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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 

Έρνληαο ππ’ φςηλ ηηο δηαηάμεηο: 

 

α) ηνπ Ν. 2971/01 θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4467/2017. 

β) ηνπ Ν. 3463/06. 

γ) ηνπ Ν.3852/2010. 

δ) ηνπ Π.Γ. 270/1981. 

ε) ηνπ Ν.4484/2017 (Φ.Δ.Κ. 110η.Α’/01-08-17) άξζξν 68. 

δ) ηελ ΚΤΑ ΓΓΠ0007378/0454 Β’ΔΞ2017 12/5/2017 πεξί «Απεπζείαο παξαρψξεζε, κε 

αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο 

δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, ζηνπο Γήκνπο».  

ε) ηελ ππ΄ αξ. 685/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ‘Έγθξηζε παξαρψξεζεο 

δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο’. 

ζ) ηελ ππ΄ αξ. 55/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ‘Δμέηαζε αηηήζεσλ 

παξαρψξεζεο απεπζείαο κηζζψζεσλ αηγηαινχ, παξαιίαο’. 

η) ην ππ. αξηζκ. 2/10070/16-2-2018 έγγξαθν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Γσδεθαλήζσλ Α’. 

θ) ηελ ππ΄ αξ. 88/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ‘Έγθξηζε Καηάξηηζεο φξσλ 

δηαθήξπμεο γηα ηηο αλάγθεο δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο, θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο «παξαρψξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, 

παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ ζην Γήκν 

Ρφδνπ (Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Ρφδνπ) γηα ηα έηε 2018-2019. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

Γεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ παξαρψξεζε, ηνπ δηθαηψκαηνο 

απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, πξνο ηξίηνπο, κε ζχλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο, έλαληη 

αληαιιάγκαηνο. 

Άξζξν 1 

Πεξηγξαθή ρψξσλ παξαρψξεζεο –Διάρηζην φξην πξνζθνξάο 

Οη ρψξνη παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο ηκεκάησλ αηγηαινχ πξνο ηξίηνπο κε 

ζχλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο, έλαληη αληαιιάγκαηνο θαζψο θαη ην ειάρηζην φξην πξνζθνξάο,   

φπσο νξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα Ά ηεο παξνχζαο ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο.  

Η άζθεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο δξαζηεξηφηεηαο, πιελ ησλ αλαθεξφκελσλ ζην παξάξηεκα 

Ά, δελ επηηξέπεηαη θαη επηθέξεη ηηο θπξψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ  ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 2 

Σφπνο θαη ρξφλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ζηηο 28/2/2018, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ψξα έλαξμεο 9:00 π.κ.,  

Σφπνο: Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  (Γεκαξρηαθφ Μέγαξν) πιαηεία 

Διεπζεξίαο, Ρφδνο. 

 

Ώξα δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ : 
9.00 π.κ.   Γ.Δ. Ρφδνπ 
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ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο: 
 
 
 
 
 
Πξφεδξνο θαη κέιε ηεο επηηξνπήο δηεμαγσγήο ησλ δεκνπξαζηψλ: 
ΠΡΟΔΓΡΟ:  Γηαθνζηακαηίνπ άββαο  

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ 

1. Κνξσλαίνο Ισάλλεο 

2. Γξάθνο ηέθαλνο 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ 

1. Μνπηάθεο Γήκνο 

2. Αηζίδε Διπίδα 

 

 

Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ θνο Ληακήο Μηράιεο 

κε αλαπιεξσκαηηθφ ηηλ θα Παπαγεσξγίνπ Μαξία.. 

 
Άξζξν 3 

Σξφπνο Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο 

Η δεκνπξαζία είλαη θαλεξή – πξνθνξηθή – πιεηνδνηηθή θαη δηεμάγεηαη θαηά ηελ νξηζζείζα 

εκέξα θαη ψξα. Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ζηε 

δηαθήξπμε ψξαο, εθ' φζνλ εμαθνινπζνχλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ψξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, ε απφθαζε ηεο 

νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. 

 

Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηψλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κε ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ πιεηνδφηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε 

πιεηνδφηε θαη ε δέζκεπζε αχηε κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ πξψην ζηνπο 

αθφινπζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. 

