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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  31/08/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρόδου 

 

Αριθ. Πρακτικού: 20/31-08-2021    Αριθ. Απόφασης: 166 / 2021 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 31η Αυγούστου  του  2021  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17.30 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. 2/43377/26.08.2021  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 

28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος   
29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 
31.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-  
   Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
33.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 34.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

–Αντιδήμαρχος 
 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 37.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  38.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
39.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ  

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  41.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος 

Δ.Σ. 
42.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

19.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  

43.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 44.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής  

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

  22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -     
  Αντιδήμαρχος    

 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 4.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 5.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

3.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

 
Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου.  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα τέσσερις (44), ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 

Θ Ε Μ Α 11ο: Απευθείας μίσθωση ακινήτου για στέγαση σχολικών μονάδων 
στην Παλιά Πόλη (10ο Δημοτικό και 04ο Νηπιαγωγείο Ρόδου).    

 
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς εισηγούμενος το θέμα, θέτει 
υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ρόδου, με αριθ. 1323/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία έχει 
ως εξής: 
 

 
 

ΑΔΑ: ΨΑΝ8Ω1Ρ-70Ο



3/9 

 

ΘΕΜΑ:  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ (10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ) 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
        

1. Το Π.Δ. 270/1981 περί «Καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των 
όρων διενέργειας δημοπρασίας κ.λπ.» (ΦΕΚ 77/ Α΄/ 30.3.1981). 

2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ Α΄/ 08.06.2006). 
3. Η υπ’ αρ. πρωτ.: 2/37748/30-07-2021 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Ρόδου για απευθείας μίσθωση ακινήτου βάσει του Ν. 3130/2003 και 

διάρκειας 12 ετών. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3130/2003 για «Μισθώσεις ακινήτων για 

στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
5. Το υπ’ αρ. πρωτ.: 2/39576/10-08-2021 έγγραφο του πληρεξούσιου δικηγόρου 

της Ισραηλίτικης Κοινότητας Ρόδου, με το οποίο παραιτούνται από το διαγωνισμό 

για την απευθείας εκμίσθωση ακινήτου, βάσει του άρθρου 24 του Ν. 4674/2020 
και την υπ’ αρ. 2288/2020 απόφαση Δημάρχου Ρόδου. 

6. Την ανάγκη λειτουργίας σχολικών μονάδων Α’/θμιας εκπαίδευσης στην 
Μεσαιωνική Πόλη, όπως περιγράφεται με το υπ’ αρ. 1262/03-02-2020 έγγραφο 
της Δ/νσης Α’/θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδ/σου. 

 
 

Εισηγούμεθα  τη λήψη απόφασης σχετικά με: 
 

Τη σύναψη απευθείας μίσθωσης των ακινήτων ιδιοκτησίας της Ισραηλίτικης Κοινότητας 

Ρόδου και συγκεκριμένα α) ακίνητο καλυμμένης επιφάνειας ισογείου 325 τ.μ., 
καλυμμένης επιφάνειας πρώτου ορόφου 325 τ.μ., συνολικής καλυμμένης επιφάνειας 

650 τ.μ. και ακάλυπτου χώρου 90 τ.μ., με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος Οικοδομών 
Ρόδου 11, Φύλλο 96, Φάκελος 2254 και κτηματολογική μερίδα IV-1893 του 

Κτηματολογίου Ρόδου και β) ακάλυπτο χώρο (αυλή) εμβαδού 460 τ.μ. το οποίο 
αποτελεί τμήμα ευρύτερου οικοπέδου με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος Οικοδομών 
Ρόδου 19, Φύλλο 150, Φάκελος 4302 και κτηματολογική μερίδα IV-1887 του 

Κτηματολογίου Ρόδου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για στέγαση του 10ου 
Δημοτικού και 4ου Νηπιαγωγείου Ρόδου. 

