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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  7/2/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:2/7-2-2019    Αριθ. Απόφασης: 84 /2019 

 
Στη Ρόδο σήμερα  7η Φεβρουαρίου  2019  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε  Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/5646/1.2.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου                  
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 28.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
30.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  32.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 34.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
35.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

11. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

12. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 36.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

13. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

37. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

14. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
 

15. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 38. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
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16. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 39. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

17. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

18. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

41. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

19. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

20. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

21. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 
 

22. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

23. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

24. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

25.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

26.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

5. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

3. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

6. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (δικ/νη) 

 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι κ.κ.Θ.Παπαγεωργίου, 
Εμμ.Στάγκας και Δ.Σαλαμαστράκης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα 
ένας  (41), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α 1ο: Έγκριση της υπ΄αριθ. πρωτ. 2/79626/27-12-2018 
Γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και ανάκληση των 
υπ΄αριθ. 1526/2018  και της υπ΄αριθ. 1506/2018 (ορθή 
επανάληψη) ως προς το δεύτερο σκέλος του αποφασιστικού της 
μέρους αποφάσεων  Δημοτικού Συμβουλίου αρ.πρωτ. 2/4069/2019  

 
Ο  Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ.Μουτάφης εισηγούμενος το 
θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 24069/24-1-2019 
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εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών – Τμήμα Αξιοποίησης –Διαχείρισης 
Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου, η οποία έχει ως εξής: 

Σας επισυνάπτουμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/79626/27-12-2018 

Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου με θέμα «Οι από 11 & 12-

12-2018 «δηλώσεις παράτασης» μισθωτών δημοτικών καταστημάτων του 

Δικηγόρου Ρόδου κ. Κ. Αποστολά» και   

 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 

2/79626/27-12-2018 Γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και 

στην ανάκληση της υπ’ αριθ. 1526/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

με θέμα «Έγκριση της γνωμοδότησης των Νομικών Συμβούλων με θέμα: 

Οι από 11 & 12-12-2018 «δηλώσεις παράτασης» μισθωτών δημοτικών 

καταστημάτων του Δικηγόρου Ρόδου κ. Κ. Αποστολά» καθώς και της  υπ’ 

αριθ. 1506/2018 (ορθή επανάληψη) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  ως 

προς το δεύτερο σκέλος του αποφασιστικού μέρους. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ Δικηγόρου κ.Π.Αποστολά 
 

ΠΡΟΣ 
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με την  επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», νόμιμα 
εκπροσωπούμενο από το Δήμαρχο Ρόδου (ΑΦΜ 997561152 Δ.Ο.Υ. Ρόδου)  

 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ 

 
1]      ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ του Τσαμπίκου, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά 12.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «οπωροπαντοπωλείου», με ΑΦΜ 006329652 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ. 12, 73, 74, 75.  
 
2]      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ του Γεωργίου, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά 15.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «κτηματομεσιτικού γραφείου», με ΑΦΜ 043148783 (Δ.Ο.Υ. 
ΡΟΔΟΥ), στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ. 15, 78.  
 
3]     ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΑΚΗ  του Φωτεινού, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά 20.   
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «φαρμακείου» με ΑΦΜ 136143130 (ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ. 20, 81.  
 
4]      ΣΤΑΜΩ  ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ του Αναστασίου, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά 180.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «πώλησης τουριστικών», με ΑΦΜ 028072908 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ. 26, 89, 90.  
Λειτουργεί επίσης ατομική επιχείρηση «εστιατορείου»,  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ. 180, 181, 182.  
 
5]       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΟΪΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά 31.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «Αναψυκτηρίου» με ΑΦΜ 023924752 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ. 31.  
 
6]       ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΠΑΣΤΡΙΚΟΥ του Νέστωρα, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά 32.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «Οβελιστηρίου» με ΑΦΜ 052410810 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  32 , 33.  
 
7]      ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΛΙΑΚΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ,       , κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  37.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «Χρυσοχοείου» με ΑΦΜ 101722845 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  

στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ. 37,  103 
(50%) .  

 
8]     ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΙΧΑΛΑΡΙΑ του Γεωργίου, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  39.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «χρυσοχοείου» με ΑΦΜ 012323547  (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.   39 .  
 
9]     ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ του Μιχαήλ, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά 41.  

Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «πώλησης τουριστικών ειδών» με ΑΦΜ 061110640  
(Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
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στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ. 41,42.  
 
10]      ΜΑΡΙΓΩΣ ΜΙΧΑΛΑΡΙΑ συζ Φιλίππου, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  45.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «χρυσοχοείου» με ΑΦΜ 017278954 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  45.  
 
11]      ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΦΩΤΗ του Νικολάου, , κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  46.  

Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «πώλησης τουριστικών ειδών» με ΑΦΜ 039249681  
(Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ), στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με 
αριθ.  46.  

 
12]      ΣΕΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ του Λαζάρου, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  50.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «εστιατορείου» με ΑΦΜ 054135919  (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  50, 120, 121.  
 
13]      ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  51.  

Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «πώλησης δερμάτινων ειδών» με ΑΦΜ 114698670 (Δ.Ο.Υ 
ΡΟΔΟΥ), στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ. 51.  
 

14]      ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Χαράλαμπους, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  100.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «Αναψυκτηρίου» με ΑΦΜ 046734363 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  100.  
 
15]      ΣΤΡΑΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ του Νικολάου, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  101.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «πώλησης τουριστικών ειδών» με ΑΦΜ 024831846 (Δ.Ο.Υ 
ΡΟΔΟΥ), στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  100.  
 
16]     ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΡΑΗ του Θεοδώρου, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  109.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «καφενείου» με ΑΦΜ 059831336 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  109.  
 
17]      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ του Νικολάου, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  112.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «πώλησης τουριστικών ειδών» με ΑΦΜ 057556850 (Δ.Ο.Υ 
ΡΟΔΟΥ), στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ. 112, 113, 
114.  
 
18]      ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΑΝΤΑ  του Μιχαήλ, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  117.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «εστιατορείου» με ΑΦΜ 075779474 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  117, 118.  
 