 

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα ην δειψζεη ζηελ επηηξνπή, πξηλ 

ηελ ελάξμεσο ηεο δεκνπξαζίαο, παξνπζηάδνληαο ην λφκηκν πιεξεμνχζην έγγξαθν, 

δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη φηη κεηέρεη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ. 

 

Η απφθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνχ ελδηαθεξνκέλνπ λα 

ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξεί ηνπο ππφ ηεο νηθείαο δηαθεξχμεσο 

πξνβιεπφκελνπο φξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο 

ζπληάζζνληαη εθ' απινχ ράξηνπ. 

Ο κηζζσηήο έρεη δηθαίσκα λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν κφλν 

κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ κηζζσηή θαη 

ηελ πξνζππνγξαθή απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Γσδεθαλήζσλ Α’. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο δελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ηνπ κηζζσηή ζηνλ 

παξαρσξεζέληα ρψξν. 
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Άξζξν 4 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηθαλά γηα 

δηθαηνπξαμία. 

Άξζξν 5 

Δγγπεηήο 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα 

ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγχσο θαη εηο 

νιφθιεξνλ ππεχζπλνο κε απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 6 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηφο ζηε Γεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή 

ηα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά : 

 

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή χςνπο 30% ηνπ νξηδφκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξψηεο πξνζθνξάο 

ηεο δηαθήξπμεο γηα ηνπο ρψξνπο πνπ δεκνπξαηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειψλ 

θαη θαληηλψλ θαη Δγγπεηηθή επηζηνιή χςνπο 50% ηνπ νξηδφκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ 

πξψηεο πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο πνπ δεκνπξαηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε  

ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο , κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο γηα ηνλ δηαγσληζκφ αλαγλσξηζκέλεο 

Σξάπεδαο. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο  ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ λα αλαθέξνπλ ηε ζέζε (πφζην)  γηα ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζχλεηαη πξνο ην Γήκν Ρφδνπ θαη ζα αλαγξάθεηαη: α) ε 

εκεξνκελία έθδνζεο, β) ν εθδφηεο, γ) ν αξηζκφο εγγχεζεο, δ) ε ζρεηηθή απφθαζε 

δηαθήξπμεο θαη ε εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ, ε) ην πνζφ ηεο εγγχεζεο, ζη) ηελ πιήξε 

επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, 

δ) ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ επφκελε 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ).  

Η εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη φηη παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαίξεζεο θαη δηήδεζεο 

θαη αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη απξνθάζηζηα κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο 

απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε απφ ηνλ ΟΣΑ ην πνζφ πνπ ζα δεηεζεί, δειαδή κέξνο ή 

ζχλνιν ηεο εγγχεζεο.  

Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη απαξαηηήησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα αλαθέξεη ηα 

αθξηβή ζηνηρεία ηεο ζέζεο ρψξνπ πνπ δεηείηαη πξνο παξαρψξεζε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

δεκνπξάηεζεο. 

2.Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ην Γήκν Ρφδνπ ζχκθσλα κε ην άξζν 285 ηνπ Κψδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν.3463/2006) 

3.Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα γηα ρξέε πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

4.Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

Ρφδνπ (ΓΔΤΑΡ). 

5.Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ηελ Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ρφδνπ Μνλνκεηνρηθή 

Αλψλπκε Δηαηξεία (ΓΔΡΜ ΑΔ) 

6.Δηδηθά γηα φζνπο ελδηαθέξνληαη λα κηζζψζνπλ ρψξν γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ζαιαζζίσλ 

κέζσλ αλαςπρήο απαηηείηαη ε ππνβνιή αθξηβνχο θαη ζεσξεκέλνπ απφ ηελ αξκφδηα 
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Ληκεληθή Αξρή αληηγξάθνπ ηεο αίηεζεο πνπ ππέβαιαλ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

εθκίζζσζεο ζαιαζζίσλ κέζσλ ζχκθσλα κε ηνλ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλσλ αξηζκ.60. 

     7.Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηήξην.  

     8.ρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο αλ είλαη εηαηξεία ή Κ/Ξ. 