Οι όροι του ιδιωτικού συμφωνητικού θα έχουν ως εξής: 
Στη Ρόδο, σήμερα στις …………………………….., ημέρα …………………, στο Δήμο Ρόδου 

και μεταξύ των συμβαλλομένων μερών: 

Αφενός του Δήμου Ρόδου (Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύει στη Ρόδο, με Α.Φ.Μ 997561152 
νόμιμα εκπροσωπούμενου από το Αντιδήμαρχο Ρόδου κ. Ταρασλιά Κωνσταντίνο του 

Σωτηρίου-Αλέκου (ΑΔΤ. …… και Α.Φ.Μ. ……… Δ.Ο.Υ Ρόδου), που ενεργεί δυνάμει της 
υπ’ αρ: ………… απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο οποίος θα καλείται στο 
εξής χάριν συντομίας «μισθωτής»  

και αφετέρου της Ισραηλίτικης Κοινότητας Ρόδου (Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύει στην οδό 
Σιμμίου & Δωσιάδου στη Ρόδο, με Α.Φ.Μ. 090009168, νόμιμα εκπροσωπούμενου από 

τον Αντιπρόεδρο της διαχειριστικής επιτροπής αυτής κ. Μπεναρδούτ Δανιήλ (ΑΔΤ. 
……….. και Α.Φ.Μ. ……….. Δ.Ο.Υ ………….), η οποία θα καλείται στο εξής χάριν 
συντομίας «εκμισθώτρια», 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά τα παρακάτω: 
Η «εκμισθώτρια» δήλωσε δια της εκπροσώπου της, ότι έχει στην πλήρη και 

αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της δύο ακίνητα στη Μεσαιωνική Πόλη της 
Ρόδου και συγκεκριμένα α) ακίνητο καλυμμένης επιφάνειας ισογείου 325 τ.μ., 
καλυμμένης επιφάνειας πρώτου ορόφου 325 τ.μ., συνολικής καλυμμένης επιφάνειας 

650 τ.μ. και ακάλυπτου χώρου 90 τ.μ., με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος Οικοδομών 
Ρόδου 11, Φύλλο 96, Φάκελος 2254 και κτηματολογική μερίδα IV-1893 του 

Κτηματολογίου Ρόδου και β) ακάλυπτο χώρο (αυλή) εμβαδού 460 τ.μ. το οποίο 
αποτελεί τμήμα ευρύτερου οικοπέδου με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος Οικοδομών 
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Ρόδου 19, Φύλλο 150, Φάκελος 4302 και κτηματολογική μερίδα IV-1887 του 

Κτηματολογίου Ρόδου, όπως αυτό περιγράφεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της 
Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π. Άρτεμις Βακάλη και το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος συμφωνητικού. 

Τα ανωτέρα ακίνητα συνενωμένα σε μία και ενιαία ενότητα (το πρώτο ως κτίριο 
στέγασης σχολείου και το δεύτερο ως αυλή) εκμισθώνει σήμερα  με το παρόν, η 

δεύτερη των συμβαλλομένων «εκμισθώτρια», στον πρώτο των συμβαλλομένων 
«μισθωτή», επιτρεπτά χωρίς την προτέρα διενέργεια διαγωνισμού, δυνάμει του 
άρθρου 3 του Ν. 3130/2003 για «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων 

Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», με τους παρακάτω αμοιβαία αποδεκτούς όρους και 
συμφωνίες: 

1. Η χρήση του προπεριγραφόμενου ακινήτου θα έχει χρονική διάρκεια δώδεκα (12) 
χρόνια αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και με 

ημερομηνία λήξης 31/07 του τότε τρέχοντος έτους. 
2. Ο μισθωτής υποχρεούται κατά τη λήξη της παραπάνω μίσθωσης να αποδώσει στην 
εκμισθώτρια το μίσθιο ακίνητο και τη χρήση του ελεύθερη χωρίς άλλη προειδοποίηση. 

3. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης στο ποσό που 
ίσχυε κατά τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης (30/11/2018). Αναπροσαρμογές στο 

μίσθωμα δεν θα υπάρχουν, ως αντιστάθμισμα των εργασιών συντήρησης στις οποίες 
θα προβεί ο μισθωτής Δήμος Ρόδου, προκειμένου το ακίνητο να καταστεί κατάλληλο 
και εκμεταλλεύσιμο ενόψει και της χρήσης για την οποία προορίζεται. Παράταση της 

σύμβασης επιτρέπεται μόνο εφόσον συναινέσουν και οι δύο συμβαλλόμενοι και είναι 
σύννομη με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

