
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από  28/04/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 13/28-04-2021    Αριθ. Απόφασης: 075/2021

Στη Ρόδο σήμερα την 28η Απριλίου  του  2021  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 17.00
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου,
σύμφωνα  με  τα  διαλαμβανόμενα  στην  Εγκύκλιο  163/33282/29.05.2020  του
Υπουργείου Εσωτερικών και τις  εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα
του  άρθρου  12  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  αρ.Δ1α/ΓΠ
οικ.30612/16.05.2020  (Β΄1869)  και  την  παρ.3  του  άρθρου  14  της  Κοινής
Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π.  οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),καθώς και
την ΚΥΑ 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την
τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός
συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από
συλλογικά  όργανα,  να  λαμβάνουν  μέρος  σε  μία  διάσκεψη  χωρίς  να  είναι
απαραίτητη  η  φυσική  τους  παρουσία  στο  χώρο  συνεδρίασης  των  υπόλοιπων
μελών  του  συλλογικού  οργάνου»  και  την  εγκύκλιο  426/2020  με  αρ.  πρωτ.
77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β.
Καμπουράκη.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνεκλήθη  με  την  αρ.πρωτ.  2/19604/23.04.2021
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε
και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με
τις  διατάξεις   του  άρθρου  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.  ΚΑΡΙΚΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  -
Αντιδήμαρχος

29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ-
Επικεφαλής  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2.ΒΥΡΙΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3.  ΔΡΑΚΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  -
Αντιδήμαρχος

31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

5.  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  -
Αντιδήμαρχος

33.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6.  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ  -
Αντιδήμαρχος

34.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
Αντιδήμαρχος
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 35.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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9. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΤΣΑΜΠΙΚΑ -Αντιδήμαρχος

37.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  -
Αντιδήμαρχος

38.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος   

39.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

15.ΠΑΤΣΑΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -
Αντιδήμαρχος
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 41.  ΙΩΣΗΦ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας
Δ.Σ

18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 42.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ-
Πρόεδρος Δ.Σ.

43.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

20.ΣΠΑΝΟΣ–  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αντιδήμαρχος 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
Αντιδήμαρχος

 23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -   
Αντιδήμαρχος   
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -
Αντιδήμαρχος
25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ

26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  -
Αντιδήμαρχος
28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Επικεφαλής  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ
ΑΞΙΩΝ» (δικ/νος)

4. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

 2.ΠΟΤΣΟΣ   ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής
παράταξης  «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΡΟΔΟΥ»

5. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 3.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 6.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή
Νικολαϊδου, 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49)
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα τρεις (43), ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Θ Ε Μ Α 5o:  Δωρεάν παραχώρηση  κατά χρήση του παλαιού «πάνω»
σχολείου Παραδεισίου (ΚΜ 93) .

Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ.Τηλέμαχος Καμπούρης εισηγούμενος το θέμα,
θέτει  υπόψη  του  Σώματος   την  εισήγηση  της  Δ/νσης  Οικονομικών,  Τμήμα
Ακίνητης Περιουσίας, με αριθμό 844/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου
Ρόδου, η  οποία αναλυτικά έχει ως ακολούθως:

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1. Το  άρθρο  65  του  Ν.3852/2010  περί  αρμοδιοτήτων  του  Δημοτικού

Συμβουλίου.
2. Τα άρθρα 82& 83 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων των συμβουλίων

των τοπικών κοινοτήτων.
3. Το (Α) σχετικό με το οποίο διαβιβάστηκε η απόφαση αρ.6/2021 του τοπικού

συμβουλίου της κοινότητας Παραδεισίου περί αποδοχής παραχώρησης του
πάνω Σχολείου από την Εκκλησιαστική επιτροπή Αγίου Νικολάου.

4. Το από 19/2/2021 αλληλογραφία μας μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων με
την Νομική Υπηρεσία. 

5. Το υπ’ άριθ.3/2021 πρακτικό του Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, το
οποίο  εγκρίθηκε  με  την  υπ’αριθ.239/23-3-2021  απόφαση  της  Ιεράς
Μητροπόλεως Ρόδου, όπως αναφέρεται στη σύμβαση χρησιδανείου.

Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ακόλουθα:
(Α) την λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάν παραχώρησης κατά
χρήση του ακινήτου παλαιό «πάνω» σχολείο Παραδεισίου (ΚΜ Οικ.93) από τον
Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Παραδεισίου στον Δήμο Ρόδου,
(Β) την έγκριση των όρων της Σύμβασης Χρησιδανείου για δωρεάν παραχώρηση
κατά  χρήση  του  ακινήτου  παλαιό  «πάνω»  σχολείο  Παραδεισίου  (ΚΜ  Οικ.93),
μεταξύ του Δήμου Ρόδου (όπως εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Ρόδου, κ. Αντώνη
Β.  Καμπουράκη)  και  του Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Παραδεισίου,
σύμφωνα με το σχέδιο χρησιδανείου που ακολουθεί: 

Σύμβαση Χρησιδανείου

«Στη Ρόδο, σήμερα στις ………………./2021,ημέρα ……………., στο Δήμο Ρόδου και
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών :

Αφενός του Δήμου Ρόδου, Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στη Ρόδο, με ΑΦΜ. 997561152,
νόμιμα  εκπροσωπούμενου  από  τον  Δήμαρχο  Ρόδου κ.  Αντώνιο  Καμπουράκη  του
Βασιλείου (ΑΔΤ. ΑΕ446840 και ΑΦΜ 032317728 ΔΟΥ Ρόδου) 

και αφετέρου του Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Παραδεισίου Ρόδου, με
(ΑΦΜ 099471751 ΔΟΥ Ρόδου), όπως εκπροσωπείται στην παρούσα σύμβαση από τον
Πρόεδρο  του  Εκκλησιαστικού  Συμβουλίου  αυτής  Θεοφιλ.  Επίσκοπο  Ολύμπου  κ.
Κύριλλο Παπανθίμου δυνάμει του με αριθμό 3/2021 πρακτικού, το οποίο εγκρίθηκε
με την με αριθμ.239/23-3-2021 απόφαση της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, 
συμφωνήθηκαν συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά τα παρακάτω:
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Ο δεύτερος των συμβαλλομένων Ιερός Ναός, καλούμενος στο εξής  «κύριος»
για συντομία, έχει στη κυριότητα, νομή και κατοχή το κτίσμα που αποτελεί  το
παλαιό «πάνω» Σχολείο του χωριού, συνολικής καλυμμένης επιφανείας 260 τ.μ.
περ.με  ακάλυπτο  χώρο  επιφανείας  1.300  τμ.,  στην  Κτηματική  Περιφέρεια
Παραδεισίου  Ρόδου,  όπως  περιγράφεται  στο  επισυναπτόμενο  στην  παρούσα
κτηματολογικό απόσπασμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
σύμβασης,  με  κτηματολογικά  στοιχεία  :Κτηματολογική  Μερίδα  93
Οικ.Παραδεισίου, Τόμος 3 , Φύλλο 169,  Φάκελος 580 του Κτηματολογίου Ρόδου.

Με  την  παρούσα  σύμβαση  ο  «κύριος» παραχωρεί  την,  χωρίς  χρηματικό
αντάλλαγμα,  χρήση  του  παραπάνω περιγραφομένου  κτιρίου,  στον  πρώτο  των
συμβαλλομένων, ο οποίος στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας «χρήστης», και
ειδικότερα: 

1)  Η διάρκεια  της  παρούσης  συμβάσεως  είναι  ορισμένου  χρόνου,  διάρκειας
τριάντα (30) ετών, και συγκεκριμένα αρχίζει από την υπογραφή του παρόντος. Σε
περίπτωση που  για  οποιοδήποτε  λόγο  πάψει  η  λειτουργία/δραστηριότητα  του
«χρήστη» σε χρονικό διάστημα μικρότερο της διάρκειας παραχώρησης, η παρούσα
λύεται και το ακίνητο επιστρέφει στον «κύριο».
2)  Το  χρησιδανειζόμενο  ακίνητο  ρητά  συμφωνείται  ότι  θα  χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά  για  την  εξυπηρέτηση  των  πάσης  φύσεως  πολιτιστικών,
θρησκευτικών/πνευματικών  και  άλλων  συναφών  δραστηριοτήτων  πολιτιστικού
περιεχομένου. Ο εκάστοτε Πρόεδρος και τα μέλη του τοπικού

Συμβουλίου  της  Κοινότητας  Παραδεισίου  θα  έχουν  την  ευθύνη  του
συντονισμού των διαφόρων εκδηλώσεων και δράσεων και θα αποφασίζουν για
την  εύρυθμη  λειτουργία  του  ακινήτου.  Ρητά  συμφωνείται  ότι  η  Ενορία
Παραδεισίου μπορεί να χρησιμοποιεί τον προς παραχώρηση χώρο για τους δικούς
της σκοπούς, με βάση το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του πολιτιστικού κέντρου.

3) Ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται η χρήση αυτού κατά οποιονδήποτε άλλο
τρόπο  ή  της  ασκήσεως  εντός  αυτού  οποιασδήποτε  έτερης  δραστηριότητας,
επαγγελματικής  ή  μη  (π.χ  χοροεσπερίδες  με  τραπεζοκαθίσματα  κτλ).
Απαγορεύεται  η  χρήση  του  ακινήτου  ως  έδρα  οποιασδήποτε  επαγγελματικής
δραστηριότητας  του  Δήμου  Ρόδου.  Επίσης,  απαγορεύεται  κάθε  χρήση  που
προσβάλλει τα χρηστά ήθη και τα έθιμα και τις αρχές που πρεσβεύει η Ορθόδοξη
Εκκλησία.
 4) Απαγορεύεται η ολική ή μερική υπομίσθωση ή η παραχώρηση με οποιοδήποτε
τρόπο  μέρους  ή  όλου  του  ακινήτου  έστω  και  χωρίς  αντάλλαγμα  από  τον
«χρήστη»,  χωρίς  την  έγγραφη  συναίνεση  του  «κυρίου»,  όπως  επίσης
απαγορεύεται και η μετά τη λήξη του χρησιδανείου σιωπηρή παράταση, η οποία
δεν τεκμαίρεται  ανεξάρτητα από το διάστημα που παραμένει  ο  «χρήστης» στη
χρήση του ακινήτου.
 5) Εξαιτίας της παρούσας κατάστασης του κτιρίου (ημιτελής εργασίες συντήρησης
κατά την ανακαίνιση του, εκτεταμένες φθορές, ζημιές κτλ, κυρίως εξωτερικά), ο
«χρήστης», με την σύμφωνη γνώμη του «κυρίου», μεριμνά για την επισκευή του
ακινήτου διατηρώντας πάντα τον αρχιτεκτονικό του τύπο, πάντως δε οποιαδήποτε
εργασία ή επέμβαση γίνει στο ακίνητο κατά παράβαση των ανωτέρω ανεξάρτητα
από τις συνέπειες που συνεπάγεται αυτή, παραμένει προς όφελος του ακινήτου
και  ο  «χρήστης» δεν  θα  έχει  κανένα  δικαίωμα  αποζημιώσεως  για  αυτές.  Ο
«χρήστης» δύναται  να καταθέσει  πρόταση σε ευρωπαϊκά  προγράμματα (ΕΣΠΑ,
CLLD κτλ) προκειμένου να επιδοτηθεί για την επισκευή και τον εξοπλισμό του. Σε
περίπτωση που δεν επιδοτηθεί  το σχέδιο από κάποιο πρόγραμμα ενίσχυσης,  ο
«χρήστης» δύναται να συνεχίσει την χρήση του κτιρίου για τους σκοπούς του,
μεριμνώντας την επισκευή/εξοπλισμό από ίδιους πόρους ή από άλλους φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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 6) Ο «χρήστης» είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του ακινήτου και να
μην προξενεί ζημιές σε αυτό. Κάθε ζημιά ή φθορά που προκαλείται από τυχαία
γεγονότα ή από ανωτέρα βία (π.χ. σεισμός),  ή από τη συνηθισμένη χρήση σε
πρόσωπα  ή  πράγματα,  και  έχει  σχέση,  απορρέει  και  αναφέρεται  στη  χρήση,
λειτουργία και συντήρηση των χρησιδανειζόμενων χώρων, είναι υποχρεωμένος ο
«χρήστης» να την αποκαταστήσει. 
 7) Ο  «χρήστης» είναι υποχρεωμένος να πληρώνει τις δαπάνες του ηλεκτρικού
ρεύματος  και  νερού  που  του  αναλογούν  μαζί  με  τις  συνεισπραττόμενες  υπέρ
τρίτων εισφορές,  δημοτικούς  φόρους όπως αναγράφονται  στους λογαριασμούς
που στέλνουν οι οργανισμοί αυτοί. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει με
τον  ίδιο  τρόπο  και  τα  τυχόν  τέλη  αποχέτευσης  ή  οποιαδήποτε  άλλα  τέλη  ή
επιβαρύνσεις επιβληθούν με οποιαδήποτε ονομασία. 
 8)  Όλοι  οι  όροι  του  παρόντος  ανάγονται  σε  ουσιώδεις.  Η  τροποποίηση
οποιουδήποτε όρου του συμφωνητικού αυτού αποδεικνύεται μόνον με έγγραφο,
αποκλείονται δε όλα τα άλλα αποδεικτικά μέσα. Αν ο  «κύριος» για οποιοδήποτε
λόγο,  δεν  ασκήσει  έγκαιρα  κάποιο  από  τα  δικαιώματα  που  του  παρέχει  η
συμφωνία αυτή, δεν σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμα του, το οποίο μπορεί να
ασκήσει όποτε θελήσει, κρίνοντας σύμφωνα με τα συμφέροντα του.
 9) Ο χρήστης οφείλει να μεριμνά καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, για τη
διατήρηση της κατοχής του παραχωρημένου ακινήτου και να αποκρούει οποιαδήποτε
καταπάτηση αυτού. 
10) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι περί χρησιδανείου διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Η παρούσα συντάχθηκε εις τριπλούν, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ΔΟΥ Ρόδου 
και η οποία αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους 
υπογράφεται ως εξής (ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ)»