 

Γηα θάζε δεκνπξαηνχκελε ζέζε απαηηνχληαη μερσξηζηά δηθαηνινγεηηθά.  

 

Άξζξν 7 

Γηθαίσκα απνδεκίσζεο 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε απφ ηε κε έγθξηζε ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ δήκνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο 

πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηφηεηα. ε πεξίπησζε µε ηειηθήο πξνζππνγξαθή ηνπ 

κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Γσδεθαλήζσλ 

Α’, ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην είλαη άθπξν, θαη ν κηζζσηήο δελ επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνίεζε  ην θνηλφρξεζην ρψξν, ρσξίο θακία αμίσζε απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ηνπ Γήκνπ. 

 

                                                                Άξζξνλ 8 

                                                   Δπαλάιεςε δεκνπξαζίαο 
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 270/1981 

εθφζνλ θξηζεί θαη γηα ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο ζην σο άλσ άξζξν αλαθέξνληαη. 

 

 

Άξζξν 9 

Καηαθχξσζε δηαγσληζκνχ – Μηζζσηήξην πκβφιαην 

 

Ο Γήκνο απνζηέιιεη ζηελ νηθεία Κηεκαηηθή Τπεξεζία Γσδεθαλήζσλ Α’ αληίγξαθν ηνπ 

πξαθηηθνχ θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηε ζπλαθζείζα, ζε εθηέιεζε ηνπ Πξαθηηθνχ, 

ζχκβαζε παξαρψξεζεο κε ηνλ πιεηνδφηε, ζε ηξία (3) αληίγξαθα πξνο πξνζππνγξαθή 

απηψλ απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Γσδεθαλήζσλ Α’, ζπλνδεπφκελα 

απφ ην πξσηφηππν δηπιφηππν είζπξαμεο γηα ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ 

πνζνζηνχ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ Γήκνπ.  

ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαησζεί, επί πνηλή αλάθιεζήο ηεο, νη 

ηπρφλ ππνδείμεηο ηνπ Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Γσδεθαλήζσλ Α’, ζχκθσλα 

κε ηα πξναλαθεξζέληα θαζψο θαη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ δηπιφηππνπ είζπξαμεο ηνπ 

πνζνζηνχ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ θαη ππέξ ηνπ Γήκνπ. 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

δεκνπξαζίαο, ηελ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί θαηνρχξσζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο θαη ηελ έθδνζε ησλ νίθνζελ ζεκεησκάησλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ λα 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ε νπνία ζπληάζζεηαη ζε 3 αληίγξαθα πνπ 

ππνγξάθνληαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, δηαθνξεηηθά ε εγγχεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.  

ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο ηα ζηνηρεία ηνπ κηζζσηή, ην είδνο ηεο 

παξαρψξεζεο, ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ε ζέζε κε ηηο ζπληεηαγκέλεο θαη ην εκβαδφλ ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ παξαρσξείηαη, ε ηδηφηεηα ηνπ (αηγηαιφο, παξαιία θηι) ην είδνο 

ηεο ρξήζεο θαη ην θαηαβιεηέν αληάιιαγκα. 

Ο ρψξνο απηφο απνηππψλεηαη κε επηκέιεηα ηνπ Γήκνπ, ζε ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4281/2014, ή ζε ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε απφ ηελ εθαξκνγή «OPEN» 

ηεο ΔΚΥΑ ΑΔ., ή ζε απφζπαζκα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαζνξηζκνχ 

νξηνγξακκψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο φπνπ απηφο πθίζηαηαη, πνπ ειέγρεηαη θαη ζεσξείηαη 
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απφ ηνλ θαηά ρψξν αξκφδην Γήκν θαη επηζπλάπηεηαη ζηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο απιήο 

ρξήζεο θαη επηζπλάπηεηαη ζηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο. 

Μφλν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ν κηζζσηήο έρεη δηθαίσκα λα 

εγθαηαζηαζεί ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν. 

Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 

 

Άξζξν 10 

Γηάξθεηα εθκίζζσζεο- αλαπξνζαξκνγή κηζζψκαηνο 

Η δηάξθεηα ηεο εθµίζζσζεο νξίδεηαη απφ ηεο ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο έσο ηελ 31/12/2019. 

