
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

     Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Ρ. Μ.Α.Ε.» διακηρύσσει 

ότι εκθέτει  σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό (δημοπρασία) την (υπ)εκμίσθωση τριών (3) χώρων, εμβαδού 3 τ.μ. ο 

καθένας, οι οποίοι βρίσκονται 1) στην Κοιλάδα των Πεταλούδων, 2) στο πολιτιστικό μνημείο των Ιαματικών Πηγών 

Καλλιθέας και 3) στο Πάρκο Θέρμαι και προορίζονται αποκλειστικά για την εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματων 

ταμειολογιστικών μηχανών (Α.Τ.Μ.). Οι ανωτέρω χώροι εκμισθώνονται ο καθένας ξεχωριστά και όχι από κοινού.  

Περίληψη βασικών όρων εκμίσθωσης: 

-Η διάρκεια της σκοπούμενης μίσθωσης ορίζεται πενταετής  (5 έτη), αρχής γενομένης από την κατάρτισή της.  

- Ως χρήση των χώρων ορίζεται αποκλειστικά αυτής της τοποθέτησης και λειτουργίας Αυτόματων Ταμειολογιστικών 

Μηχανών (Α.Τ.Μ.)  *Automated Τeller Μachine* 

- Το  προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να είναι μικρότερο από διακόσια Ευρώ (200,00€), για κάθε ένα από 

τους προς εκμίσθωση χώρους  πλέον του συνόλου του εκάστοτε ισχύοντος τέλους χαρτοσήμου επί του εκάστοτε 

μισθώματος.     

-  Η αναπροσαρμογή του μισθώματος συμφωνείται ετήσια, αρχής γενομένης ήδη μετά το πρώτο έτος της μίσθωσης, και θα 

υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του επιτευχθέντος ποσού του μισθώματος. 

- Η δημοπρασία θα είναι δημόσια και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ρόδου εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου στις 21/04/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της 

αρμόδιας επιτροπής.  

- Οι προτιθέμενοι να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, για να γίνουν δεκτοί σε αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν, εκτός των 

άλλων δικαιολογητικών που προβλέπει η διακήρυξη, συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής, υπόδειγμα της οποίας 

παρατίθεται ως παράρτημα της αναλυτικής διακήρυξης . Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής 

των υποψηφίων θεσπίστηκε η  20 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Στη δημοπρασία συμμετέχουν μόνον 

όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις, οι οποίες περιέρχονται στην εκμισθώτρια εταιρεία με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την 

προαναφερόμενη ώρα λήξης παραλαβής. Οι δηλώσεις συμμετοχής στη δημοπρασία υποβάλλονται στα γραφεία της 

εταιρείας.    

Πληροφορίες λαμβάνονται στο τηλέφωνο 22410 37090 ή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας: 

info@kallitheasprings.gr. 

 Αντίτυπα της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά με αυτήν δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της εταιρείας. Η διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής διατίθενται και σε 

ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας: www.kallitheasprings.gr  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                          

Ιωάννης Ιατρίδης 

 

                                                                                                             Ρόδος,   9-4-2021 

                                                                                         Α.Π          487 
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