4. Το παραπάνω μίσθωμα θα προκαταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε 
ημερολογιακού μήνα, σε υποκατάστημα τραπέζης σε αριθμό της εκμισθώτριας.  
5. Συμφωνείτε ρητά ανάμεσα στους συμβαλλόμενους ότι το παραπάνω μίσθιο το 

οποίο αποτελεί προϊόν συνένωσης δύο ακινήτων (ολόκληρης της κτηματολογικής 
μερίδας IV-1893 Οικοδομών Ρόδου και τμήματος της κτηματολογικής μερίδας IV-1887 

Οικοδομών Ρόδου), μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενιαίως, ως σχολείο μετά της αυλής 
του. 
6. Απαγορεύεται ρητά στον μισθωτή η μερική ή ολική παραχώρηση της χρήσης του 

μισθίου, η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης ή η υπομίσθωση του σε τρίτους, χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εκμισθώτριας. Η μόνη επιχειρηματική και 

εμπορική δραστηριότητα που επιτρέπεται εντός του μισθίου, θα έχει ως σκοπό την 
καλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων (π.χ. κυλικείο). 
7. Απαγορεύεται στο μισθωτή να επιχειρεί τροποποιήσεις ή μεταβολές στο μίσθιο, 

χωρίς την έγγραφη συμφωνία της εκμισθώτριας, πλην αυτών που είναι απαραίτητες 
για τη συντήρηση του κτιρίου, την εύρυθμη λειτουργία του μισθίου και τον οικονομικό 

σκοπό που αυτό εξυπηρετεί και χωρίς να βλάπτεται η στατικότητα του κτιρίου ή να 
θίγει το φέρων σκελετό αυτού και πάντοτε σύμφωνα με τους κείμενους από την 
Πολεοδομία και Αρχαιολογική Υπηρεσία περιορισμούς. 

8. Ο χρήστης οφείλει να μεριμνά καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, για τη 
διατήρηση της κατοχής του ακινήτου και να αποκρούει οποιαδήποτε καταπάτηση 

αυτού.  
9. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε διάταξης νόμου κατά την ενέργεια 
τροποποιήσεων στο μίσθιο, την ευθύνη φέρει ακέραια ο μισθωτής για τυχόν 

καταλογισθείσες αποζημιώσεις και για την καταβολή οποιουδήποτε προστίμου από την 
αιτία αυτή. 

10. Για όποια τροποποίηση ή μεταβολή ενεργήσει ο μισθωτής, η εκμισθώτρια 
δικαιούται να ζητήσει την επαναφορά των πραγμάτων στην αρχική τους κατάσταση, 

κατά την απόδοση του μισθίου, με δαπάνες του μισθωτή, όπως επίσης αποζημίωση για 
τις ζημιές που τυχόν επήλθαν στο μίσθιο ή ακόμα μπορεί να ζητήσει να παραμείνουν 
τα πράγματα στη διαμορφωμένη κατάσταση προς όφελος του μισθίου και μάλιστα 

χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή.  
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11. Η εκμισθώτρια δεν ευθύνεται, ούτε υποχρεούται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ή 

της όποιας παράτασης αυτής, και για όσο χρόνο ο μισθωτής βρίσκεται στην κατοχή 
του μίσθιου, σε ενέργεια δαπάνης αναγκαίας, επωφελούς ή ακόμη και πολυτελείας 
που να αφορά τη βελτίωση του μισθίου ή την επισκευή του, ακόμη και αν (στην 

περίπτωση ανάγκης επισκευής) η προκύπτουσα ζημία οφείλεται στη συνήθη χρήση. 
Για τις όποιες επισκευές απαιτηθούν βαρύνεται και υποχρεούται αποκλειστικά ο 

μισθωτής. 
12. Ο μισθωτής οφείλει να εξασφαλίσει την ασφάλεια του κτιρίου και να ασφαλίσει 
αυτό για πυρκαγιά και φυσική καταστροφή, είναι δε υπεύθυνος για τη συντήρηση του 

κτιρίου για όσο χρόνο βρίσκεται στην κατοχή αυτού. 
13. Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου, συνάδουσα με τον 

