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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

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’. 

η) τις υπ΄ αρ. 11/2019 και 53/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ‘Εξέταση 

αιτήσεων παραχώρησης απευθείας μισθώσεων αιγιαλού, παραλίας’. 

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 15/03/2019, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα έναρξης 9:00 π.μ.,  

Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  (Δημαρχιακό Μέγαρο) πλατεία 

Ελευθερίας, Ρόδος. 

 

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

τα κατωτέρω δικαιολογητικά : 

 

1. Εγγυητική επιστολή ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς 

της διακήρυξης για τους χώρους που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση ομπρελών 

και καντινών και Εγγυητική επιστολή ύψους 10% 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.  

 

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 υποχρεούται να αποχωρήσει από 

τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου ή του 
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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, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει 

καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.  

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού 

μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και το υπόλοιπο ποσοστό 70%, επίσης επί του 

συνολικού μισθώματος στον Ο.Τ.Α. 

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

παραχώρησης. 

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, αποτελεί αναπόσπαστο 

στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται και θεωρείται από τις ΠΔΔΠ/τα ΑΓΔΠ 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 
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Το μίσθωμα θα καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή της σύμβασης (ποσοστό 30% υπέρ 

του Ελληνικού Δημοσίου και ποσοστό 70% υπέρ Ο.Τ.Α) μέχρι 31/3/2019. 

 

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. 

Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση ή με άλλο τρόπο 

παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων από τους μισθωτές. 

 

 

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. 
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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 

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 

http://www.rhodes.gr/
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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 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ 2019 

 

Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
(ΠΟΣΤΟ) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  

ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΣΕ m2 

 ΟΡΙΟ 
ΠΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΓΟΥΡΝΕΣ 2 5.041 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 216 4,320.00 € 

9 X=879707.058 Y=4033450.457 
10 X=879698.461 Y=4033453.119 
11 X=879705.557 Y=4033476.045 
12 X=879714.155 Y=4033473.384 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία 
Λούτανη 

3.016 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 6,000.00 € 

A X = 874246.682 Y = 4020460.172 
B X = 874249.439 Y = 4020461.355 
Γ X = 874251.410 Y = 4020456.759 
Δ X = 874248.653 Y = 4020455.577 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία Ρένη 

Αφάντου  
3.035 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 7,000.00 € 

A X = 874626.308 Y = 4022326.910 
B X = 874629.370 Y = 4022336.430  
Γ X = 874634.130 Y = 4022334.899  
Δ X = 874631.068 Y = 4022325.379 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ 
ΑΦΑΝΤΟΥ 

3.032 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 200 4,000.00 € 

E X = 874651.710 Y = 4022419.981 
Z X = 874656.407 Y = 4022418.266 
H X = 874642.691 Y = 4022380.691 
Ĭ X = 874637.994 Y = 4022382.406 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΓΝΑ ΚΕΝΤΡΟ  1.002 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,750.00 € 

1  X = 872128.735 Y = 4014739.859 
2 X = 872123.983 Y = 4014741.416 
3 X = 872127.097 Y = 4014750.919 
4 X = 872131.848 Y = 4014749.362 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΒΛΗΧΑ   7.029Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 300 4,500.00 € 

 17 X=866104.351 Y=4003139.598 
18 X=866086.390 Y=4003163.628 
19 X=866094.400 Y=4003169.615 
20 X=866112.360 Y=4003145.585 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΡΕΝΗ ΚΑΛΑΘΟΥ 7.038 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 1 X=866156.089 Y=4005009.477 
2 X=866158.679 Y=4005039.365 
3 X=866163.660 Y=4005038.933 
4 X=866161.070 Y=4005009.045 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΒΛΗΧΑ   7.026 Δ.Σ.Κ.   Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

5 X=866301.754 Y=4002976.183 
6 X=866293.960 Y=4002982.448 
7 X=866297.092 Y=4002986.345 
8 X=866304.886 Y=4002980.080 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
 Γλύστρα  
Λάρδου 

7.002 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,000.00 € 

 5 X=859730.341 Y=3998382.402 
6 X=859731.689 Y=3998387.217 
7 X=859736.504 Y=3998385.869 
8 X=859735.156 Y=3998381.054 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ- 

ΚΙΟΤΑΡΙ 
 8.040 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 6.000.00 € 

A 859045.178 3997690.964 
B 859052.210 3997698.074 
Γ 859055.765 3997694.558 
Δ 859048.733 3997687.448 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΜΝΗ 

ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ 
8.001 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 50 500.00 € 

 A: X=838590.28 Y=3998980.42 
B: X=838591.51 Y=3998960.46 
Γ Χ=838594.00 Υ=3998960.61 
ΔΧ=838592.78 Υ=3998980.57 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 

ΠΕΡ. 
ΣΚΟΛΟΝΙΤΗΣ 

(ΠΡΩΗΝ 
MOHITO) 

 8.022 ΔΟΚ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 165 2,475.00 € 

A: X=851875.38 Y=3988628.03 
B: X=851883.04 Y=3988645.86 
Γ Χ= 851875.23 Υ 3988649.21 
ΔΧ=851867.57 Υ=3988631.39 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝΩ ΓΥΑΛΟΣ 8.024 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,000.00 € 

