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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

  

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 9/16-2-2018  
 

 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 16 

Φεβρουαρίου 2018 και ώρα  12:30 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη -κατεπείγουσα συνεδρίαση  η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-

3-2017 «περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 

87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 811/14-3-2017 «περί του ορισμού & ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/10201/16-2-2018, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και 

σύμφωνα με άρθρο 67 του ν. 3852/2010.   

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω 

νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και 

ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 3. Παρασκευά Δημήτριο, 4. 

Σταυρή Μιχαήλ, 5. Ψυλλάκη Βασίλειο, 6. Δράκο Στέφανο, 7. Παλαιολόγου Μιχαήλ,  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 2. Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), 3. 

Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος), 4. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), 

παρόντων επίσης, της αναπληρώτριας Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου 

κ. Παπαγεωργίου Μαρίας,  υπαλλήλου του τμήματος διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου,  

 

ΘΕΜΑ                                                                      Aπόφ. Αρ. 87/ 2018 (ΑΔΑ: 737ΥΩ1Ρ-Χ52) 

Λήψη απόφασης για την αιτιολογία  σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής 

Επιτροπής. 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα 

μέλη της Επιτροπής για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των παρακάτω θεμάτων όπου σύμφωνα με το 

άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, 

να λάβει τις σχετικές αποφάσεις:  

1. Έγκριση Κατάρτισης όρων διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής 

και προφορικής δημοπρασίας «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο 

Δήμο Ρόδου (Δημοτικής Ενότητας Ρόδου)» για τα έτη 2018-2019. 

(Εισήγηση τμήματος Προσόδων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.:2/10185/16-

2-2018) 

 

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/


   

 2 

2. Έγκριση Κατάρτισης όρων διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής 

και προφορικής δημοπρασίας «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο 

Δήμο Ρόδου (Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων νήσου Ρόδου- υπόλοιπων Ρόδου) για τα έτη 2018-

2019. 

(Εισήγηση τμήματος Προσόδων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. 

πρωτ.:2/10185/16-2-2018) 

Τα θέματα αυτά θεωρούνται κατεπείγοντα προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι διαδικασίες 

των δημοπρασιών, που σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017 περί 

«Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 

όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Δήμους» η 

ημερομηνία λήξης σύναψης συμβολαίων λήγει στις 31-3-2018. 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της  για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω θεμάτων,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει το κατεπείγον της σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και 

την κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων: 

1. Έγκριση Κατάρτισης όρων διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πλειοδοτικής, 

φανερής και προφορικής δημοπρασίας «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος 

απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και 

πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου (Δημοτικών Ενοτήτων Ρόδου)» για τα έτη 2018-

2019. 

2. Έγκριση Κατάρτισης όρων διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πλειοδοτικής, 

φανερής και προφορικής δημοπρασίας «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος 

απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και 

πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου (Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων νήσου Ρόδου- 

υπόλοιπων Ρόδου) για τα έτη 2018-2019. 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                                                Aπόφ. Αρ. 88 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΙΩ5Ω1Ρ-0ΔΑ)  

Έγκριση Κατάρτισης όρων διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και 

προφορικής δημοπρασίας «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο 

Δήμο Ρόδου (Δημοτικής Ενότητας Ρόδου)» για τα έτη 2018-2019. 

(Εισήγηση τμήματος Προσόδων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.:2/10185/16-

2-2018) 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/10185/16-02-2018 εισήγηση 

του Τμήματος Προσόδων, της Δ/νσης Οικονομικών, δια της οποίας προτείνονται οι όροι διακήρυξης 

δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με 

σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για την Δ.Ε. Ρόδου.  

 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους όρους της εν λόγω 

διακήρυξης - δημοπρασίας, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/10185/16-02-2018  εισήγηση του τμήματος Προσόδων Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου 

 Το  Ν.3852/2010. 

 Το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010  

 Το Ν. 2971/01 και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4467/2017. 

 Το  Ν. 3463/06. 

 Το Π.Δ. 270/1981. 

 Την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017 περί «Απευθείας παραχώρηση, με 

αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης 

μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Δήμους».  

 Την υπ’ αρ. 357/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 

εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας σε διάφορες θέσεις στην παραλιακή περιοχή του 

Δήμου μας, και παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων 

σύμφωνα με το αρ. 72 του Ν.3852/2010. 

 Την υπ΄ αρ. 685/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ‘Έγκριση παραχώρησης 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας’.. 