οικονομικό σκοπό του μισθίου και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη, και ευθύνεται σε 
αποζημίωση προς την εκμισθώτρια, για οποιαδήποτε ζημία, φθορά ή βλάβη στο μίσθιο, 

είτε την προκάλεσε εκπρόσωπος αυτού, είτε πρόσωπα που κάνουν χρήση του 
ακινήτου στα πλαίσια της λειτουργίας του. 
14. Τον μισθωτή βαρύνουν οι δαπάνες σύνδεσης και οι λογαριασμοί κατανάλωσης 

νερού και ηλεκτρικής ενέργειας και την εκμισθώτρια βαρύνουν τα τέλη χαρτοσήμου 
και οι νόμιμες κρατήσεις. 

15. Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στον 
εκμισθωτή στην κατάσταση που το παρέλαβε. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει 
την επίσκεψη του μίσθιου σε κατάλληλες ώρες κατά την κρίση των εκπροσώπων της, 

σ’ αυτούς που ενδιαφέρονται να το αγοράσουν ή να το μισθώσουν κατά το χρόνο 
λήξης της σύμβασης. 

16. Σιωπηρή παράταση της διάρκειας της μίσθωσης δεν επιτρέπεται. Τυχόν παράταση 
της μίσθωσης πρέπει να είναι ρητή και έγγραφη. Στη λήξη του όποιου χρόνου 
παράτασης για περαιτέρω παραμονή του μισθωτή στο ακίνητο, πρέπει να συναφθεί 

νέα έγγραφη παράταση εφόσον υπάρχει σχετική επιθυμία των συμβαλλομένων μερών. 
Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που παραταθεί ο χρόνος της μίσθωσης για οποιαδήποτε 

αιτία, αναγκαστικά ή εκούσια, για όλο το χρόνο της παράτασης ισχύουν οι όροι του 
παρόντος. 
17. Ο μισθωτής, δια του εκπροσώπου του, δηλώνει με το παρόν ότι παραιτείται από 

κάθε δικαίωμα ένστασης ή αγωγής της για καταγγελία της μίσθωσης ή για μείωση του 
μισθώματος για αιτία που αφορά πλάνη της ως προς εμφανή ή μη εμφανή πραγματικά 

ελαττώματα του μίσθιου ακίνητου ή για έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων αυτού. 
18. Ο μισθωτής διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο οι 
σχολικές μονάδες πάψουν να λειτουργούν, να λύσει τη σύμβαση αυτοδίκαια με 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή 
άλλη αξίωση της εκμισθώτριας. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής χρήσης του 

ακινήτου για σκοπούς που τον εξυπηρετούν έως τη λήξη της σύμβασης. 
19. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε περιουσιακή ζημιά ή 
σωματική βλάβη προκληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο οφειλόμενη σε κακή χρήση ή 

κακή συντήρηση του μισθίου ακινήτου ή οφειλόμενη σε σφάλματα ή πλημμέλειες από 
πράξεις ή παραλείψεις των ποιούντων χρήση του μισθίου στα πλαίσια της λειτουργίας 

του ή επ’ ευκαιρίας αυτής ή κατά τη διάρκεια αυτής. 
20. Κάθε επίδοση θεωρείται έγκυρη ενεργηθείσα στον εκπρόσωπο του μισθωτή ο 
οποίος είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος Ρόδου. 

21. Συμφωνείται ότι μολονότι πρόκειται για δύο ξεχωριστά ακίνητα, η μίσθωση αυτών 
είναι ενιαία και αδιαίρετη. Τούτο σημαίνει ότι η δυστροπία καταβολής μέρους του 

μισθώματος επιφέρει τις συνέπειες του νόμου για ολόκληρο το συνενωμένο και ενιαίο 
πλέον ακίνητο, τόσο δηλαδή για τον καλυμμένο όσο και για τον ακάλυπτο μισθωμένο 

χώρο. 
22. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την παρούσα μίσθωση, 
αρμόδια κατά τόπον είναι τα δικαστήρια της Ρόδου. 