1: X=836893.65 Y=3986872.32 
2: X=836899.26 Y=3986891.52 
3: X=836894.46 Y=3986892.92 
4: X=836888.85 Y=3986873.70 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝΩ ΓΥΑΛΟΣ 8.025 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΚΑΝΤΙΝΑ 
15 1,150.00 € 

5: X=836926.90 Y=3986872.86 
6: X=836929.85 Y=3986872.34 
7: X=836930.71 Y=3986877.27 
8: X=836927.76 Y=3986877.78 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ 
8.009 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 390 5,850.00 € 

E: X=847793.57  Y=3982691.28 
Z: X=847823.25  Y=3982695.69   
H: X=847825.16  Y=3982682.83   
Θ: X=847795.48  Y=3982678.42 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 
8.002 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 494 12,350.00 € 

1: X=840843.44  Y=3977977.83   
2: X=840881.17  Y=3977982.33   
3: X=840882.75  Y=3977969.43   
4: X=840845.02  Y=3977964.92 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ 
8.010 Δ.Κ.Κ. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

15 2,225.00 € 

A: X=847742.34 Y=3982677.35B: 
X=847740.92  Y=3982679.99Γ: 
X=847739.51  Y=3982677.63Δ: 
X=847737.93  Y=3982674.99 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟΠΑΤΕΛΕΣ 

(500Μ ΑΠΟ ΤΑ ΘΜΑ 
ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΡΟΔΟΣ ΜΑΡΙΣ ΚΑΙ 

500Μ ΑΠΟ ΤΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΔΟΣ 

ΠΡΙΝΣΕΣ) 

8.023 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,500.00 € 

A:X.857703.76 Y.3996598.24       B: 
X.857708.69 Y.3996599.07 Γ:X. 

857709.52 Y.3996594.14 Δ: 
X.857704.59 Y.3996593.31 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ ΚΙΟΤΑΡΙ -ΝΗΣΑΚΙ  8.021 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,500.00 € 

A 855844.35 3995725.09 
Β 855847.10 3995720.91 
Γ 855838.74 3995715.42 
Δ 855836.00 3995719.59 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΓΕΝΝΑΔΙ 

ΚΕΝΤΙΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

8.020 Δ.Σ.Κ.  Θ.Μ.Α. 50 2,250.00 € 

A 853975.54 3992986.62 
Β 853979.97 3992984.29 
Γ 853975.32 3992975.44 
Δ 853970.90 3992977.76 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 
ΜΠΛΟΥ ΜΠΕΙ 

ΔΕΞΙΑ 
4.001.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 495 9,900.00 € 

1 X=870801.286 Y=4038308.134 
2 X=870855.386 Y=4038318.044 
3 X=870853.764 Y=4038326.897 
4 X=870799.664 Y=4038316.987 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 
ΑΛΙΚΗ 

2.003. Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,250.00 € 

A: X=835624.98 Y=4002228.84 
B: X=835623.35 Y=4002226.32 
Γ: X=835627.55 Y=4002223.60 
Δ: X=835629.18 Y=4002226.12 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΔΥΤΙΚΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.011.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,500.00 € 

 1 X=861266.108 Y=4033865.664 
2 X=861263.483 Y=4033869.920 
3 X=861246.459 Y=4033859.423 
4 X=861249.083 Y=4033855.167 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ 
ΞΕΝ.ANGEL  

CLUB 

9.017 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,000.00 € 

1 X=863067.201 Y=4035021.600 
2 X=863064.577 Y=4035025.856 
3 X=863047.553 Y=4035015.359 
4 X=863050.177 Y=4035011.103 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΜΠΡOΣΤΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 

ΤΕΝΝΙΣ 

9.007.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 13 X=868853.673 Y=4037854.160 
14 X=868879.452 Y=4037869.505 
15 X=868876.895 Y=4037873.801 
16 X=868851.116 Y=4037858.457 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ  

(ΔΕΞΙΑ  ΟΔΟΥ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ) 

9.005.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 170 2,210.00 € 

 5 X=869131.969 Y=4038002.385 
6 X=869103.372 Y=4037983.994 
7 X=869100.668 Y=4037988.199 
8 X=869129.265 Y=4038006.590 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ  

(ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ) 

9.006.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 9 X=868988.563 Y=4037941.243 
10 X=868962.784 Y=4037925.898 
11 X=868960.227 Y=4037930.195 
12 X=868986.006 Y=4037945.539 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.013.Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,725.00 € 

9 X=861245.170 Y=4033830.51710 
X=861246.824 Y=4033828.01511 
X=861242.653 Y=4033825.25712 

X=861240.999 Y=4033827.760 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 
ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ 

ΟΔΟΥ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

9.004. Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 3,150.00 € 

1 X = 868971.582 Y = 4037924.286 
2 X = 868973.339 Y = 4037921.854 
3 X = 868969.287 Y = 4037918.925 
4 X = 868967.529 Y = 4037921.356 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 
ΔΕΞΙΑ ΟΔΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΚΑΤΣΑΡΑΣ 

9.016 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 30 2,390.00 € 

1 X=870199.187 Y=4038196.789 
2 X=870205.109 Y=4038197.755 
3 X=870204.304 Y=4038202.690 
4 X=870198.382 Y=4038201.724 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

 

 

 