 

 

Άξζξν 11 

Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζψκαηνο 

Σν κίζζσκα πνπ αθνξά ην ηξέρνλ έηνο ζα θαηαβιεζεί εθάπαμ κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο (πνζνζηφ 30% ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη πνζνζηφ 70% ππέξ Ο.Σ.Α), 

αληίζηνηρα  γηα ην έηνο 2019 ην κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί  έσο 31/3/2019. 

 

Άξζξν 12 

Τπνρξεψζεηο κηζζσηή 

Ο κηζζσηήο ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΚΤΑ 

ΓΓΠ0007378/0454 Β’ΔΞ2017 12/5/2017  πεξί «Απεπζείαο παξαρψξεζε, µε αληάιιαγµα, 

ηνπ δηθαηψµαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ 

ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, ζηνπο Γήκνπο». 

 

 

Άξζξν 13 

Λήμε κίζζσζεο 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδψζεη ην κίζζην ζηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή ηνπ κηζζσηή ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, κεηά ηε ιήμε, κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν, ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο. 

 

Άξζξν 14 

Πξφζζεηνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο παξαρψξεζεο 

ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο παξαρσξείηαη ην δηθαίσκα ηεο απιήο 

ρξήζεο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξνρήιαησλ αλαςπθηεξίσλ (θαληίλεο), απηνθηλνχκελσλ 

ή κε, εθνδηαζκέλσλ κε θαηάιιειε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηεο αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 71459/30.7.2013 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Η ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο γίλεηαη θαηφπηλ δεκνπξαζίαο κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Ο κέγηζηνο 

ρψξνο πνπ κπνξεί λα θαηαιακβάλεη ην ηξνρήιαην αλαςπθηήξην δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηα 15 η.κ. Οη θαληίλεο πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ εθαηφ (100) κέηξα απφ ηηο 

εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο (μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, θέληξα αλαςπρήο θηι) θαη 

επίζεο ηνπιάρηζηνλ εθαηφ (100) κέηξα κεηαμχ ηνπο. Γηα ηηο παξαρσξήζεηο ηξνρήιαησλ 

αλαςπθηεξίσλ δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

409/1999 γλσκνδφηεζε ηνπ ΝΚ. ηνπο παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο είλαη δπλαηή ε 

ηνπνζέηεζε αξζξσηνχ μχιηλνπ δαπέδνπ, φπνπ επηηξέπεηαη: Γηα παξαρψξεζε άλεπ 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, φηαλ ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο ην επηηξέπεη. Γηα παξαρψξεζε πνπ αθνξά θαληίλα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν 

κέγηζηνο ρψξνο πνπ κπνξεί λα θαηαιακβάλεη ε θαληίλα κε ην δάπεδν είλαη 15 η.κ. Γηα 
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παξαρψξεζε πνπ αθνξά ρξήζε ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο,  πξνο εμππεξέηεζε ηνπ 

παξαρσξεζηνχρνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ην κέγηζην εκβαδφλ δαπέδνπ είλαη 15 η.κ. 

Γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπψλ-δηακνξθψζεσλ γηα ηελ απιή ρξήζε εληφο 

αηγηαινχ παξαιίαο ηζρχεη ην παξάξηεκα 4 ηεο ΚΤΑ ΓΓΠ0007378/0454 Β’ΔΞ2017 

12/5/2017. 

Ο κηζζσηήο δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβάζεη νιηθά ή κεξηθά ην δηθαίσκα ηνπ ζε άιινλ ή λα 

ζπλάςεη νπνηαδήπνηε ζρέζε γη’ απηφ κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, πνπ λα αθνξά ηελ έθηαζε 

πνπ ηνπ παξαρσξήζεθε ρσξίο έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.  

 

 

Άξζξν 15 

Δπζχλε Γήκνπ 

 

Ο ∆ήµνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή, νχηε ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ή µείσζε ηνπ 

κηζζψµαηνο ή θαη ιχζε ηεο ζχµβαζεο άλεπ απoρξψvηoο ιφγνπ. 