23. Η μη άσκηση γεγενημένου δικαιώματος της εκμισθώτριας κατά του μισθωτή δεν 
συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα, η άσκηση του οποίου επιφυλάσσεται για το 
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μέλλον και επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της εκμισθώτριας. Αποδυνάμωση 

δικαιώματος στα πλαίσια της παρούσης μίσθωσης δεν νοείται. 
24. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού αυτού, θα αποδεικνύεται 
μόνο εγγράφως, αποκλειομένων ρητά όλων των άλλων αποδεικτικών μέσων ακόμα 

και του όρκου ή των μαρτύρων. 
25. Όλοι οι όροι του παρόντος, ανάγονται σε ουσιώδεις. Η παράβαση οποιουδήποτε 

όρου δίνει το δικαίωμα στην εκμισθώτρια να καταγγείλει τη μίσθωση και να επιδιώξει 
την έξωση του μισθωτή. 

Το παρόν συμφωνητικό αποτελείται από είκοσι πέντε (25) συνολικά άρθρα, τα 

οποία αφού διαβάστηκαν και έγιναν κατανοητά και βεβαιώθηκε από τους 
συμβαλλόμενους ρητά  ότι παραιτούνται κάθε δικαιώματός τους να το προσβάλουν ή 

το διαρρήξουν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, υπογράφεται εις τετραπλούν από 
αυτούς όπως ακολουθεί: (ακολουθούν υπογραφές των συμβαλλόμενων) 

 

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

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, με αριθ. 

1323/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. 
 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) και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 

τεσσάρων (44) παρόντων μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, 

ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και οι σαράντα τέσσερις (44). 
 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη σύναψη απευθείας μίσθωσης των ακινήτων ιδιοκτησίας της Ισραηλίτικης 

Κοινότητας Ρόδου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για στέγαση του 10ου 
Δημοτικού και 4ου Νηπιαγωγείου Ρόδου και συγκεκριμένα: 

 
 α) ακίνητο καλυμμένης επιφάνειας ισογείου 325 τ.μ., καλυμμένης επιφάνειας πρώτου 

ορόφου 325 τ.μ., συνολικής καλυμμένης επιφάνειας 650 τ.μ. και ακάλυπτου χώρου 90 
τ.μ., με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος Οικοδομών Ρόδου 11, Φύλλο 96, Φάκελος 2254 
και κτηματολογική μερίδα IV-1893 του Κτηματολογίου Ρόδου και 

 β) ακάλυπτο χώρο (αυλή) εμβαδού 460 τ.μ. το οποίο αποτελεί τμήμα ευρύτερου 
οικοπέδου με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος Οικοδομών Ρόδου 19, Φύλλο 150, 

Φάκελος 4302 και κτηματολογική μερίδα IV-1887 του Κτηματολογίου Ρόδου,  
 
Οι όροι του ιδιωτικού συμφωνητικού έχουν ως εξής: 

 
Στη Ρόδο, σήμερα στις …………………………….., ημέρα …………………, στο Δήμο Ρόδου 

και μεταξύ των συμβαλλομένων μερών: 
 
Αφενός του Δήμου Ρόδου (Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύει στη Ρόδο, με Α.Φ.Μ 997561152 

νόμιμα εκπροσωπούμενου από το Αντιδήμαρχο Ρόδου κ. Ταρασλιά Κωνσταντίνο του 
Σωτηρίου-Αλέκου (ΑΔΤ. …… και Α.Φ.Μ. ……… Δ.Ο.Υ Ρόδου), που ενεργεί δυνάμει της 

υπ’ αρ: ………… απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο οποίος θα καλείται στο 
εξής χάριν συντομίας «μισθωτής»  

και αφετέρου της Ισραηλίτικης Κοινότητας Ρόδου (Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύει στην οδό 
Σιμμίου & Δωσιάδου στη Ρόδο, με Α.Φ.Μ. 090009168, νόμιμα εκπροσωπούμενου από 
τον Αντιπρόεδρο της διαχειριστικής επιτροπής αυτής κ. Μπεναρδούτ Δανιήλ                  

(ΑΔΤ. ……….. και Α.Φ.Μ. ……….. Δ.Ο.Υ ………….), η οποία θα καλείται στο εξής χάριν 
συντομίας «εκμισθώτρια», 
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συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά τα παρακάτω: 
 