19]      ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ του Σωτηρίου, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  126.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «πώλησης τουριστικών ειδών» με ΑΦΜ 101742567 (Δ.Ο.Υ 
ΡΟΔΟΥ), στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  126, 127, 
155.  
 
20]      ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΙΣΚΑ του Μιχαήλ, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  58 
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «Εστιατορείου Σνακ Μπαρ» με ΑΦΜ 101673754 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ), 
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  58, 59,131 και του 
α’ ορόφου με αριθ. 9.  
 
21]     ΜΑΝΘΑ ΖΙΩΓΟΥ του Φωτίου, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  133.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «χρυσοχοείου» με ΑΦΜ 045886336 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ. 133, 157.  
 
22]      ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ του Γεωργίου, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  134.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «χρυσοχοείου» με ΑΦΜ 008356809 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  134, 158.  
 
23]      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ του Μιχαήλ, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  135.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «πώλησης τουριστικών ειδών» με ΑΦΜ 150869780 (Δ.Ο.Υ 
ΡΟΔΟΥ), στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ. 135, 136, 
159, 160.  
 
24]      ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ του Μιχαήλ, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  137.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «πώλησης τουριστικών ειδών» με ΑΦΜ 136109880 (Δ.Ο.Υ 
ΡΟΔΟΥ), στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  137.  
 
25]      ΤΣΑΜΠΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΗ του Μιχαήλ, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  140.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «πώλησης τουριστικών ειδών» με ΑΦΜ 071622049 (Δ.Ο.Υ 
ΡΟΔΟΥ), στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  140.  
 
26]      ΣΑΒΒΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του Σταματίου, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  148.  
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Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «εστιατορείου» με ΑΦΜ 112289805 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  148, 149, 173.  
 
27]      ΝΕΖΑΜ ΤΖΑΜΠΕΡΥ του Χαμπίμπ, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  163.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «αναψυκτηρίου» με ΑΦΜ 025946205 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  163.  
 
28]      ΧΡΥΣΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ του Αχιλλέα, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  164.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «χρυσοχοείου» με ΑΦΜ 114685324 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  164.  

 
29]      ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΝΙΣΣΗ του Αργυρίου, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  172.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «πώλησης τουριστικών ειδών» με ΑΦΜ 126176938 (Δ.Ο.Υ 
ΡΟΔΟΥ),  
στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  172.  
 
30]      ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του Ευσταθίου, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  183.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «καφενείου» με ΑΦΜ 131018107 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  183.  
 
31]      ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΑ του Ιωάννη, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  184.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «πώλησης τουριστικών ειδών» με ΑΦΜ 131021230 (Δ.Ο.Υ 
ΡΟΔΟΥ),  
στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  184.  

 
32]      ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΣΑΡΑ του ΛΟΪΖΟΥ, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  185.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «περιπτέρου» με ΑΦΜ 018524878  (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  185  
και στο με αριθ. 12 του α’  ορόφου κατά 50% (ως αποθήκη του).  
 
33]      ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΗ του Μιχαήλ, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  7.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «ραφείου» με ΑΦΜ 101700877  (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στο μισθωμένο δημοτικό κατάστημα του α’ ορόφου της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  7.  
 
34]      ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ του Θεοδώρου, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  131.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «πώλησης τουριστικών ειδών» με ΑΦΜ 039640582 (Δ.Ο.Υ 
ΡΟΔΟΥ),  
στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  131.  
 
35]      ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΨΙΑ του ΝΙΚΩΝΑ, κατοίκου Ρόδου, Νέα Αγορά  161.  
Λειτουργεί ατομική επιχείρηση «χρυσοχοείου» με ΑΦΜ 028120197 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  161  
και στο με αριθ. 12 του α’  ορόφου κατά 50% (ως αποθήκη του).  
 
36] Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Νέα Αγορά  1, ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΙΣΚΑ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.   
Λειτουργεί επιχείρηση «καφέ- σνακ μπαρ – πιτσαρίας» με ΑΦΜ 998349323 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.  1,60.  
 
37]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Νέα Αγορά  2 , ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΙΣΚΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «καφέ- σνακ μπαρ – πιτσαρίας» με ΑΦΜ 999462317 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.   2, 61.  
 
38]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Νέα Αγορά  13, ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Μ & ΣΙΑ ΕΕ»   νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «χρυσοχοείου» με ΑΦΜ 999054395 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.   13, 76.  
 
39]     Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Νέα Αγορά  16, ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΘΗΝΙΤΣΑ ΤΣΙΑΡΤΑ & ΣΙΑ ΟΕ»   νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «χρυσοχοείου» με ΑΦΜ 081992185 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.   16.  
 
40]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Νέα Αγορά  18, ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 
«Γ.ΚΑΣΑΒΕΤΗΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «πώλησης ενδυμάτων» με ΑΦΜ 800726869 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.   18, 19.  
 
41]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Νέα Αγορά  21, ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ  ΟΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «πώλησης ενδυμάτων» με ΑΦΜ 084026413  (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
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στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.   21, 83.  
 
42]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Νέα Αγορά  25, ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ & ΣΙΑ  ΟΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «τουριστικών ειδών» με ΑΦΜ 800394268 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.   25, 88.  
 
43]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Νέα Αγορά  27, ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ & ΣΙΑ  ΟΕ» , νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «πώλησης ρολογιών» με ΑΦΜ 081567076 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.   27.  
 
44]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Νέα Αγορά  28, ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ 
& ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ  ΟΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «πώλησης ψιλικών» με ΑΦΜ 997869005 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.   28, 29.  
 
45]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Νέα Αγορά  43, ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ Π  & ΣΙΑ ΕΕ» νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «πώλησης τουριστικών ειδών» με ΑΦΜ 998349151 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.   43, 111.  
 
46]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Νέα Αγορά  44, ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» , νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «πώλησης κοσμημάτων-οικ. υπηρεσιών» με ΑΦΜ 998776068 (Δ.Ο.Υ 
ΡΟΔΟΥ),  
στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.   44.  
 