(Γ) Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη για την υπογραφή

του χρησιδανείου. 
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Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
κ. Μιχαήλ Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
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 Την  υπ’αριθ.844/2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών (Τμήμα Ακίνητης
Περιουσίας,) της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου 

 Την υπ’ αριθ. 6/2021 απόφαση του Συμβουλίου  Κοινότητας Παραδεισίου
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από

το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018),του άρθρου 93 του
Ν.3463/2006 , του άρθρου 274 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 71 & 72
του Ν. 4483/2017.

 Με  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων  μελών  του  Σώματος,  ήτοι  επί
σαράντα  τριών   (43)  παρόντων μελών   του  Δημοτικού Συμβουλίου  στο
συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και τα σαράντα τρία μέλη.

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την αποδοχή της  δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του

ακινήτου  παλαιό  «πάνω»  σχολείο  Παραδεισίου  (ΚΜ  Οικ.93)  από  τον

Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Παραδεισίου στον Δήμο Ρόδου,

Β. Την έγκριση των όρων της Σύμβασης Χρησιδανείου για τη δωρεάν

παραχώρηση  κατά  χρήση  του  ακινήτου  παλαιό  «πάνω»  σχολείο

Παραδεισίου  (ΚΜ  Οικ.93),  μεταξύ  του  Δήμου  Ρόδου  (όπως

εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Ρόδου, κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη) και

του Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Παραδεισίου, σύμφωνα με το

σχέδιο χρησιδανείου που ακολουθεί: 