Δπίζεο ν ∆ήµνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ µηζζσηνχ γηα ηελ πξαγµαηηθή θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία επξίζθεηαη ην µίζζην, ηεο νπνίαο ηεθµαίξεηαη φηη απηφο έρεη ιάβεη γλψζε, νχηε γηα 

ηελ χπαξμε νηαζδήπνηε δνπιείαο επί ηνπ θηήµαηνο, νχηε, ζπλεπψο ππνρξενχηαη εληεχζελ 

ζηελ επηζηξνθή ή µείσζε ηνπ µηζζψµαηνο, νχηε ζηε ιχζε ηεο µηζζψζεσο. 

Ο ∆ήµνο ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΚΤΑ 

ΓΓΠ0007378/0454 Β’ΔΞ2017 12/5/2017. 

Οη Ο.Σ.Α., µέζσ ησλ εληεηαιµέλσλ νξγάλσλ ηνπο έρνπλ ππνρξέσζε, ζε θάζε πεξίπησζε 

πνπ δηαπηζηψλνπλ θαηαπαηήζεηο ή απζαίξεηεο επεµβάζεηο επί ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, λα 

ελεµεξψλνπλ άµεζα ηελ θαηά ηφπνπο αξµφδηα Κηεκαηηθή Τπεξεζία Γσδεθαλήζσλ Α’, 

πξνθεηµέλνπ απηή λα πξνβαίλεη ζηε ιήςε µέηξσλ πξνζηαζίαο, ζχµθσλα µε ηα 

πξνβιεπφµελα ζηελ θείµελε λνµνζεζία. 

ε πεξίπησζε µεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηψµαηνο παξαρψξεζεο ηεο απιήο ρξήζεο ησλ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ Ο.Σ.Α. Α΄ βαζµνχ ζε επηρείξεζε ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΚΤΑ 

ΓΓΠ0007378/0454 Β’ΔΞ2017 12/5/2017, απηή θαζίζηαηαη ζπλππεχζπλε ζηηο αλσηέξσ 

ππνρξεψζεηο.  

 

 

Άξζξν 16 

Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο 

Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί δηα ηνηρνθνιιήζεσο αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

(www.rhodes.gr) . Δπίζεο ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο  ζα 

βαξχλνπλ ηνλ Γήκν Ρφδνπ. 

 

Άξζξν 17 

χκθσλε γλψκε Πξντζηακέλνπ Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο- 

ΤΝΣΑΞΗ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Σν αξγφηεξν εληφο 7 εξγάζηκσλ εκεξψλ πξηλ ηελ θαηά λφκν δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο 

ηεο Γεκνπξαζίαο, ν νηθείνο Γήκνο απνζηέιιεη εγγξάθσο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (π.ρ. 

ηειενκνηνηππία, e-mail θηι) ζηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή Τπεξεζία Γσδεθαλήζσλ Α’ 

αληίγξαθν ζρεδίνπ ηεο πξνθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο, κε ηε ζέζε κε ηηο ζπληεηαγκέλεο θαη 

ην εκβαδφλ ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ παξαρσξείηαη, ηελ ηδηφηεηά ηνπ, ην είδνο ηεο 

ρξήζεο θαη ην φξην πξψηεο πξνζθνξάο ζπλνδεπφκελν απφ ην ππφβαζξν ή ην απφζπαζκα 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

http://www.rhodes.gr/
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Ο Πξντζηάκελνο ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Γσδεθαλήζσλ Α’ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη 

εληφο 7 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο πξνθήξπμεο ηνλ νηθείν Γήκν εγγξάθσο 

κε θάζε πξφζθνξν κέζν (π.ρ. ηειενκνηνηππία, e-mail θηι.) εάλ ην πεξηερφκελν ηεο 

πξνθήξπμεο ζπκθσλεί κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί αηγηαινχ θαη ηεο παξνχζαο 

απφθαζεο. Παξεξρνκέλεο άπξαθηεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη ε ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Γσδεθαλήζσλ Α’, σο πξνο ην 

πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο. 

