ορίζεται το 

ποσόν των 250,00 € για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι 
κατώτατο ετήσιο μίσθωμα 3.000,00 €.  

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου). 

Για τους όρους της δημοπρασίας, τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην δημοπρασία 
καθώς και για την προσκόμιση των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 
ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αρ. 1790/2017 (ΑΔΑ: ΩΒ5ΠΩ1Ρ-ΜΨΦ) σχετική απόφαση 

Δημάρχου.  
Η περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον (5) 

πέντε ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής 
στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων και ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
του Δήμου και στο Διαύγεια.  

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το τμήμα αδειοδοτήσεων και 
ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας, 

κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, Λεωφ. Ελευθερίας 51 Κρεμαστή, τηλέφωνο 
2241361634 και 2241361623. 

                                            Ο Αντιδήμαρχος                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                      
  Πόκκιας Γεώργιος 
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