47]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Νέα Αγορά  47, ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «φαρμακείου» με ΑΦΜ 999461265 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ. 47, 48, 49, 116.  
 
48]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Νέα Αγορά  57, ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 
«Ε.ΨΥΛΛΟΥ – Χ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ  ΟΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «ετιατορείου –Σνακ Μπαρ» με ΑΦΜ 081486645 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.   57, 128.  
 
49]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Νέα Αγορά  97, ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Μ. Δ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΟΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «πώλησης τουριστικών ειδών» με ΑΦΜ 099657975 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.   97, 98, 99.  
 
50]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Νέα Αγορά  129, ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «πώλησης τουριστικών ειδών» με ΑΦΜ 998778406 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.   129, 130.  
 
51]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Νέα Αγορά  132, ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ  & ΣΙΑ ΕΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «πώλησης τουριστικών ειδών» με ΑΦΜ 998115383 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.   132, 156.  
 
52]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Νέα Αγορά  145, ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Α. 
ΖΙΩΓΟΥ  & ΣΙΑ ΕΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση  (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.   145, 146.  
 
53]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Νέα Αγορά  147, ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  & ΣΙΑ    ΟΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «εστιατορείου» με ΑΦΜ 082924310 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.   147, 171.  

 
54]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Νέα Αγορά  150, ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 
«Π.ΠΕΡΙΝ  & ΣΙΑ ΕΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «παντοπωλείου» με ΑΦΜ 997562228 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.   150, 151.  
 
55]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Νέα Αγορά  162, ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΜΙΧ. – ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝ ΟΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «αναψυκτηρίου» με ΑΦΜ 081908686  (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Νέας Αγοράς Ρόδου με αριθ.   162.  
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56]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Πλατεία Νεωρίου  7, ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΛΑΓΚΑΝΗΣ Π & ΣΙΑ  ΟΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «παντοπωλείου» με ΑΦΜ 091972540 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Πλατείας Νεωρίου Ρόδου με αριθ.   7, 8.  
 
57]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Πλατεία Νεωρίου  1, ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΤΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ &ΣΙΑ ΕΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «πώλησης τουριστικών ειδών» με ΑΦΜ 093238179 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στο μισθωμένο ισόγειο δημοτικό κατάστημα της Πλατείας Νεωρίου Ρόδου με αριθ.   1.  
 
58]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Πλατεία Νεωρίου  2, ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΡΟΥΜΠΕΤΗ ΤΣ – ΡΟΥΜΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡ   ΟΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ» με ΑΦΜ 997563599 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Πλατείας Νεωρίου Ρόδου με αριθ.   2, 3, 4, 5.  
 
59]      Της εδρεύουσας στη Ρόδο, Πλατεία Νεωρίου  9, ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΝΙΚΟΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ &ΣΙΑ ΕΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.  
Λειτουργεί επιχείρηση «παντοπωλείου» με ΑΦΜ 998497866 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ),  
στα μισθωμένα ισόγεια δημοτικά καταστήματα της Πλατείας Νεωρίου Ρόδου με αριθ.   9, 10, 11, 
12.  
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ι.-      
Κάθε ένας από τον πρώτο (1ο) έως και την πεντηκοστή πέμπτη (55η) εξ ημών είναι μισθωτής 

στα αναφερόμενα και απαριθμούμενα παραπάνω συγκεκριμένα μίσθια δημοτικά καταστήματα της Νέας 
Αγοράς Ρόδου,  

κάθε μία δε εταιρεία, από την πεντηκοστή έκτη (56η) έως και την πεντηκοστή ενάτη (59η) εξ 
ημών, είναι μισθώτρια στα επίσης αναφερόμενα και απαριθμούμενα παραπάνω συγκεκριμένα μίσθια 
δημοτικά καταστήματα της Πλατείας Νεωρίου Ρόδου,  

όπου ασκούμε τις αναγραφόμενες επιχειρήσεις μας.  
Με βάση τις, μεταξύ ενός εκάστου εξ ημών και του Δήμου Ρόδου, νόμιμα εκπροσωπούμενου, 

συναφθείσες συμβάσεις παρατάσεως μισθώσεων, ορίσθηκε ημερομηνία λήξεως των μισθώσεων η 31-
12-2018 [πλην της μισθώσεως της αφορώσης την 45η εξ ημών (μισθώτριας του με αριθ. 111 
καταστήματος της Νέας Αγοράς Ρόδου), για την οποία η διάρκεια της μισθώσεως ορίσθηκε η 31-3-
2020].  

------- 
 
ΙΙ.-      
Είναι παγίως δεκτό ότι οι μισθωτικές συμβάσεις του Δήμου Ρόδου των δημοτικών 

καταστημάτων της Νέας Αγοράς Ρόδου και της Πλατείας Νεωρίου, (όπως και οι μισθωτικές συμβάσεις 
άλλων Ν.Π.Δ.Δ.),  

δεν έχουν τον χαρακτήρα διοικητικών συμβάσεων, αλλά κοινών συμβάσεων εκμίσθωσης 
ακινήτων, διεπομένων από τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου (βλ. ΣτΕ 2098/2006 Α΄ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ με αναφορά σε ΣτΕ 4703/1987, ΣτΕ 1973, ΣτΕ 2244/1993, ΣτΕ 
120/1994, ΣτΕ 301/1998, ΣτΕ 3368/1998, ΣτΕ 968/2001, ΣτΕ 2953/2003, ΣτΕ 3993/2005, 
ΣτΕ 54/2003, ΣτΕ 57/2003, ΣτΕ 119/2004, ΣΕ 171/2005 σε συμβούλιο, βλ. και ΣτΕ 
2829/2014 Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ με αναφορά σε  ΣτΕ εν συμβουλίω 54/2003, ΣτΕ 
564/2007, ΣτΕ 2098/2006, ΣτΕ 1973/1993, βλ. επίσης ΣτΕ 379/2012 Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΝΟΜΟΣ)  