Αλ ν Πξντζηάκελνο ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Γσδεθαλήζσλ Α’ δηαπηζηψζεη φηη δελ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί αηγηαινχ θαη ηεο παξνχζαο 

απφθαζεο ππνδεηθλχεη ζηνλ νηθείν Γήκν είηε λα απφζρεη απφ ηε 

δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, είηε λα πξνβεί ζηελ αλαπξνζαξκνγή νπνηνπδήπνηε 

φξνπ ηεο πξνθήξπμεο, πνπ θξίλεη φηη αληίθεηηαη ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ζπκπεξηιακβαλν- 

κέλεο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο εθθίλεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο δεκνπξαζίαο, ν Γήκνο ελεκεξψλεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή 

Τπεξεζία Γσδεθαλήζσλ Α’, γηα ην χςνο ηνπ ηειηθψο επηηεπρζέληνο αληαιιάγκαηνο θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ πιεηνδφηε, πξνθεηκέλνπ απηφο λα εθδψζεη θαη λα ηνπ απνζηείιεη κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν, νίθνζελ ζεκείσκα ηνπ ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπ πξνο θαηαβνιή απφ ηνλ 

ππέξ νπ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ πνζνζηνχ 30% επί ηνπ θαζνξηζζέληνο αληαιιάγκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα, ν Γήκνο απνζηέιιεη ζηελ νηθεία Κηεκαηηθή Τπεξεζία Γσδεθαλήζσλ Α’ 

αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηε ζπλαθζείζα, ζε εθηέιεζε 

ηνπ Πξαθηηθνχ, ζχκβαζε παξαρψξεζεο κε ηνλ πιεηνδφηε, ζε ηξία (3) αληίγξαθα πξνο 

πξνζππνγξαθή απηψλ απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Γσδεθαλήζσλ Α’, 

ζπλνδεπφκελα απφ ην πξσηφηππν δηπιφηππν είζπξαμεο γηα ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ 

νθεηιφκελνπ πνζνζηνχ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ. ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο πξέπεη λα έρνπλ 

ελζσκαησζεί, επί πνηλή αλάθιεζήο ηεο, νη ηπρφλ ππνδείμεηο ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο 

Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Γσδεθαλήζσλ Α’, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα θαζψο θαη λα 

αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ δηπιφηππνπ είζπξαμεο ηνπ πνζνζηνχ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ. 

 

Άξζξν 18 

Αλάθιεζε παξαρψξεζεο 

Η παξαρψξεζε ππφθεηηαη πάληνηε ζε κνλνκεξή αλάθιεζε απφ ην δεκφζην: 

(α) γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, εζληθήο άκπλαο, ζπγθνηλσληαθνχο, δεκφζηαο ηάμεο 

θαη αζθάιεηαο ή δεκφζηαο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

(β) Λφγσ κε ηήξεζεο απφ ην Γήκν, ησλ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ηίζεληαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε θαη ην άξζξν 13 ηνπ 

λ. 2971/2014, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

(γ) εθφζνλ ε δεκνηηθή εηαηξεία ηνπ άξζ. 266 δελ θνηλνπνηήζεη εκπξφζεζκα ηνλ ηζνινγηζκφ 

ηεο ζηελ νηθεία Π.Γ.Γ.Π./Α.Γ.Γ.Π. 

ηηο πεξηπηψζεηο β θαη γ ε αλάθιεζε ηεο παξαρψξεζεο ζπλεπάγεηαη ηε βεβαίσζε ζε βάξνο 

ηνπ Γήκνπ θαη ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ηφζν ηνπ θαηαβιεζέληνο φζν θαη ηπρφλ νθεηιφκελνπ 

αληαιιάγκαηνο κέρξη ηε ιήμε ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαη επηηξέπεηαη ε 

παξαρψξεζε ησλ ρψξσλ ζε ηξίηνπο γηα ην ππνιεηπφκελν δηάζηεκα κέρξη ηε ιήμε ηεο 

παξνχζαο απνθιεηζηηθά απφ ηελ ΠΓΓΠ/ΑΓΓΠ. 

Δπηπιένλ ε κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο απφ ηνπο ππέξ σλ ζπλεπάγεηαη ηε ιήςε 

φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαη ηελ 

θαηαβνιή αληαιιάγκαηνο. 