 Την υπ΄ αρ. 55/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ‘Εξέταση αιτήσεων παραχώρησης 

απευθείας μισθώσεων αιγιαλού, παραλίας’ 

 Τα υπ. αριθμ. 2/10070 &10071/16-2-2018 έγγραφα της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων 

Α’ , 

 Την απόφαση Δημάρχου Ρόδου  αρ. 3042/15-9-2014 περί ορισμού και ανάθεσης  αρμοδιοτήτων 

αντιδημάρχων και 1322/15-5-2015 περί ορισμού και ανάθεσης πρόσθετων αρμοδιοτήτων 

Αντιδημάρχου. 

 Την με αριθ. 87/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου με θέμα «Λήψη 

απόφασης για την αιτιολογία  σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

Εγκρίνει  την κατάρτιση των όρων διακήρυξης της φανερής και προφορικής δημοπρασίας για 

την «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 

παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου (Δημοτικών Ενοτήτων 

Ρόδου)» για τα έτη 2018-2019 όπως αυτή αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω: 

ΟΡΟΙ 

 
Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

α) του Ν. 2971/01 και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4467/2017. 

β) του Ν. 3463/06. 

γ) του Ν.3852/2010. 

δ) του Π.Δ. 270/1981. 

ε) του Ν.4484/2017 (Φ.Ε.Κ. 110τ.Α’/01-08-17) άρθρο 68. 

ζ) την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017 περί «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, 

του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και 

πλεύσιμων ποταμών, στους Δήμους».  

η) την υπ΄ αρ. 685/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ‘Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος 

απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας’. 

θ) την υπ΄ αρ. 55/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ‘Εξέταση αιτήσεων παραχώρησης 

απευθείας μισθώσεων αιγιαλού, παραλίας’. 
ι) το υπ. αριθμ. 2/10070/16-2-2018 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’. 

κ) την υπ΄ αρ. 88/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ‘Έγκριση Κατάρτισης όρων 

διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας 

«παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 

παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου (Δημοτικών 

Ενοτήτων Ρόδου)) για τα έτη 2018-2019. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος. 

Άρθρο 1 

Περιγραφή χώρων παραχώρησης –Ελάχιστο όριο προσφοράς 

Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους με σύναψη 

μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος καθώς και το ελάχιστο όριο προσφοράς,   όπως ορίζονται 

και περιγράφονται στο παράρτημα Ά της παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  

Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, πλην των αναφερόμενων στο παράρτημα Ά, δεν 

επιτρέπεται και επιφέρει τις κυρώσεις που ορίζονται από  την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο 2 

Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα στις 28/2/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 

9:00 π.μ.,  

Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  (Δημαρχιακό Μέγαρο) πλατεία Ελευθερίας, 

Ρόδος. 

 

Ώρα διεξαγωγής διαγωνισμού : 
9.00 π.μ.   Δ.Ε. Ρόδου 

 

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής: 
 
Πρόεδρος και μέλη της επιτροπής διεξαγωγής των δημοπρασιών: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Διακοσταματίου Σάββας  
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κορωναίος Ιωάννης 

2. Δράκος Στέφανος 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μουτάφης Δήμος 

2. Ατσίδη Ελπίδα 

 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Ρόδου κος Λιαμής Μιχάλης 

με αναπληρωματικό την κα Παπαγεωργίου Μαρία.. 

 
Άρθρο 3 

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και 

ώρα. 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 με το 

ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η 

δέσμευση αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει 

οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή, πριν την ενάρξεως 

της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά 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 
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στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 

Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο μόνο μετά την 

υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και την προσυπογραφή 

από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’. 

Μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραμονή του μισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο. 

 

Άρθρο 4 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ικανά για δικαιοπραξία. 

Άρθρο 5 

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. 

 

Άρθρο 6 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω 

δικαιολογητικά : 

 

1. Εγγυητική επιστολή ύψους 30% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της 

διακήρυξης για τους χώρους που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση ομπρελών και καντινών και 

Εγγυητική επιστολή ύψους 50% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης 

που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση  θαλασσίων μέσων αναψυχής , με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό αναγνωρισμένης 

Τράπεζας. Οι εγγυητικές επιστολές  συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να 

αναφέρουν τη θέση (πόστο)  για το οποίο θα χρησιμοποιηθούν. 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ρόδου και θα αναγράφεται: α) η ημερομηνία 

έκδοσης, β) ο εκδότης, γ) ο αριθμός εγγύησης, δ) η σχετική απόφαση διακήρυξης και η ημερομηνία του 

διαγωνισμού, ε) το ποσό της εγγύησης, στ) την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (ενενήντα (90) 

ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού).  

Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης και διήζησης και αναγνωρίζει την υποχρέωση να 

καταθέσει απροφάσιστα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση από τον ΟΤΑ το ποσό 

που θα ζητηθεί, δηλαδή μέρος ή σύνολο της εγγύησης.  

Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει απαραιτήτως, επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρει τα ακριβή στοιχεία 

της θέσης χώρου που ζητείται προς παραχώρηση μέσω της διαδικασίας δημοπράτησης. 

2.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Ρόδου σύμφωνα με το άρθο 285 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) 

3.Φορολογική Ενημερότητα για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο. 

4.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ). 

5.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς την Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη 

Εταιρεία (ΔΕΡΜ ΑΕ) 

6.Ειδικά για όσους ενδιαφέρονται να μισθώσουν χώρο για την εκμετάλλευση θαλασσίων μέσων 

αναψυχής απαιτείται η υποβολή ακριβούς και θεωρημένου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή 

αντιγράφου της αίτησης που υπέβαλαν για τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων 

σύμφωνα με τον Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.60. 

7.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.  

8.Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή Κ/Ξ. 

 

Για κάθε δημοπρατούμενη θέση απαιτούνται ξεχωριστά δικαιολογητικά.  
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Άρθρο 7 

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. Σε περίπτωση µη τελικής προσυπογραφή του 

μισθωτηρίου συμβολαίου από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’, το 

μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο, και ο μισθωτής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποίηση  το κοινόχρηστο 

χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου ή του Δήμου. 

 

Άρθρον 8 

   Επανάληψη δημοπρασίας 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 270/1981 εφόσον 

κριθεί και για τους λόγους στους οποίους στο ως άνω άρθρο αναφέρονται. 

 

Άρθρο 9 

Κατακύρωση διαγωνισμού – Μισθωτήριο Συμβόλαιο 

 

Ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’ αντίγραφο του πρακτικού 

κατακύρωσης της δημοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού, σύμβαση 

παραχώρησης με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον 

Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο 

διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του δημοσίου και 

του Δήμου.  

Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ανάκλησής της, οι τυχόν 

υποδείξεις του Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’, σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ 

του δημοσίου και υπέρ του Δήμου. 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, την 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατοχύρωσης του αποτελέσματος και την έκδοση των 

οίκοθεν σημειωμάτων υπέρ του Δημοσίου να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης η οποία 

συντάσσεται σε 3 αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, διαφορετικά η εγγύηση 

που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.  

Στη σύμβαση παραχώρησης προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, το είδος της 

παραχώρησης, η διάρκεια της σύμβασης, η θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του 

κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητα του (αιγιαλός, παραλία κτλ) το είδος της χρήσης και 

το καταβλητέο αντάλλαγμα. 

Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 

του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε 

απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου 

αυτός υφίσταται, που ελέγχεται και θεωρείται από τον κατά χώρο αρμόδιο Δήμο και επισυνάπτεται στη 

σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης και επισυνάπτεται στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης. 

Μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον 

παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 10 

Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος 

Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύµβασης έως την 31/12/2019. 

 

 

Άρθρο 11 

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

Το μίσθωμα που αφορά το τρέχον έτος θα καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή της σύμβασης 

(ποσοστό 30% υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και ποσοστό 70% υπέρ Ο.Τ.Α), αντίστοιχα  για το έτος 

2019 το μίσθωμα θα καταβληθεί  έως 31/3/2019. 
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Άρθρο 12 

Υποχρεώσεις μισθωτή 

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 

ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017  περί «Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του 

δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και 

πλεύσιμων ποταμών, στους Δήμους». 

 

 

Άρθρο 13 

Λήξη μίσθωσης 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην 

οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους, μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε 

τρόπο, της μισθωτικής σχέσης. 