και, συνεπώς, κάθε απόφαση του Δήμου, αναφερόμενη στην εξέλιξη της μισθωτικής 
τους σχέσης, ανάγεται σε έννομες σχέσεις του ιδιωτικού δικαίου και δεν αποτελεί εκτελεστή 
διοικητική πράξη. Και τούτο, γιατί οι διατάξεις των νόμων που ρυθμίζουν την εκμίσθωση ακινήτων 
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δεν θεσπίζουν αναφορικά με τη σύναψη και την εκτέλεση 
της οικείας σύμβασης εξαιρετικό νομικό καθεστώς που να εξασφαλίζει στο νομικό πρόσωπο, ως 
εκμισθωτή, υπερέχουσα θέση με την άσκηση από αυτό δημόσιας εξουσίας (ΔΕΦ ΑΘ 447/2014 
(ΑΝΑΣΤ) Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ με αναφορά σε ΣτΕ 564/2007, ΣτΕ 2098/2006,. ΣτΕ 
848/2010, ΣτΕ εν συμβουλίω 1669/2012, ΣΤΕ 188/2007, ΣτΕ 1008/2006, βλ. επίσης 
3486/2010 ΣτΕ Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ με αναφορά σε ΣτΕ 2660/2005, ΣτΕ 4248/1999, 
ΣτΕ 3525/2000, ΣτΕ 480/2001, ΣτΕ 832/2007, βλ. ΣτΕ 2098/2006 Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 
με αναφορά σε ΣτΕ 2953/2003, ΣτΕ 120/1994, ΣτΕ 4703/1987, βλ. Και ΣτΕ 2829/2014 Α 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ με αναφορά σε ΣτΕ εν συμβουλίω 54/2003, ΣτΕ 564/2007, ΣτΕ 
2098/2006, ΣτΕ 1973/1993, βλ. επίσης ΣτΕ 379/2012 Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).  

Ενόψει αυτών, οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, που προκύψει (κάτι που απευχόμαστε) από 
την υποβαλλόμενη, με την παρούσα, δικαιοπρακτική μας δήλωση βουλήσεως, δεν θα είναι διοικητική 
διαφορά και συνεπώς, αρμόδια για την επίλυση της εν λόγω διαφοράς μας θα είναι τα 
πολιτικά δικαστήρια (βλ. ΔΕΦ ΑΘ 447/2014 (ΑΝΑΣΤ) Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΣτΕ 
379/2012 Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, 3486/2010 ΣτΕ Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ με αναφορά σε 
ΣτΕ 2660/2005, καθώς και ΣτΕ 4248/1999, ΣτΕ 3525/2000, ΣτΕ 480/2001, ΣτΕ 832/2007, 
βλ. επίσης ΣτΕ 2829/2014 Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). Οι διαφορές που ανακύπτουν εξάλλου είτε 
κατά το προ της υπογραφής τέτοιων συμβάσεων στάδιο είτε κατά την εκτέλεση των συμβάσεων, 
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υπάγονται, κατά το άρθρο 94 παρ. 2 του Συντάγματος, στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 
(ΣτΕ 2098/2006 Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΣτΕ 2829/2014 Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)  

Επιπρόσθετα, οι  όποιες αποφάσεις του Δήμου Ρόδου (όπως και άλλων 
Ν.Π.Δ.Δ.), με τις οποίες θα αποφασιστεί, η διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση των 
δημοτικών καταστημάτων (με βάση γενικά το ισχύον νομικό καθεστός),  

κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 192 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 
3463/2006, ΦΕΚ Α’ 114) και του π.δ/τος 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας 
και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και 
κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 77),  

οι οποίες αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση, προεχόντως, ταμιευτικών σκοπών 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και συνεπώς οι, κατ’ εφαρμογή αυτών, συναπτόμενες 
συμβάσεις, θα αποτελέσουν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου οι δε πράξεις των οργάνων των Ο.Τ.Α. που θα 
εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του διαγωνισμού που κατατείνει στη σύναψη αυτών,  

δεν θα αποτελούν και αυτές εκτελεστές διοικητικές πράξεις, αλλά θα 
εντάσσονται στο πλαίσιο εννόμων σχέσεων του ιδιωτικού δικαίου (ΔΕΦ ΑΘ 447/2014 
(ΑΝΑΣΤ) Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ με αναφορά σε ΣτΕ 257/2011, ΣτΕ 3486/2010, ΣτΕ 
832/2007, καθώς και ΣτΕ εν συμβουλίω 1/2013, ΣτΕ  3859/2012, ΣτΕ 144/2011 κ.ά.), δεν 
θα έχουν το χαρακτήρα διοικητικών συμβάσεων αλλά κοινών συμβάσεων εκμίσθωσης ακινήτων, 
διεπομένων από τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου (βλ. ΣτΕ 2098/2006 Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΝΟΜΟΣ).  

Ενόψει λοιπόν αυτών, από την οποιαδήποτε αμφισβήτηση της νομιμότητας των 
ως άνω αποφάσεων, δεν θα γεννάται διοικητική διαφορά και συνεπώς, αρμόδια για την επίλυση της 
εν λόγω διαφοράς θα είναι τα πολιτικά δικαστήρια, αποκλειομένης της αίτησης ακυρώσεως στα 
διοικητικά δικαστήρια (βλ. ΔΕΦ ΑΘ 447/2014 (ΑΝΑΣΤ) Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ με αναφορά σε 
ΣτΕ  257/2011, ΣτΕ 3486/2010, ΣτΕ 832/2007, καθώς και ΣτΕ εν συμβουλίω 1/2013, ΣτΕ 
3859/2012, ΣτΕ 144/2011 κ.ά.).  

--------- 
 
ΙΙΙ.-      
Διατυπώθηκε, επί μακρόν η άποψη, από το Δήμο Ρόδου, νόμιμα εκπροσωπούμενο, ότι δεν 

υπάρχει καμία δυνατότητα, με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο να επιτρέπει την παράταση των 
εμπορικών μισθώσεων των δημοτικών καταστημάτων της Νέας Αγοράς Ρόδου και της Πλατείας 
Νεωρίου, μετά την 31-12-2018 και ότι είναι πλέον μονόδρομος, στα πλαίσια τηρήσεως της 
νομιμότητας, ο πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση των εν λόγω καταστημάτων.  