Σύμβαση Χρησιδανείου

«Στη Ρόδο, σήμερα στις ………………./2021,ημέρα ……………., στο Δήμο Ρόδου
και μεταξύ των συμβαλλομένων μερών :
Αφενός  του  Δήμου  Ρόδου,  Ν.Π.Δ.Δ.  που  εδρεύει  στη  Ρόδο,  με  ΑΦΜ.
997561152, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνιο
Καμπουράκη του Βασιλείου (ΑΔΤ. ΑΕ446840 και ΑΦΜ 032317728 ΔΟΥ Ρόδου)
και αφετέρου του Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Παραδεισίου Ρόδου,
με  (ΑΦΜ  099471751  ΔΟΥ  Ρόδου),  όπως  εκπροσωπείται  στην  παρούσα
σύμβαση από τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου αυτής Θεοφιλ.
Επίσκοπο Ολύμπου κ. Κύριλλο Παπανθίμου δυνάμει  του με αριθμό 3/2021
πρακτικού, το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθμ.239/23-3-2021 απόφαση της
Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, 
συμφωνήθηκαν συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά τα παρακάτω:
Ο  δεύτερος  των  συμβαλλομένων  Ιερός  Ναός,  καλούμενος  στο  εξής
«κύριος» για συντομία, έχει στη κυριότητα, νομή και κατοχή το κτίσμα που
αποτελεί  το παλαιό «πάνω» Σχολείο του χωριού,  συνολικής καλυμμένης
επιφανείας  260  τ.μ.  περ.με  ακάλυπτο  χώρο επιφανείας  1.300 τμ.,  στην
Κτηματική  Περιφέρεια  Παραδεισίου  Ρόδου,  όπως  περιγράφεται  στο
επισυναπτόμενο  στην  παρούσα  κτηματολογικό  απόσπασμα,  το  οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, με κτηματολογικά
στοιχεία :Κτηματολογική Μερίδα 93 Οικ.Παραδεισίου, Τόμος 3 , Φύλλο 169,
Φάκελος 580 του Κτηματολογίου Ρόδου.
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Με την παρούσα σύμβαση  ο  «κύριος» παραχωρεί  την,  χωρίς  χρηματικό
αντάλλαγμα, χρήση του παραπάνω περιγραφομένου κτιρίου, στον πρώτο
των  συμβαλλομένων,  ο  οποίος  στο  εξής  θα  καλείται  χάριν  συντομίας
«χρήστης», και ειδικότερα: 
1) Η διάρκεια της παρούσης συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου, διάρκειας
τριάντα  (30)  ετών,  και  συγκεκριμένα  αρχίζει  από  την  υπογραφή  του
παρόντος.  Σε  περίπτωση που  για  οποιοδήποτε  λόγο  πάψει  η
λειτουργία/δραστηριότητα  του  «χρήστη» σε  χρονικό  διάστημα μικρότερο
της διάρκειας παραχώρησης, η παρούσα λύεται και το ακίνητο επιστρέφει
στον «κύριο».
2) Το χρησιδανειζόμενο ακίνητο ρητά συμφωνείται ότι θα χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά  για  την  εξυπηρέτηση  των  πάσης  φύσεως  πολιτιστικών,
θρησκευτικών/πνευματικών  και  άλλων  συναφών  δραστηριοτήτων
πολιτιστικού περιεχομένου. Ο εκάστοτε Πρόεδρος και τα μέλη του τοπικού

