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Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας 

για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 1 καταστήματος στο Εμπορικό Κέντρο Αγ. 
Αποστολών Άνω εντός του Ο.Τ. 719 του Σχεδίου Πόλεως Ρόδου συνολικού 

εμβαδού 20,21 τ.μ. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
κ.κ.ε 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή,  με ανοικτές γραπτές προσφορές και στη 
συνέχεια με προφορικές για την εκμίσθωση του ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω: 
 
Το κατάστημα με αριθμό 1 συνολικού εμβαδού 20,21 τ.μ. βρίσκεται στη Ρόδο στο Εμπορικό 
Κέντρο Αγ. Αποστόλων Άνω, εντός του Ο.Τ. 719 του Σχεδίου Πόλεως Ρόδου, παραχωρημένο 
στο Δήμο Ρόδου από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την υπ’ 
αριθ. πρωτ. Γ5β/οικ./462/ 08-03-1990 (αρ. πρωτ. Δήμου Ρόδου: 3352/27-03-1990) 
απόφασή του, με σκοπό λειτουργίας των καταστημάτων για την κοινή εξυπηρέτηση των 
κατοίκων του οικισμού. 
 
H χρήση του μισθίου ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες χρήσεις γης πολεοδομικού κέντρου-
κεντρικής λειτουργίας πόλης – τοπικού κέντρου συνοικίας –γειτονιάς (άρθρο 4 του ΠΔ 
23/02/1987-ΦΕΚ 166Δ’/06-03-1987) 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών την 
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017, ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:30 π.μ. στο 
Δημαρχείο Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 85100, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου. 
 
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 
10,00 € (εκατό ευρώ) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους. Το μίσθωμα επιβαρύνεται 
με τέλη χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου.  

Η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος, αρχής γενομένης ήδη μετά το πρώτο έτος της 
μίσθωσης, ως προς τη βάση του σταθερού ποσού, θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με 
το ποσοστό αύξησης του τιμάριθμου της προηγούμενης ετήσιας περιόδου πλέον 1%, επί του 
εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος,  εκτός αν αυτό είναι χαμηλότερο του 1%, οπότε θα 
ισχύει το τελευταίο (1%). 
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Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε  έξι (6) έτη,  αρχίζει δε  από  την  ημερομηνία  
υπογραφής  της  συμβάσεως  της  μίσθωσης  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά : 
1. Έγγραφη δήλωση συμμετοχής στη δημοπρασία με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου. 

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται υπογραφή αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο. 
2. Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος :  

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, εφ’ όσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του 
εγγυητή.  
Προκειμένου περί εταιριών το αρχικό καταστατικό και κάθε τροποποίηση αυτού µε τα 
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ και πιστοποιητικό περί μη λύσης τους.  
Σε περίπτωση Α.Ε. επιπλέον επικυρωμένο απόσπασµα πρακτικών του ∆.Σ. της µε το οποίο 
αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να 
υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας και 
διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε 
την παρούσα διακήρυξη.  

3. Εγγύηση συμμετοχής 10% επί του ελάχιστου ετησίου μισθώματος δηλαδή ποσού εκατόν 
είκοσι ευρώ (120,00 €) σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο -11- της διακήρυξης .   

4. Βεβαίωση της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, περί μη οφειλής στο Δήμο Ρόδου 
του συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου και του εγγυητή του. 

5. Βεβαιώσεις ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντος καθώς και 
του εγγυητή, όπως προβλέπεται από τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του. 

6. Επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος και του εγγυητή του, 
στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης αλλά και των 
χώρων που πρόκειται να εκμισθωθούν, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα, 
καθώς και ότι τα στοιχεία που προσκομίζουν είναι αληθή και σε ισχύ. 

7. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο αλλιώς 
θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 

Ο 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. 
 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Δήμο Ρόδου. 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης 
Περιουσίας και Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Οικονομικών, που στεγάζεται στη Νέα Αγορά 28, 
1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 π.μ. - 14:00 μ.μ. Τηλ. επικοινωνίας  
2241024008, κ. Σαραντώνη Κική. 
 
Αντίγραφο της διακήρυξης που περιλαμβάνει τους λοιπούς όρους της μίσθωσης χορηγείται ή 
αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και 
την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας, ενώ θα βρίσκεται αναρτημένη και στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στο www.rhodes.gr. 
 

 

                                                              

 

 

 

 

 

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος 
 
 

 
 
 

Μουτάφης Δήμος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1.Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου  
2.Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
3.Οικονομική Επιτροπή 
4.Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού 
α. κ. Διακοσταματίου Σάββας (Πρόεδρος) με αναπληρωματικό μέλος κ. Σταυρή Μιχαήλ  
β. κ. Δράκος Στέφανος (τακτικό μέλος) με αναπληρωματικό μέλος κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ 
γ. κ. Κορωναίος Ιωάννης (τακτικό μέλος) με αναπληρωματικό μέλος κ. Σαρικά Γεώργιο 
δ. κ. Μουτάφης Δήμος (τακτικό μέλος) 
5.Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος Ακινήτων & Κινητών Πραγμάτων (Πρόεδρος κ. Κακούλης) 
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων έως και 19/12/2017 
7.Γραφείο Ιστοσελίδας Δήμου για ανάρτηση έως και 19/12/2017 
8. Νομική Υπηρεσία Δήμου 
9.Τμήμα Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου (2022) 
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