Ο νομοθέτης, στο θέμα των εμπορικών μισθώσεων  
με τις εκάστοτε παρεμβάσεις του, οριοθέτησε τις σχέσεις εκμισθωτή και μισθωτή, μέχρι την 

ισχύ του ν. 4242/2014 (ΦΕΚ Α 50/28.2.2014), μέσα από ένα πλέγμα διατάξεων, με κυριαρχία 
αυτών του αναγκαστικού δικαίου, ως προς την ελαχίστη διάρκεια της μίσθωσης και την αναγκαστική 
παράτασή της, διαπνεόμενος προφανώς από ένα πνεύμα, προστασίας του μισθωτή (και, κατά τα τότε 
κριτήρια, της εθνικής οικονομίας), κόντρα στο πνεύμα της ελεύθερης αγοράς και στην κυριαρχία της 
αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων.  

Αυτές οι παρεμβάσεις δεν άφησαν έξω από την επιχειρηθείσα προστασία και τους μισθωτές 
των επαγγελματικών μισθώσεων δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α βαθμού (όπως και εμάς).  

Βεβαίως, τα ακίνητα, που ανήκουν στα Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά τα διαχειριζόμενα από αυτά, 
εκμισθώνονται με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό (ενδεικτικά ΑΠ 1042/1995, ΕΕΝ 64.26, ΑΠ 
1690/1984, ΕΕΝ 1985.685, Βαθρακοκοίλης Β., ΕρΝομΑΚ κατ’ άρθρο, έκδοση 2004, τόμος Γ, 
ημίτομος Α, άρθρο 574, σελ. 499-500, υπό 68, ΜΠΡ ΧΑΛΚ 93/2008 ΑΡΧΝ 2008/548, 
ΝΟΜΟΣ). Οι διατάξεις όμως του π.δ. 34/1995 και η εξ αυτού προστασία ισχύουν κατά την πάγια 
νομολογία και βιβλιογραφία) και όταν η μίσθωση συνάπτεται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. με την 
ιδιότητα του εκμισθωτή ή του μισθωτή. Στις μισθώσεις αυτές, είναι ισχυρές οι διατάξεις των ειδικών 
νόμων περί διαχείρισης της περιουσίας του Δημοσίου ή των ΝΠΔΔ, με τις οποίες προβλέπεται η 
διενέργεια διαγωνισμού και η τήρηση τύπου. Οι διατυπώσεις, που προβλέπονται για τις εκμισθώσεις 
ακινήτων, που διαχειρίζονται ΝΠΔΔ, αποτελούν συστατικές του κύρους των σχετικών συμβάσεων 
προϋποθέσεις και άρα εάν έχει παραληφθεί κάποια από αυτές, η σύμβαση λογίζεται ανύπαρκτη (ΑΠ 
1042/1995, ΕΕΝ 64.26, ΕΑ 4418/2001, ΕΔΠ 2001.360, ΑΠ 520/1962, ΝοΒ 11.169 και ΕΘ 
2622/2006, Αρμ. 2007.726 ειδικά για τη δημοπρασία ως διατύπωση του κύρους της 
σύμβασης μίσθωσης, Παρασκευάς Π., Πρακτική Εμπορικών Μισθώσεων, έκδοση 2000, σελ. 
47).  

Οι εκμισθώσεις δημοτικών ακινήτων που διενεργούνται με δημοπρασία, συνιστούν πράξεις 
διαχείρισης της ιδιωτικής περιουσίας των Δήμων προς εξυπηρέτηση των ταμιευτικών αναγκών 
τους (ΣτΕ 3486/2010, ΣτΕ 832/2007, ΣτΕ 1050/2005, ΣτΕ 3535/2000 βλ. και παρακάτω 
νομολογία), δεδομένου ότι δεν επιδιώκουν την ικανοποίηση δημόσιου σκοπού ή τη θεραπεία δημόσιου 
συμφέροντος, αλλά στηρίζονται σε διαχειριστικά κριτήρια, οι όποιες δε διαφορές προκύπτουν από 
τις συμβάσεις μισθώσεων (όπως ήδη προαναφέρθηκε) υπάγονται στην αρμοδιότητα των πολιτικών 
δικαστηρίων (ΣτΕ 3535/2000, ΣτΕ 2660, ΣτΕ 1050/2005, ΣτΕ 1952/2002, βλ. και παρακάτω 
νομοιλογία).   

Τα Ν.Π.Δ.Δ. δεν δικαιούνται, πράγματι, να προβαίνουν σε παράταση ή σε ανανέωση της 
μίσθωσης (αναμίσθωση), που έληξε, αν δεν λάβει χώρα πλειοδοτικός διαγωνισμός, μια δε τέτοια χωρίς 
πλειοδοτικό διαγωνισμό παράταση ή ανανέωση είναι άκυρη (ΝΣΚ 705/1998, ΕΔΠ 1998.351). Η 
σιωπηρή αναμίσθωση απαγορεύεται ρητά από το άρθρο 47 παρ. 2 του π.δ. 715/1979 για την κατάρτιση 
συμβάσεων μισθώσεως ακινήτων των Ν.Π.Δ.Δ., μεταξύ αυτών και τρίτων (ΑΠ 458/2006).  
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Σύμφωνα με το άρθρο 253 π.δ. 410/1995 η εκμίσθωση ακινήτων των δήμων και των 
κοινοτήτων γίνεται με δημοπρασία. Αντίστοιχη είναι τόσο η διάταξη του άρθρου 236 π.δ. 323/1989 
(βλ. και π.δ. 715/1079), όσο και η διάταξη του άρθρου 192 του νόμου 3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (όπου βέβαια ορίζονται και οι περιπτώσεις εκμίσθωσης δημοτικών 
ακινήτων χωρίς δημοπρασία). Οι δήμοι ή οι κοινότητες συνιστούν τις δημοτικές ή κοινοτικές 
επιχειρήσεις (... "οι δήμοι ή οι κοινότητες συνιστούν τις δικές τους επιχειρήσεις...", άρθρα 260 π.δ. 
323/1989 και 277 π.δ. 410/1995) με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (οράτε τα 
ανωτέρω άρθρα του Δ.Κ.Κ.). Οι δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις αποτελούν νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου, που διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά από το νόμο (άρθρα 260 π.δ. 323/1989 και 277 π.δ. 410/1995), εφαρμόζονται, δε, 
αναλογικά οι διατάξεις της αστικής και εμπορικής νομοθεσίας (άρθρα 270 π.δ. 323/1989 και 287 π.δ. 
410/1995).  