Η «εκμισθώτρια» δήλωσε δια της εκπροσώπου της, ότι έχει στην πλήρη και 

αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της δύο ακίνητα στη Μεσαιωνική Πόλη της 
Ρόδου και συγκεκριμένα α) ακίνητο καλυμμένης επιφάνειας ισογείου 325 τ.μ., 

καλυμμένης επιφάνειας πρώτου ορόφου 325 τ.μ., συνολικής καλυμμένης επιφάνειας 
650 τ.μ. και ακάλυπτου χώρου 90 τ.μ., με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος Οικοδομών 
Ρόδου 11, Φύλλο 96, Φάκελος 2254 και κτηματολογική μερίδα IV-1893 του 

Κτηματολογίου Ρόδου και β) ακάλυπτο χώρο (αυλή) εμβαδού 460 τ.μ. το οποίο 
αποτελεί τμήμα ευρύτερου οικοπέδου με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος Οικοδομών 

Ρόδου 19, Φύλλο 150, Φάκελος 4302 και κτηματολογική μερίδα IV-1887 του 
Κτηματολογίου Ρόδου, όπως αυτό περιγράφεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της 

Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π. Άρτεμις Βακάλη και το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος συμφωνητικού. 

Τα ανωτέρα ακίνητα συνενωμένα σε μία και ενιαία ενότητα (το πρώτο ως κτίριο 

στέγασης σχολείου και το δεύτερο ως αυλή) εκμισθώνει σήμερα  με το παρόν, η 
δεύτερη των συμβαλλομένων «εκμισθώτρια», στον πρώτο των συμβαλλομένων 

«μισθωτή», επιτρεπτά χωρίς την προτέρα διενέργεια διαγωνισμού, δυνάμει του 
άρθρου 3 του Ν. 3130/2003 για «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων 
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», με τους παρακάτω αμοιβαία αποδεκτούς όρους και 

συμφωνίες: 

1. Η χρήση του προπεριγραφόμενου ακινήτου θα έχει χρονική διάρκεια δώδεκα 

(12) χρόνια αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και με 
ημερομηνία λήξης 31/07 του τότε τρέχοντος έτους. 
2. Ο μισθωτής υποχρεούται κατά τη λήξη της παραπάνω μίσθωσης να αποδώσει στην 

εκμισθώτρια το μίσθιο ακίνητο και τη χρήση του ελεύθερη χωρίς άλλη προειδοποίηση. 
3. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης στο ποσό που 

ίσχυε κατά τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης (30/11/2018). Αναπροσαρμογές στο 
μίσθωμα δεν θα υπάρχουν, ως αντιστάθμισμα των εργασιών συντήρησης στις οποίες 
θα προβεί ο μισθωτής Δήμος Ρόδου, προκειμένου το ακίνητο να καταστεί κατάλληλο 

και εκμεταλλεύσιμο ενόψει και της χρήσης για την οποία προορίζεται. Παράταση της 
σύμβασης επιτρέπεται μόνο εφόσον συναινέσουν και οι δύο συμβαλλόμενοι και είναι 

σύννομη με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 
4. Το παραπάνω μίσθωμα θα προκαταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε 
ημερολογιακού μήνα, σε υποκατάστημα τραπέζης σε αριθμό της εκμισθώτριας.  

5. Συμφωνείτε ρητά ανάμεσα στους συμβαλλόμενους ότι το παραπάνω μίσθιο το 
οποίο αποτελεί προϊόν συνένωσης δύο ακινήτων (ολόκληρης της κτηματολογικής 

μερίδας IV-1893 Οικοδομών Ρόδου και τμήματος της κτηματολογικής μερίδας IV-1887 
Οικοδομών Ρόδου), μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενιαίως, ως σχολείο μετά της αυλής 
του. 

6. Απαγορεύεται ρητά στον μισθωτή η μερική ή ολική παραχώρηση της χρήσης του 
μισθίου, η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης ή η υπομίσθωση του σε τρίτους, χωρίς 

την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εκμισθώτριας. Η μόνη επιχειρηματική και 
εμπορική δραστηριότητα που επιτρέπεται εντός του μισθίου, θα έχει ως σκοπό την 
καλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων (π.χ. κυλικείο). 