 

Άρθρο 14 

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης 

Στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης 

επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντίνες), αυτοκινούμενων ή μη, εφοδιασμένων 

με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30.7.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Η σύμβαση παραχώρησης 

γίνεται κατόπιν δημοπρασίας με τους όρους της παρούσας. Ο μέγιστος χώρος που μπορεί να 

καταλαμβάνει το τροχήλατο αναψυκτήριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ. Οι καντίνες πρέπει να 

απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις, κέντρα αναψυχής κτλ) και επίσης τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα μεταξύ τους. Για τις 

παραχωρήσεις τροχήλατων αναψυκτηρίων δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου, σύμφωνα 

με την 409/1999 γνωμοδότηση του ΝΣΚ. Στους παραχωρούμενους χώρους είναι δυνατή η τοποθέτηση 

αρθρωτού ξύλινου δαπέδου, όπου επιτρέπεται: Για παραχώρηση άνευ δημοπρασίας για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων, όταν η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης το επιτρέπει. Για παραχώρηση που 

αφορά καντίνα. Στην περίπτωση αυτή, ο μέγιστος χώρος που μπορεί να καταλαμβάνει η καντίνα με το 

δάπεδο είναι 15 τ.μ. Για παραχώρηση που αφορά χρήση θαλασσίων μέσων αναψυχής,  προς 

εξυπηρέτηση του παραχωρησιούχου. 

Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο εμβαδόν δαπέδου είναι 15 τ.μ. 

Για τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών-διαμορφώσεων για την απλή χρήση εντός αιγιαλού 

παραλίας ισχύει το παράρτημα 4 της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017. 

Ο μισθωτής δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμα του σε άλλον ή να συνάψει 

οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, που να αφορά την έκταση που του παραχωρήθηκε 

χωρίς έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.  

 

Άρθρο 15 

Ευθύνη Δήμου 

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του μισθώµατος 

ή και λύση της σύµβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου. 

Επίσης ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού για την πραγµατική κατάσταση στην οποία 

ευρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι αυτός έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη 

οιασδήποτε δουλείας επί του κτήµατος, ούτε, συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή µείωση 

του µισθώµατος, ούτε στη λύση της µισθώσεως. 

Ο ∆ήµος υπόκειται στις υποχρεώσεις και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 

ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017. 

Οι Ο.Τ.Α., µέσω των εντεταλµένων οργάνων τους έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που 

διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεµβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να ενηµερώνουν 

άµεσα την κατά τόπους αρµόδια Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’, προκειµένου αυτή να 

προβαίνει στη λήψη µέτρων προστασίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 

Σε περίπτωση µεταβίβασης του δικαιώµατος παραχώρησης της απλής χρήσης των 
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κοινοχρήστων χώρων από Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού σε επιχείρηση του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 

Β’ΕΞ2017 12/5/2017, αυτή καθίσταται συνυπεύθυνη στις ανωτέρω υποχρεώσεις.  

 

 

Άρθρο 16 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.rhodes.gr) . Επίσης θα δημοσιευθεί 

στον τοπικό τύπο και τα έξοδα δημοσίευσης  θα βαρύνουν τον Δήμο Ρόδου. 

 

Άρθρο 17 

Σύμφωνη γνώμη Προϊσταμένου Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας- 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Το αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της 

Δημοπρασίας, ο οικείος Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-

mail κτλ) στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’ αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης 

της δημοπρασίας, με τη θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που 

παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράς συνοδευόμενο από 

το υπόβαθρο ή το απόσπασμα του παρόντος άρθρου. 

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ υποχρεούται να ενημερώσει εντός 7 

εργάσιμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο Δήμο εγγράφως 

με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ.) εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης 

συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης. Παρερχομένης 

άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊστάμενο της Κτηματικής 

Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’, ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης. 

Αν ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης υποδεικνύει στον 

οικείο Δήμο είτε να απόσχει από τη 

διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης του συγκεκριμένου 

κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που 

κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανο- 

μένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 

δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία 

Δωδεκανήσων Α’, για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος ανταλλάγματος και τα στοιχεία του 

πλειοδότη, προκειμένου αυτός να εκδώσει και να του αποστείλει με κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν 

σημείωμα του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον υπέρ ου υπέρ του δημοσίου ποσοστού 

30% επί του καθορισθέντος ανταλλάγματος. 

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’ αντίγραφο του 

πρακτικού κατακύρωσης της δημοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού, σύμβαση 

παραχώρησης με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον 

Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο 

διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του δημοσίου. Στη 

σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ανάκλησής της, οι τυχόν υποδείξεις 

του Προϊστάμενου της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα 

καθώς και να αναγράφεται ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του δημοσίου. 