Μπορεί λοιπόν τα Ν.Π.Δ.Δ., κατά τα ήδη αναφερθέντα, να μη δικαιούνται να προβαίνουν σε 
παράταση ή σε ανανέωση της μίσθωσης (αναμίσθωση), που έληξε, αν δε λάβει χώρα πλειοδοτικός 
διαγωνισμός,  

 

όμως ο νομοθέτης μπορεί να επιβάλει αναγκαστικά (κάτι που ήδη έχει γίνει), είτε να 
ισχύει η μίσθωση για χρόνο μεγαλύτερο από τον ήδη ορισθέντα στον πλειοδοτικό 
διαγωνισμό, είτε και να καθορίσει όρους για την χωρίς πλειοδοτικό διαγωνισμό παράτασή 
της.  

 
ΙV.-      
Ο νομοθέτης, με το ν. 4242/2014 (ΦΕΚ Α 50/28.2.2014), για τις μισθώσεις που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995, φαίνεται πλέον να διαπνέεται από άλλο πνεύμα 
(προφανώς από το «ευρωπαϊκό πνεύμα»), εγκαταλείπει την ιδέα της μέχρι τότε προστασίας του 
μισθωτή (η οποία είχε προσλάβει και κοινωνικό χαρακτήρα και εμφανιζόταν και ως «καθήκον» της 
Πολιτείας) και εμμένει πλέον στην λειτουργία της ελευθερίας των συμβάσεων, πάλι με την υποτιθέμενη 
προοπτική ότι αυτό θα λειτουργήσει υπέρ της εθνικής οικονομίας.  

 
Με το άρθρο 13  παρ.1-2 Ν.4242/2014,ΦΕΚ Α 50/28.2.2014,ορίζεται συγκεκριμένα:  
     «1. Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 και συνάπτονται 

μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος διέπονται από τους συμβατικούς όρους τους, τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και του π.δ. 34/1995, με την εξαίρεση των άρθρων 5-6,16-18, 20-26, 27 παρ. 2, 28-
40, 43, 46 και 47 αυτού.  

     Οι μισθώσεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν για τρία (3) έτη, ακόμη και αν έχουν 
συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που 
αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννομα 
αποτελέσματα της επέρχονται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της.  

     2.α. Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 και έχουν 
συναφθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής διάρκεια και δεν έχουν 
παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη λήξη της, διέπονται από τις διατάξεις αυτού, όπως τροποποιείται κατά 
το παρόν άρθρο».  

 
      Οι μισθώσεις λοιπόν που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 34/1995 και έχουν συναφθεί, 
παραταθεί ή ανανεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4242/14 (δηλ. πριν τις 
28.02.2014), συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής 
διάρκεια και δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη λήξη της, διέπονται πλέον από τις διατάξεις 
αυτού, όπως τροποποιείται κατά το άρθρο 13 του Ν.4242/14. [παρ. 2α άρθρο 13 Ν.4242/14 (ΦΕΚ 
50/28.02.2014τεύχος Α’]. 

       Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4242/2014, παρέχεται η ελευθερία στα 
συμβαλλόμενα μέρη, να ρυθμίζουν τη διάρκεια της εμπορικής μίσθωσης, για όσο χρόνο τα ίδια 
επιθυμούν. Η τριετής διάρκεια που προβλέπει η ρύθμιση, δε δεσμεύει τους συμβαλλόμενους εάν οι ίδιοι 
θέλουν να συμφωνήσουν μεγαλύτερη διάρκεια και με νεότερη συμφωνία είναι δυνατή η λύση στις 
σύμβασης και πριν από τη λήξη στις τριετούς διάρκειας. Ορίζεται, επιπλέον, ότι οι μισθωτικές συμβάσεις 
που συνάπτονται στο εξής, θα διέπονται από τη συμφωνία των μερών και τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα, σε συνδυασμό με συγκεκριμένες διατάξεις του Π.Δ. 34/1995, που δεν αφορούν τη διάρκεια και 
το δικαίωμα καταγγελίας. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα αναθέρμανσης της αγοράς 
εμπορικών ακινήτων, αφού ελεύθερα οι συμβαλλόμενοι μπορούν να ορίζουν την διάρκεια της 
μίσθωσης, χωρίς τον κίνδυνο δέσμευσης του ακινήτου για μεγάλο χρονικό διάστημα που με τις 
ισχύουσες διατάξεις ,μπορεί να φτάσει εν τοις πράγμασι και τα δεκαέξι (16) έτη. Έτσι, οι εκμισθωτές 
μπορούν να μισθώσουν σε ανταγωνιστικές τιμές τα ακίνητα τους, προκειμένου να μην μένουν κλειστά 
και ανεκμετάλλευτα, και να επανέλθουν στις φυσιολογικές τιμές όταν και η οικονομία ανακάμψει. 
Προκειμένου δε, να μην υπάρξει οποιοσδήποτε αιφνιδιασμός του εμπορικού κόσμου, οι υφιστάμενες 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μισθώσεις, εξακολουθούν να διέπονται από το σήμερα ισχύον 
καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των οποίων η δωδεκαετής διάρκεια έχει λήξει και 
διανύουν το διάστημα του εννιαμήνου του άρθρου 61 του Π.Δ.34/1995. 