7. Απαγορεύεται στο μισθωτή να επιχειρεί τροποποιήσεις ή μεταβολές στο μίσθιο, 
χωρίς την έγγραφη συμφωνία της εκμισθώτριας, πλην αυτών που είναι απαραίτητες 

για τη συντήρηση του κτιρίου, την εύρυθμη λειτουργία του μισθίου και τον οικονομικό 
σκοπό που αυτό εξυπηρετεί και χωρίς να βλάπτεται η στατικότητα του κτιρίου ή να 

θίγει το φέρων σκελετό αυτού και πάντοτε σύμφωνα με τους κείμενους από την 
Πολεοδομία και Αρχαιολογική Υπηρεσία περιορισμούς. 
8. Ο χρήστης οφείλει να μεριμνά καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, για τη 

διατήρηση της κατοχής του ακινήτου και να αποκρούει οποιαδήποτε καταπάτηση 
αυτού.  
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9. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε διάταξης νόμου κατά την ενέργεια 

τροποποιήσεων στο μίσθιο, την ευθύνη φέρει ακέραια ο μισθωτής για τυχόν 
καταλογισθείσες αποζημιώσεις και για την καταβολή οποιουδήποτε προστίμου από την 
αιτία αυτή. 

10. Για όποια τροποποίηση ή μεταβολή ενεργήσει ο μισθωτής, η εκμισθώτρια 
δικαιούται να ζητήσει την επαναφορά των πραγμάτων στην αρχική τους κατάσταση, 

κατά την απόδοση του μισθίου, με δαπάνες του μισθωτή, όπως επίσης αποζημίωση για 
τις ζημιές που τυχόν επήλθαν στο μίσθιο ή ακόμα μπορεί να ζητήσει να παραμείνουν 
τα πράγματα στη διαμορφωμένη κατάσταση προς όφελος του μισθίου και μάλιστα 

χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή.  
11. Η εκμισθώτρια δεν ευθύνεται, ούτε υποχρεούται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ή 

της όποιας παράτασης αυτής, και για όσο χρόνο ο μισθωτής βρίσκεται στην κατοχή 
του μίσθιου, σε ενέργεια δαπάνης αναγκαίας, επωφελούς ή ακόμη και πολυτελείας 

που να αφορά τη βελτίωση του μισθίου ή την επισκευή του, ακόμη και αν (στην 
περίπτωση ανάγκης επισκευής) η προκύπτουσα ζημία οφείλεται στη συνήθη χρήση. 
Για τις όποιες επισκευές απαιτηθούν βαρύνεται και υποχρεούται αποκλειστικά ο 

μισθωτής. 
12. Ο μισθωτής οφείλει να εξασφαλίσει την ασφάλεια του κτιρίου και να ασφαλίσει 

αυτό για πυρκαγιά και φυσική καταστροφή, είναι δε υπεύθυνος για τη συντήρηση του 
κτιρίου για όσο χρόνο βρίσκεται στην κατοχή αυτού. 
13. Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου, συνάδουσα με τον 

οικονομικό σκοπό του μισθίου και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη, και ευθύνεται σε 
αποζημίωση προς την εκμισθώτρια, για οποιαδήποτε ζημία, φθορά ή βλάβη στο μίσθιο, 

είτε την προκάλεσε εκπρόσωπος αυτού, είτε πρόσωπα που κάνουν χρήση του 
ακινήτου στα πλαίσια της λειτουργίας του. 
14. Τον μισθωτή βαρύνουν οι δαπάνες σύνδεσης και οι λογαριασμοί κατανάλωσης 

νερού και ηλεκτρικής ενέργειας και την εκμισθώτρια βαρύνουν τα τέλη χαρτοσήμου 
και οι νόμιμες κρατήσεις. 

15. Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στον 
εκμισθωτή στην κατάσταση που το παρέλαβε. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει 
την επίσκεψη του μίσθιου σε κατάλληλες ώρες κατά την κρίση των εκπροσώπων της, 

σ’ αυτούς που ενδιαφέρονται να το αγοράσουν ή να το μισθώσουν κατά το χρόνο 
λήξης της σύμβασης. 

