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Γηεύζπλζε Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθισζεο     Πξνο: Πίλαθα απνδεθηώλ 

Γξαθείν Δγθαηαιειεηκκέλσλ Ορεκάησλ   

Πιεξνθνξίεο: Πίηζεο Νηθόιανο   

Γηεύζπλζε: Νέα Αγνξά 44   

Σειέθσλν: 22410 76770   

E-mail: npitsis@rhodes.gr   

 

Θέμα :   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΗ, ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 

 

Ο Γήκαξρνο Ρόδνπ, δηαθεξύζζεη ηε δηελέξγεηα πιεηνδνηηθήο, θαλεξήο θαη 

πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθπνίεζε ησλ πξνο πεξηζπιινγή 

εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ (ΟΣΚΕ) ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο την πλέον σσμυέροσσα από 

οικονομικής άπουης προσυορά βάση τιμής (συηλότερη 

προσυορά). Ζ δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο  νξίδεηαη γηα δύν (2) έηε 

από ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο – 

επέθηαζεο γηα άιιν έλα (1) έηνο εάλ ην επηζπκνύλ ακθόηεξνη νη 

ζπκβαιιόκελνη  θαη ειάρηζην όξην πξνζθνξάο ην πνζό ησλ 8.950,00  

επξώ. 

Ζ Γεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζην Γεκαξρείν Ρόδνπ ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ την Παρασκεσή 29/04/2022 και 

ώρα 11.00 π.μ. (ώξα ιήμεο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ), ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ, Πι. 

Διεπζεξίαο 1.  

Οη ελδηαθεξόκελνη πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 

απαξαηηήησο  όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

δηαθήξπμε ηεο Γεκνπξαζίαο.  
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Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 

απεπζύλνληαη ζην Γξαθείν Δγθαηαιειεηκκέλσλ Ορεκάησλ ηνπ Γήκνπ 

Ρόδνπ, Νέα Αγνξά 44, ζην ηειέθσλν 22410-76770, ζηνλ θ. Νηθόιαν 

Πίηζε, θαζώο θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.rhodes.gr. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε Γεκνπξαζία ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά θαη 

ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά, εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζκό από αλαγλσξηζκέλε ηξάπεδα ή γξακκάηην εγγπήζεσο ηνπ 

ηακείνπ παξαθαηαζεθώλ θαη δαλείσλ πνζνύ ίζνπ κε ην 10% ηεο πξώηεο 

πξνζθνξάο (8.950,00 € ρ 10%) ήηνη νθηαθόζηα ελελήληα πέληε επξώ 

(895,00 €). Θα πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) 

κήλεο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή απηή αληηθαζίζηαηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε άιιε (θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο), ηζόπνζε ηεο 

εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηήξεζεο όισλ ησλ όξσλ ηεο 

ζύκβαζεο. 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο θαη όιεο νη ππόινηπεο λόκηκεο θξαηήζεηο ζα 

βαξύλνπλ ηνλ πιεηνδόηε. Ζ πεξίιεςε λα αλαξηεζεί κε απόδεημε ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο από ζήκεξα έσο 

θαη ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηεο πιεηνδνζίαο.  

 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΡΟΓΟΤ 

  

  

  

 ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΖ Β. ΑΝΣΩΝΖ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΓΔΚΤΩΝ 

1. Γραυείο Γημάρτοσ 

2. Γιεύθσνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

3. Γ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλφσης 

4. Τμήμα Προμηθειών 

5. Γ/νση Γιοικητικών Υπηρεσιών (για άμεζη ανάπηηζη ζηον πίνακα 

ανακοινώζεων, με απόδειξη ηην οποία θα αποζηείλλει ζηο Τμήμα 

Ππομηθειών). 
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6. Γραυείο Μητανογράυησης (θ. Παλά Υξήζην), γηα αλάξηεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Η ανάπηηζη να γίνει άμεζα με ηην παπαλαβή 

ηος παπόνηορ, με απόδειξη. 

7. κ. Καμποσράκη Β. Αντώνη (Γήκαξρνο Ρόδνπ) – Πξόεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο. 

8. κ. Παπαοικονόμοσ Βασίλειο (Δληεηαικέλνο  Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ & Πξόεδξνο Γεκνηηθνύ 

Ληκεληθνύ Σακείνπ Νόηηαο Γσδ/ζνπ)– κέινο ηεο Δπηηξνπήο. 

9. κ. Γράκο Στέυανο (Αληηδήκαξρνο Πνιηηηζηηθώλ Μλεκείσλ & 

Τπεξεζίαο Γόκεζεο) – κέινο ηεο Δπηηξνπήο. 
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