Είναι προφανές ότι οι συμβαλλόμενοι πλέον καθορίζουν τα της διάρκειας της μίσθωσης και της 
παράτασής της,  

ο δε νομοθέτης, επειδή αυτή η δυνατότητα δεν προβλέπεται, χωρίς δημοπρασία, για τις 
μισθώσεις των Ο.Τ.Α. (και άλλων Ν.Π.Δ.Δ. κλπ),  



10 

 

παρεμβαίνει και πάλι (όπως έγινε με το ν. 4013/2011 και τις τροποποιήσεις των παρ. 12 και 
14 του άρθρου 15, με το άρθρο 24 παρ. 4 του ν. 4255/2014)  

 

και με το άρθρο 45 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/14.4.2014), προσθέτει στο άρθρο 5 
παρ. 2α του π.δ. 34/1995 μία νέα παράγραφο, την 2β, με την οποία ορίζονται τα ακόλουθα:  
     «Ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σε αυτόν, που 
έχουν συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, 
παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο 
ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον: α) υφίσταται η σύμφωνη γνώμη του 
Ο.Τ.Α., β) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, γ) καταβάλλει 
το μίσθωμα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και δ) έχει 
συναφθεί η μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας. 
     «Οι ανωτέρω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις του στοιχείου ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 
4 του Π.δ. 34/1995 (Α΄ 30), εφόσον οι μισθώσεις αφορούν αθλητική δραστηριότητα και προβλέπονται 
ήδη με αυτές συγκεκριμένες αντιπαροχές εκ μέρους των μισθωτών και προς όφελος των Ο.Τ.Α. ή του 
Δημοσίου.».  
     Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2β  προστέθηκαν με το άρθρο 69 του Ν.4373/2016,ΦΕΚ 
Α 49/1.4.2016.  

 
Εφαρμόζοντας αυτή την διάταξη, ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, πολλοί Δήμοι, μετά την 

υποβολή της σχετικής δήλωσης παράτασης της μίσθωσης από τους μισθωτές και εφόσον συνέτρεχαν 
και οι τιθέμενες από το νόμο προϋποθέσεις, προχώρησαν σύννομα σε έκδοση αποφάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες συμφωνούσαν στην παράταση των μισθώσεων, εκφράζοντας 
την άποψη (που ταυτίζεται και με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4373/2016) ότι 
διασφαλίζεται και το δημόσιο συμφέρον και ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά 
και η αποφυγή αρνητικών συνεπειών που θα μπορούσαν να προκληθούν στις τοπικές 
κοινωνίες.  

 

Υπάρχει λοιπόν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεσμικό πλαίσιο για την, εκτός 
δημοπρασίας, παράταση των υφιστάμενων εμπορικών μισθώσεων των δημοτικών 
καταστημάτων της Νέας Αγοράς Ρόδου και της Πλατείας Νεωρίου, που λήγουν συμβατικά την 
31-12-2018, το οποίο κατισχύει κάθε άλλης διάταξης (χωρίς να ερευνάται εδώ η ορθότητα στην 
ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων που ίσχυαν προγενέστερα, στις τελευταίες μεταξύ μας 
συμβάσεις), εφόσον συντρέξουν οι τιθέμενες από το νόμο προϋποθέσεις.  

----------- 
 
V.-      
Επειδή, επικαλούμενοι την προαναφερθείσα διάταξη νόμου,  
ασκούμε το παρεχόμενο σε μας δικαίωμα, με την επίδοση της παρούσας μονομερούς 

δικαιοπρακτικής μας δήλωσης βουλήσεως και  
ζητούμε 

την παράταση κάθε μιας από τις προαναφερθείσες και υφιστάμενες μεταξύ μας 
μισθώσεις, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό (των 3 ετών),  

δεδομένου ότι συντρέχουν οι αναγραφόμενες στην ανωτέρω διάταξη προϋποθέσεις, ήτοι  
παραμέναμε στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου (όπως και μέχρι σήμερα), 

καταβάλλαμε το μίσθωμα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του νόμου (αλλά 
το καταβάλλομε και κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της υποβολής της παρούσας), έχει 
συναφθεί η αρχική μίσθωση (μετά την οποία κάθε ένας από μας υπεισήλθε στη μισθωτική σχέση) 
κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας, οι δε συνολική μισθωτική σχέση έχει 
συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια.  

 
Επειδή θα πρέπει να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, που 

αφορά ένα κομμάτι της κοινωνίας μας, με τεράστιες για μας διαστάσεις και έννομες συνέπειες, μέσα στα 
πλαίσια της καλής πίστεως και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του ασκούμενου δικαιώματος.  

Ευελπιστούμε ότι θα αντιμετωπιστεί θετικά και όχι αρνητικά,  
η χρήζουσα «συναινέσεως», για την επέλευση των εννόμων συνεπειών, δικαιοπρακτική μας 
δήλωση βουλήσεως,  
αφού, η σύννομη, δίκαιη και χωρίς βλάβη των συμφερόντων του Δήμου αποδοχή του αιτήματός μας, 
θα αποτρέψει μια αναπόφευκτη συγκρουσιακή κατάσταση, εξαιρετικά «οδυνηρή» για όλους και θα 
προλάβει τις αρνητικές συνέπειες, που θα μπορούσαν να προκληθούν στην τοπική κοινωνία, από την 
όποια στην παρούσα φάση αδικαιολόγητη εμμονή της Δημοτικής Αρχής να κινηθεί η διαδικασία 
αποβολής μας από τα μίσθια καταστήματα με πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής.  
 
Με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει 
νόμιμα την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, 
αντιγράφων αυτήν ολόκληρη στη σχετική έκθεση επιδόσεως. 

Ρόδος 11-12-2018 
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 

 
Παντελής Δ. Αποστολάς 

Δικηγόρος 
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Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας (αρ.πρωτ. 2/79626/27-12-2018) 

 

 ΘΕΜΑ: Οι από 11 & 12-12-2018 «δηλώσεις παράτασης» μισθωτών 

δημοτικών καταστημάτων του Δικηγόρου Ρόδου κ. Π. Αποστολά. 