16. Σιωπηρή παράταση της διάρκειας της μίσθωσης δεν επιτρέπεται. Τυχόν παράταση 
της μίσθωσης πρέπει να είναι ρητή και έγγραφη. Στη λήξη του όποιου χρόνου 
παράτασης για περαιτέρω παραμονή του μισθωτή στο ακίνητο, πρέπει να συναφθεί 

νέα έγγραφη παράταση εφόσον υπάρχει σχετική επιθυμία των συμβαλλομένων μερών. 
Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που παραταθεί ο χρόνος της μίσθωσης για οποιαδήποτε 

αιτία, αναγκαστικά ή εκούσια, για όλο το χρόνο της παράτασης ισχύουν οι όροι του 
παρόντος. 
17. Ο μισθωτής, δια του εκπροσώπου του, δηλώνει με το παρόν ότι παραιτείται από 

κάθε δικαίωμα ένστασης ή αγωγής της για καταγγελία της μίσθωσης ή για μείωση του 
μισθώματος για αιτία που αφορά πλάνη της ως προς εμφανή ή μη εμφανή πραγματικά 

ελαττώματα του μίσθιου ακίνητου ή για έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων αυτού. 
18. Ο μισθωτής διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο οι 
σχολικές μονάδες πάψουν να λειτουργούν, να λύσει τη σύμβαση αυτοδίκαια με 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή 
άλλη αξίωση της εκμισθώτριας. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής χρήσης του 

ακινήτου για σκοπούς που τον εξυπηρετούν έως τη λήξη της σύμβασης. 
19. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε περιουσιακή ζημιά ή 

σωματική βλάβη προκληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο οφειλόμενη σε κακή χρήση ή 
κακή συντήρηση του μισθίου ακινήτου ή οφειλόμενη σε σφάλματα ή πλημμέλειες από 
πράξεις ή παραλείψεις των ποιούντων χρήση του μισθίου στα πλαίσια της λειτουργίας 

του ή επ’ ευκαιρίας αυτής ή κατά τη διάρκεια αυτής. 
20. Κάθε επίδοση θεωρείται έγκυρη ενεργηθείσα στον εκπρόσωπο του μισθωτή ο 

οποίος είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος Ρόδου. 
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21. Συμφωνείται ότι μολονότι πρόκειται για δύο ξεχωριστά ακίνητα, η μίσθωση αυτών 

είναι ενιαία και αδιαίρετη. Τούτο σημαίνει ότι η δυστροπία καταβολής μέρους του 
μισθώματος επιφέρει τις συνέπειες του νόμου για ολόκληρο το συνενωμένο και ενιαίο 
πλέον ακίνητο, τόσο δηλαδή για τον καλυμμένο όσο και για τον ακάλυπτο μισθωμένο 

χώρο. 
22. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την παρούσα μίσθωση, 

αρμόδια κατά τόπον είναι τα δικαστήρια της Ρόδου. 
23. Η μη άσκηση γεγενημένου δικαιώματος της εκμισθώτριας κατά του μισθωτή δεν 
συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα, η άσκηση του οποίου επιφυλάσσεται για το 

μέλλον και επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της εκμισθώτριας. Αποδυνάμωση 
δικαιώματος στα πλαίσια της παρούσης μίσθωσης δεν νοείται. 

24. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού αυτού, θα αποδεικνύεται 
μόνο εγγράφως, αποκλειομένων ρητά όλων των άλλων αποδεικτικών μέσων ακόμα 

και του όρκου ή των μαρτύρων. 
25. Όλοι οι όροι του παρόντος, ανάγονται σε ουσιώδεις. Η παράβαση οποιουδήποτε 
όρου δίνει το δικαίωμα στην εκμισθώτρια να καταγγείλει τη μίσθωση και να επιδιώξει 

την έξωση του μισθωτή. 
Το παρόν συμφωνητικό αποτελείται από είκοσι πέντε (25) συνολικά άρθρα, τα 

οποία αφού διαβάστηκαν και έγιναν κατανοητά και βεβαιώθηκε από τους 
συμβαλλόμενους ρητά  ότι παραιτούνται κάθε δικαιώματός τους να το προσβάλουν ή 
το διαρρήξουν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, υπογράφεται εις τετραπλούν από 

αυτούς όπως ακολουθεί: (ακολουθούν υπογραφές των συμβαλλόμενων). 
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