 

Άρθρο 18 

Ανάκληση παραχώρησης 

Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το δημόσιο: 

(α) για λόγους δημόσιου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, συγκοινωνιακούς, δημόσιας τάξης και 

ασφάλειας ή δημόσιας υγείας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

(β) Λόγω μη τήρησης από το Δήμο, των όρων, προϋποθέσεων και οικονομικών υποχρεώσεων που 

τίθενται με την παρούσα απόφαση και το άρθρο 13 του 

ν. 2971/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

(γ) εφόσον η δημοτική εταιρεία του άρθ. 266 δεν κοινοποιήσει εμπρόθεσμα τον ισολογισμό της στην 

οικεία Π.Δ.Δ.Π./Α.Γ.Δ.Π. 

Στις περιπτώσεις β και γ η ανάκληση της παραχώρησης συνεπάγεται τη βεβαίωση σε βάρος του Δήμου 

http://www.rhodes.gr/
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και υπέρ του δημοσίου τόσο του καταβληθέντος όσο και τυχόν οφειλόμενου ανταλλάγματος μέχρι τη 

λήξη της συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης και επιτρέπεται η 

παραχώρηση των χώρων σε τρίτους για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη της παρούσας 

αποκλειστικά από την ΠΔΔΠ/ΑΓΔΠ. 

Επιπλέον η μη τήρηση των όρων της παρούσας από τους υπέρ ων συνεπάγεται τη λήψη όλων των 

προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων, 

ανεξάρτητα από την σύναψη σύμβασης παραχώρησης και την καταβολή ανταλλάγματος. 

Η χρήση των χώρων αιγιαλού - παραλίας χωρίς τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης ή χωρίς την 

προσυπογραφή της ΠΔ/ΑΓΔΠ η σύμβαση είναι αυθαίρετη και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας. 

 

Άρθρο 19 

Τρόπος παραλαβής τευχών Διακήρυξης – Πληροφόρηση 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης από την Οικονομική 

Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου – τμήμα Προσόδων».   

 

Άρθρο 20 

Λοιποί όροι 

Για ότι δεν προβλέφθηκε στην παρούσα ισχύουν συμπληρωματικά οι εκάστοτε ισχύουσες  κείμενες 

διατάξεις 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ 2018 

 

Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
(ΠΟΣΤΟ) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  

ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΣΕ m2 

ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΕΙΔΟΣ 

ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΛΛΗ 
10.027 

Δ.Ο.ΕΤΑΔ 
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 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΛΛΗ 
10.028 

Δ.Ο.ΕΤΑΔ 
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 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΛΛΗ 
10.026 

Δ.Ο.ΕΤΑΔ 
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 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΛΛΗ 
10.025 

Δ.Ο.ΕΤΑΔ 
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 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΛΛΗ 
10.024 

Δ.Ο.ΕΤΑΔ 
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 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΛΛΗ 
10.023 

Δ.Ο.ΕΤΑΔ 
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 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
GRAND HOTEL 

10.022 
Δ.Ο.ΕΤΑΔ 

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 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
GRAND HOTEL 

10.021 
Δ.Ο.ΕΤΑΔ 

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 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
GRAND HOTEL 

10.020 
Δ.Ο.ΕΤΑΔ 

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 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
GRAND HOTEL 

10.019 
Δ.Ο.ΕΤΑΔ 

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 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
GRAND 
HOTEL-

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ 

10.018 
Δ.Ο.ΕΤΑΔ 

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 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
GRAND 
HOTEL-

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ 

10.017 
Δ.Ο.ΕΤΑΔ 

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 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
GRAND 
HOTEL-

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ 

10.016 
Δ.Ο.ΕΤΑΔ 

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 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ- 

ΞΕΝ. 
BELVENDERE 

10.015 
Δ.Ο.ΕΤΑΔ 

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 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ- 

ΞΕΝ. 
BELVENDERE 

10.014 
Δ.Ο.ΕΤΑΔ 

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 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ- 

ΞΕΝ. 
BELVENDERE 

10.013 
Δ.Ο.ΕΤΑΔ 

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 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ- 

ΞΕΝ. 
BELVENDERE 

10.012 
Δ.Ο.ΕΤΑΔ 

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 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας ειδικής συνεδρίασης. 

             

     

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                

   

Διακοσταματίου Σάββας 

 

            

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Κορωναίος Ιωάννης 

Μανωλάκης Αλέξανδρος 

Παρασκευάς Δημήτριος 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

Δράκος Στέφανος 

  



   

 11 

Σταυρής Μιχαήλ 

Ψυλλάκης Βασίλειος  

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 


