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ΠΓΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 
O Αμηιδήμαοςξπ Ρόδξρ 

 

Δηαθενύζζεη όηη εθηίζεηαη ζε πιεημδμηηθό, θακενό θαη πνμθμνηθό  δηαγςκηζμό 

(δεμμπναζία) ε εθμίζζςζε ηςκ παναιηαθώκ πώνςκ πμο ακαθένμκηαη ζημ πανάνηεμα ηεξ 

ακαιοηηθήξ δηαθήνολεξ δεμμπναζίαξ,  γηα ηεκ άζθεζε δναζηενημηήηςκ πμο ελοπενεημύκ ημοξ 

ιμοόμεκμοξ ή ηεκ ακαροπή ημο θμηκμύ (εθμίζζςζε ζαιαζζίςκ μέζςκ ακαροπήξ, μμπνειώκ, 

ηνμπήιαημο – αοημθηκμύμεκμο ή ζονόμεκμο – ακαροθηενίμο θ.η.ι.). 

        Η δεμμπναζία ζα είκαη δεμόζηα θαη ζα πναγμαημπμηεζεί ζηεκ αίζμοζα ημο Δεμμηηθμύ 

ομβμοιίμο,  ζημ θηίνημ ημο δεμανπείμο, Δ/κζε Πιαηεία Γιεοζενίαξ 1 ζηε Ρόδμ,  

 ηημ 28η Φεβοξραοίξρ 2018, ημέοα Σεηάοηη και ώοα έμαονηπ 9:00 π.μ., 

όπςξ παναθάης  

 

 Ώοα αμά Δημξηική Εμόηηηα: 

9.00 π.μ.   Δ.Ε. Ρόδου 

 

 

      Α.   Η δηάνθεηα ηεξ εθμίζζςζεξ   μνίδεηαη έςξ 31/12/2019. 

      Β. Οη πνμηηζέμεκμη κα ζομμεηάζπμοκ ζηε δεμμπναζία, γηα κα γίκμοκ δεθημί ζε 

            αοηή, ζα πνέπεη κα πνμζθμμίζμοκ: 

 

 

1.   Γγγοεηηθή Γπηζημιή  ύρμοξ 30% ημο μνηδόμεκμο ειάπηζημο μνίμο πνώηεξ 

πνμζθμνάξ ηεξ δηαθήνολεξ γηα ημοξ πώνμοξ πμο δεμμπναημύκηαη γηα ηεκ 

ημπμζέηεζε μμπνειώκ θαη θακηηκώκ θαη Γγγοεηηθή επηζημιή ύρμοξ 50% ημο 

μνηδόμεκμο ειάπηζημο μνίμο πνώηεξ πνμζθμνάξ ηεξ δηαθήνολεξ γηα ημοξ πώνμοξ 

πμο δεμμπναημύκηαη γηα ηεκ ημπμζέηεζε ζαιαζζίςκ μέζςκ ακαροπήξ, με γναμμάηημ 

ημο Σαμείμο Παναθαηαζεθώκ θαη Δακείςκ ή εγγοεηηθή επηζημιή ζομμεημπήξ γηα ημκ 

δηαγςκηζμό ακαγκςνηζμέκεξ Σνάπεδαξ. Οη εγγοεηηθέξ επηζημιέξ  ζομμεημπήξ ζα 

πνέπεη οπμπνεςηηθά επί πμηκή απμθιεηζμμύ κα ακαθένμοκ ηε ζέζε ( πόζημ)  γηα ημ 

μπμίμ ζα πνεζημμπμηεζμύκ. 

 

2. Βεβαίςζε πενί με μθεηιήξ πνμξ ημ Δήμμ Ρόδμο ζύμθςκα με ημ άνζνμ 285 ημο 
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Κώδηθα Δήμςκ θαη Κμηκμηήηςκ (Ν.3463/2006) 

3. Φμνμιμγηθή Γκεμενόηεηα γηα πνέε πνμξ ημ Γιιεκηθό Δεμόζημ. 

4. Βεβαίςζε πενί με μθεηιήξ πνμξ ηεκ Δεμμηηθή Γπηπείνεζε Ύδνεοζεξ Απμπέηεοζεξ 

Ρόδμο (ΔΓΤΑΡ). 

5. Βεβαίςζε πενί με μθεηιήξ πνμξ ηεκ Δεμμηηθέξ Γπηπεηνήζεηξ Ρόδμο Μμκμμεημπηθή 

Ακώκομε Γηαηνεία (ΔΓΡΜ ΑΓ) 

6. Γηδηθά γηα όζμοξ εκδηαθένμκηαη κα μηζζώζμοκ πώνμ γηα ηεκ εθμεηάιιεοζε ζαιαζζίςκ 

μέζςκ ακαροπήξ απαηηείηαη ε οπμβμιή αθνηβμύξ θαη ζεςνεμέκμο από ηεκ ανμόδηα 

Λημεκηθή Ανπή ακηηγνάθμο ηεξ αίηεζεξ πμο οπέβαιακ γηα ηε πμνήγεζε άδεηαξ 

εθμίζζςζεξ ζαιαζζίςκ μέζςκ ζύμθςκα με ημκ Γεκηθό Κακμκηζμό Λημέκα ανηζμ.60). 

7. Φςημηοπία αζηοκμμηθήξ ηαοηόηεηαξ ή δηαβαηήνημ.  

8. πεηηθό παναζηαηηθό εθπνμζώπεζεξ ακ είκαη εηαηνεία ή Κ/Ξ. 

 

 

Για κάθε δημξποαηξύμεμη θέζη απαιηξύμηαι νεςωοιζηά δικαιξλξγηηικά. 

 

Πιενμθμνίεξ  ζπεηηθά με ηε δηαθήνολε δίδμκηαη θαηά ηηξ ενγάζημεξ εμένεξ θαη ώνεξ από ημ 

ημήμα πνμζόδςκ ηεξ Δ/κζεξ Οηθμκμμηθώκ Τπενεζηώκ ημο Δήμμο Ρόδμο ζημ ηειέθςκμ 

22413 63235. Ακηίηοπα ηςκ ηεοπώκ ηεξ ακαιοηηθήξ δηαθήνολεξ δηαηίζεηαη ζε ειεθηνμκηθή 

μμνθή ζηεκ επίζεμε ηζημζειίδα ημο Δήμμο  www.rhodes.gr ζηεκ εκόηεηα δηαγςκηζμμί 
πνμθενύλεηξ  
Σα έλμδα δεμμζίεοζεξ ζα βανύκμοκ ημκ Δήμμ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΑΒΒΑ ΔΙΑΚΟΣΑΜΑΣΙΟΤ  
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