============================================== 

Με τις εν θέματι αιτήσεις (- προτάσεις μονομερούς δικαιοπρακτικής βούλησης) 

του Δικηγόρου Ρόδου κ. Π. Αποστολά, υπογράφοντος ως πληρεξουσίου Δικηγόρου 

μισθωτών Δημοτικών καταστημάτων,  με τις οποίες αιτείται την τριετή παράταση 

των ληγουσών 31-12-2018 μισθώσεων κατ΄ επίκληση του άρθρου 45 του ν. 

4257/2014, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω : 

Η διάρκεια των μισθώσεων αυτών είχε κατ’ επανάληψη παραταθεί με 

προϊσχύουσες διατάξεις του π.δ. 34/1995 όπως ενδεικτικά με την υπ’αριθμ. 

604/2000 απόφαση Δ.Σ. επί 12ετία, που είχε λήξει 31-12-2012. Η τελευταία 

παράταση που δόθηκε για τις εν λόγω μισθώσεις, δόθηκε κατ’ εφαρμογή της 

διατάξεως του άρθρου 45 του ν. 4257/2014 και η διάρκεια των μισθώσεων 

παρατάθηκε έως και τις 31-12-2018 όπως ρητά αναφέρεται στην σχετική με αριθμό 

383/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την εμπεριεχόμενη σε αυτήν 

εισήγησή. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνία λήγει παράτασή τους και η 

συμβατική διάρκειά τους.  

Όπως προκύπτει από το ίδιο το περιεχόμενο της διάταξης που επικαλούνται οι 

μισθωτές, το εν λόγω δικαίωμα (της αιτούμενης) παράτασης παρέχεται στον Δήμο 

για την άπαξ χρήση του, τυχόν δε (ατέρμονα) επαναλαμβανόμενη εφαρμογή του 

ούτε σύννομη είναι ούτε άμοιρη ευθυνών, αφού αντίθετη ερμηνεία θα έδινε κατ’ 

ουσία στο Δήμο το δικαίωμα για διαρκείς παρατάσεις των μισθώσεων ώστε αυτές να 

καταστούν ατύπως (και παρανόμως) μισθώσεις αορίστου χρόνου. 

Εξάλλου ενώ οι μισθωτές με την σύμβαση παράτασης που υπέγραψαν 

κατ΄εφαρμογή της παραπάνω απόφασης ΔΣ ομολογούν την επικείμενη λήξη της 

31-12-2018 οι ίδιοι ήδη έχουν προσβάλει, με αντικρουόμενες αιτιάσεις, τόσο 

(έμμεσα) την απόφαση παρατάσεως, εκκρεμούσας της εκδίκασης σχετικής αίτησης 

ακύρωσης τους στο ΣτΕ, όσο και όρους των συμβάσεων παράτασης που ήδη 

υπέγραψαν εκδικασθείσας σχετικής αγωγής τους στο ΠΠρΡ (και αναμενόμενης 

απόφασης). 

Δεδομένων των ανωτέρω δεν υφίσταται έδαφος εφαρμογής των αιτούμενων και 

μόνον νομοθετικά θα ήταν δυνατή νέα παράταση των μισθώσεων των δημοτικών 

καταστημάτων.  

Ρόδος 27-12-2018 

Οι Νομικοί Σύμβουλοι 

Θ.Παπαγεωργίου      Δ.Σαλαμαστράκης     Κ.Γιαννακός        Ε. Στάγκας  

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει 
ονομαστικά για το θέμα. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση  της 

Υπηρεσίας , τις θέσεις  του Δημάρχου , των επικεφαλής των παρατάξεων 

των Δημοτικών Συμβούλων, των Νομικών Συμβούλων και του Προέδρου 

Καταστηματαρχών Νέας Αγοράς που εξέφρασαν στις τοποθετήσεις τους και 

περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης, καθώς και τις  

διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του  άρθρου  93  του 

Ν.3463/2006,   

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία 

 
Απόντες κατά τη ψηφοφορία ήταν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Α.Κωνσταντίνου, Στ.Παρδαλός, Μ.Σταυρής, Γ.Σαρικάς, Ι.Κούρτης, 
Στ.Δράκος και  Μ.Δράκος ήτοι επτά (7). 
 
Υπέρ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. 
Ε.Μανδρακός, Μ.Παλαιολόγου, Σ.Διακοσταματίου, Γ.Κακούλης, 
Μ.Χριστοδούλου, Α.Πάλλας, Α.Ζωάννου, Σ.Πετράκης, Γ.Πόκκιας, 
Σ.Καλαθενός, Ε.Χατζηϊωάννου, Β.Ψυλλάκης, Στ.Κυριαζής, 
Δ.Μουτάφης, Δ.Καραντζιάς, Φ.Κρεμαστινού, Ι.Κορωναίος, 
Μ.Χατζηλαζάρου, Δ.Παρασκευάς, Α.Μανωλάκης και  Κ.Τρέχας ήτοι 
είκοσι ένας (21) 
 
Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε.Καρίκης, Στ.Στάγκας, 
Π.Τοκούζης, Ε.Κασσανής, Μ.Καραγιάννη μέλη της παράταξης 
«ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ», Ι.Γιαννακάκης, Α.Γιαννικουρής, Ε.Ατσίδη μέλη 
της παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», Γ.Υψηλάντης, Στ.Σαρρή-
Υψηλάντη μέλη της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», ο 
επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος και 
οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Περδίκης και Αικ.Μπιλιά 
ήτοι δέκα τρεις (13). 
 

1. Την ανάκληση της υπ΄αριθμ.1506/27-12-2018 (Ορθή Επανάληψη) 
απόφασης του Δ.Σ. ως προς το δεύτερο σκέλος του αποφασιστικού 
της μέρους , καθώς και την ανάκληση της υπ΄αριθ. 1526/27-12-
2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Την έγκριση της υπ΄αριθ. πρωτ. 2/79626/27-12-2018 
γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου για τις από 
11 & 12-12-2018 «δηλώσεις παράτασης» μισθωτών δημοτικών 
καταστημάτων του Δικηγόρου Ρόδου κ.Π.Αποστολά. 
  

 
       ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ                             