Η ρξήζε ησλ ρψξσλ αηγηαινχ - παξαιίαο ρσξίο ηε ζχλαςε ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ή 

ρσξίο ηελ πξνζππνγξαθή ηεο ΠΓ/ΑΓΓΠ ε ζχκβαζε είλαη απζαίξεηε θαη ιακβάλνληαη φια 
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ηα κέηξα πξνζηαζίαο. 

 

Άξζξν 19 

Σξφπνο παξαιαβήο ηεπρψλ Γηαθήξπμεο – Πιεξνθφξεζε 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο απφ ηελ 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ – ηκήκα Πξνζφδσλ».   

 

 

Άξζξν 20 

Λνηπνί φξνη 

Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ζηελ παξνχζα ηζρχνπλ ζπκπιεξσκαηηθά νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο  

θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

 

 

 

 

 

 
      Ο Αντιδήμαρτος Οικονομικών  

 
                     

 Σάββας Διακοσταματίοσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ά 

ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΔΩΝ ΓΗΜΟΠΡΑΊΑ 2018 

 

Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΩΔΙΚΟ 
(ΠΟΣΟ) 

ΕΙΔΟ 
ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ  

ΕΜΒΑΔΟΝ 
Ε m2 

ΟΡΙΟ ΠΡΩΣΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΝΣΕΣΑΓΜΕΝΕ  ΕΙΔΟ 

ΡΟΔΟΤ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΛΛΗ 
10.027 

Δ.Ο.ΕΣΑΔ 
ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500      40,000.00 €  

61 X = 878407.505 Y = 
4042321.037 

62 X = 878387.571 Y = 
4042296.971 

63 X = 878375.345 Y = 
4042307.292 

64 X = 878395.281 Y = 
4042331.360 

ΑΙΓΙΑΛΟ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΤ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΛΛΗ 
10.028 

Δ.Ο.ΕΣΑΔ 
ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500      40,000.00 €  

65 X = 878504.239 Y = 
4042261.892 

66 X = 878487.274 Y = 
4042235.648 

67 X = 878473.919 Y = 
4042244.460 

68 X = 878490.885 Y = 
4042270.705 

ΑΙΓΙΑΛΟ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΤ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΛΛΗ 
10.026 

Δ.Ο.ΕΣΑΔ 
ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500      40,000.00 €  

57 X = 878328.006 Y = 
4042405.347 

58 X = 878303.424 Y = 
4042386.053 

59 X = 878293.663 Y = 
4042398.730 

60 X = 878318.246 Y = 
4042418.026 

ΑΙΓΙΑΛΟ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΤ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΛΛΗ 
10.025 

Δ.Ο.ΕΣΑΔ 
ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500      40,000.00 €  

53 X=878263.556 Y=4042509.095 
54 X=878226.536 Y=4042493.945 
55 X=878221.910 Y=4042505.557 
56 X=878258.930 Y=4042520.708 

ΑΙΓΙΑΛΟ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΤ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΛΛΗ 
10.024 

Δ.Ο.ΕΣΑΔ 
ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500      40,000.00 €  

49 X=878234.849 Y=4042620.218 
50 X=878203.886 Y=4042615.999 
51 X=878201.874 Y=4042631.872 
52 X=878232.839 Y=4042636.091 

ΑΙΓΙΑΛΟ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΤ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΛΛΗ 
10.023 

Δ.Ο.ΕΣΑΔ 
ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500      40,000.00 €  

45 X=878191.362 Y=4042727.083 
46 X=878164.790 Y=4042710.637 
47 X=878156.497 Y=4042724.320 
48 X=878183.071 Y=4042740.767 

ΑΙΓΙΑΛΟ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΤ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΝΤΔΡΕΙΟ-
GRAND HOTEL 

10.022 
Δ.Ο.ΕΣΑΔ 

ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500      40,000.00 €  

41 X=878080.887 Y=4042650.596 
42 X=878075.331 Y=4042619.844 
43 X=878059.613 Y=4042622.836 
44 X=878065.170 Y=4042653.590 

ΑΙΓΙΑΛΟ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΤ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΝΤΔΡΕΙΟ-
GRAND HOTEL 