Συμβουλίου  της  Κοινότητας  Παραδεισίου  θα  έχουν  την  ευθύνη  του
συντονισμού των διαφόρων εκδηλώσεων και δράσεων και θα αποφασίζουν
για την εύρυθμη λειτουργία του ακινήτου. Ρητά συμφωνείται ότι η Ενορία
Παραδεισίου μπορεί να χρησιμοποιεί τον προς παραχώρηση χώρο για τους
δικούς  της  σκοπούς,  με  βάση  το  πρόγραμμα  των  εκδηλώσεων  του
πολιτιστικού κέντρου.
3) Ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται η χρήση αυτού κατά οποιονδήποτε
άλλο  τρόπο  ή  της  ασκήσεως  εντός  αυτού  οποιασδήποτε  έτερης
δραστηριότητας,  επαγγελματικής  ή  μη  (π.χ  χοροεσπερίδες  με
τραπεζοκαθίσματα  κτλ).  Απαγορεύεται  η  χρήση  του  ακινήτου  ως  έδρα
οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας του Δήμου Ρόδου. Επίσης,
απαγορεύεται κάθε χρήση που προσβάλλει τα χρηστά ήθη και τα έθιμα και
τις αρχές που πρεσβεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία.
 4)  Απαγορεύεται  η  ολική  ή  μερική  υπομίσθωση  ή  η  παραχώρηση  με
οποιοδήποτε  τρόπο  μέρους  ή  όλου  του  ακινήτου  έστω  και  χωρίς
αντάλλαγμα  από  τον  «χρήστη»,  χωρίς  την  έγγραφη  συναίνεση  του
«κυρίου», όπως επίσης απαγορεύεται και η μετά τη λήξη του χρησιδανείου
σιωπηρή παράταση, η οποία δεν τεκμαίρεται ανεξάρτητα από το διάστημα
που παραμένει ο «χρήστης» στη χρήση του ακινήτου.
 5)  Εξαιτίας  της  παρούσας  κατάστασης  του  κτιρίου  (ημιτελής  εργασίες
συντήρησης  κατά  την  ανακαίνιση  του,  εκτεταμένες  φθορές,  ζημιές  κτλ,
κυρίως εξωτερικά), ο  «χρήστης», με την σύμφωνη γνώμη του  «κυρίου»,
μεριμνά  για  την  επισκευή  του  ακινήτου  διατηρώντας  πάντα  τον
αρχιτεκτονικό του τύπο, πάντως δε οποιαδήποτε εργασία ή επέμβαση γίνει
στο ακίνητο κατά παράβαση των ανωτέρω ανεξάρτητα από τις συνέπειες
που  συνεπάγεται  αυτή,  παραμένει  προς  όφελος  του  ακινήτου  και  ο
«χρήστης» δεν  θα  έχει  κανένα  δικαίωμα  αποζημιώσεως  για  αυτές.  Ο
«χρήστης» δύναται  να  καταθέσει  πρόταση  σε  ευρωπαϊκά  προγράμματα
(ΕΣΠΑ,  CLLD κτλ)  προκειμένου  να  επιδοτηθεί  για  την επισκευή  και  τον
εξοπλισμό  του.  Σε  περίπτωση που δεν επιδοτηθεί  το σχέδιο  από κάποιο
πρόγραμμα ενίσχυσης, ο  «χρήστης» δύναται να συνεχίσει την χρήση του
κτιρίου για τους σκοπούς του, μεριμνώντας την επισκευή/εξοπλισμό από
ίδιους πόρους ή από άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 6) Ο  «χρήστης» είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του ακινήτου
και να μην προξενεί ζημιές σε αυτό. Κάθε ζημιά ή φθορά που προκαλείται
από  τυχαία  γεγονότα  ή  από  ανωτέρα  βία  (π.χ.  σεισμός),  ή  από  τη
συνηθισμένη χρήση σε πρόσωπα ή πράγματα, και έχει σχέση, απορρέει και
αναφέρεται στη χρήση, λειτουργία και συντήρηση των χρησιδανειζόμενων
χώρων, είναι υποχρεωμένος ο «χρήστης» να την αποκαταστήσει. 
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 7)  Ο  «χρήστης» είναι  υποχρεωμένος  να  πληρώνει  τις  δαπάνες  του
ηλεκτρικού  ρεύματος  και  νερού  που  του  αναλογούν  μαζί  με  τις
συνεισπραττόμενες  υπέρ  τρίτων  εισφορές,  δημοτικούς  φόρους  όπως
αναγράφονται  στους  λογαριασμούς  που  στέλνουν  οι  οργανισμοί  αυτοί.
Επίσης, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει με τον ίδιο τρόπο και τα τυχόν
τέλη αποχέτευσης ή οποιαδήποτε άλλα τέλη ή επιβαρύνσεις επιβληθούν με
οποιαδήποτε ονομασία. 
 8) Όλοι οι  όροι  του παρόντος ανάγονται  σε ουσιώδεις.  Η τροποποίηση
οποιουδήποτε  όρου  του  συμφωνητικού  αυτού  αποδεικνύεται  μόνον  με
έγγραφο, αποκλείονται δε όλα τα άλλα αποδεικτικά μέσα. Αν ο «κύριος» για
οποιοδήποτε λόγο, δεν ασκήσει έγκαιρα κάποιο από τα δικαιώματα που του
παρέχει η συμφωνία αυτή, δεν σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμα του, το
οποίο  μπορεί  να  ασκήσει  όποτε  θελήσει,  κρίνοντας  σύμφωνα  με  τα
συμφέροντα του.
 9) Ο χρήστης οφείλει να μεριμνά καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, για
τη διατήρηση της κατοχής του παραχωρημένου ακινήτου και να αποκρούει
οποιαδήποτε καταπάτηση αυτού. 
10)  Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  οι  περί  χρησιδανείου  διατάξεις  του  Αστικού
Κώδικα.
Η παρούσα συντάχθηκε εις τριπλούν, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ΔΟΥ 
Ρόδου και η οποία αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε από τους 
συμβαλλόμενους υπογράφεται ως εξής (ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ)»

Γ. Εξουσιοδοτεί  τον Δήμαρχο κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη για την υπογραφή

της Σύμβασης  Χρησιδανείου. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                    ΜΙΧΑΗΛ  Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ
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