10.021 
Δ.Ο.ΕΣΑΔ 

ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500      40,000.00 €  

37 X=878052.409 Y=4042522.506 
38 X=878046.852 Y=4042491.754 
39 X=878031.134 Y=4042494.746 
40 X=878036.691 Y=4042525.500 

ΑΙΓΙΑΛΟ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΤ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΝΤΔΡΕΙΟ-
GRAND HOTEL 

10.020 
Δ.Ο.ΕΣΑΔ 

ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500      40,000.00 €  

33 X=878022.525 Y=4042394.758 
34 X=878014.030 Y=4042364.685 
35 X=877998.674 Y=4042369.178 
36 X=878007.169 Y=4042399.253 

ΑΙΓΙΑΛΟ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΤ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΝΤΔΡΕΙΟ-
GRAND HOTEL 

10.019 
Δ.Ο.ΕΣΑΔ 

ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500      40,000.00 €  

29 X=877970.072 Y=4042272.003 
30 X=877952.741 Y=4042245.999 
31 X=877939.510 Y=4042254.996 
32 X=877956.842 Y=4042281.002 

ΑΙΓΙΑΛΟ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΤ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
GRAND 
HOTEL-

ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ 
ΠΡΟΒΛΗΣΑ 

10.018 
Δ.Ο.ΕΣΑΔ 

ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500      40,000.00 €  

25 X=877844.789 Y=4042178.145 
26 X=877811.422 Y=4042188.711 
27 X=877815.735 Y=4042202.334 
28 X=877849.089 Y=4042191.726 

ΑΙΓΙΑΛΟ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΤ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
GRAND 
HOTEL-

ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ 

10.017 
Δ.Ο.ΕΣΑΔ 

ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500      40,000.00 €  

21 X=877800.961 Y=4042087.239 
22 X=877793.407 Y=4042056.916 
23 X=877777.918 Y=4042060.929 
24 X=877785.473 Y=4042091.254 

ΑΙΓΙΑΛΟ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΠΡΟΒΛΗΣΑ 

ΡΟΔΟΤ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
GRAND 
HOTEL-

ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ 
ΠΡΟΒΛΗΣΑ 

10.016 
Δ.Ο.ΕΣΑΔ 

ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500      40,000.00 €  

17 X=877754.807 Y=4041910.496 
18 X=877745.176 Y=4041913.186 
19 X=877758.625 Y=4041961.343 
20 X=877768.256 Y=4041958.653 

ΑΙΓΙΑΛΟ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΤ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ 
ΠΡΟΒΛΗΣΑ- 

ΞΕΝ. 
BELVENDERE 

10.015 
Δ.Ο.ΕΣΑΔ 

ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500      40,000.00 €  

13 X=877696.879 Y=4041805.432 
14 X=877675.549 Y=4041818.471 
15 X=877685.980 Y=4041835.535 
16 X=877707.311 Y=4041822.496 

ΑΙΓΙΑΛΟ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΤ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ 
ΠΡΟΒΛΗΣΑ- 

ΞΕΝ. 
BELVENDERE 

10.014 
Δ.Ο.ΕΣΑΔ 

ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500      40,000.00 €  

9 X=877638.556 Y=4041700.891 
10 X=877617.226 Y=4041713.930 
11 X=877627.657 Y=4041730.994 
12 X=877648.987 Y=4041717.955 

ΑΙΓΙΑΛΟ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΤ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ 
ΠΡΟΒΛΗΣΑ- 

ΞΕΝ. 
BELVENDERE 

10.013 
Δ.Ο.ΕΣΑΔ 

ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500      40,000.00 €  

5 X=877577.355 Y=4041597.670 
6 X=877556.025 Y=4041610.709 
7 X=877566.456 Y=4041627.773 
8 X=877587.786 Y=4041614.734 

ΑΙΓΙΑΛΟ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΤ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ 
ΠΡΟΒΛΗΣΑ- 

ΞΕΝ. 
BELVENDERE 

10.012 
Δ.Ο.ΕΣΑΔ 

ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500      40,000.00 €  

1 X=877519.394 Y=4041514.355 
2 X=877504.795 Y=4041494.060 
3 X=877488.560 Y=4041505.740 
4 X=877503.159 Y=4041526.034 

ΑΙΓΙΑΛΟ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

 


