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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  25/01/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

 

Αριθ. Πρακτικού: 2/25-01-2022    Αριθ. Απόφασης:   17/2022 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 25η Ιανουαρίου του  2022  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17:00 
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση  
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 και 67, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 
87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 

133/2018), των Άρθρων 95 και 96, του Ν.3463/2006, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ 
Α΄55/11-03-2020), στον Ν.4830/2021 Άρθρο 67, στην ΚΥΑ 429/12.03.2020 

(ΦΕΚ 850 Β) και το Άρθρο 01 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 στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 643/24-09-2021 «Σύγκληση & λειτουργία 
των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας», παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                  
κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/4389/21.01.2022  
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 
25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 

28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

–Αντιδήμαρχος 33. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  34. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 35. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
36. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
38. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 39. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 41. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

42. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

19.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
43.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

45. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
46. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
47. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

- Αντιδήμαρχος 

48. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

 

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ρόδου                

κα Κυριακή Νικολαϊδου. 

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

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα οκτώ (48), ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης.  
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Θ Ε Μ Α 10o: Έγκριση εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση δημοτικού 
ακινήτου-Καφενείο Αρνίθας κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών. 

 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Μανέττας εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του 

Σώματος την υπ’ αριθ. 1853/2022 εισήγηση του Τμήματος Αξιοποίησης – 
Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:  

 
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ -ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΑΡΝΙΘΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΥΟ ΑΓΟΝΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  
ΣΧΕΤ: Α. Η υπ’αρ. 2/1531/10-1-2022 αίτηση του Βογιατζόγλου Αναστάσιου 
          Β. Η υπ’αρ. 1019/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1. Την υπ’αρ.2/1531/10-2-2022 αίτηση του κ.Βογιατζόγλου Αναστάσιου με 

την οποία αιτείται την εκμίσθωση του παλαιού καφενείου Αρνίθας με τους 

όρους και το μίσθωμα  που έθεσε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 
στην διακήρυξη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου. 

2. Την υπ’αρ.1019/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
κηρύχθηκε  άγονη για δεύτερη φορά η δημοπρασία στις 29/11/2021. 

3. Το άρθρο 192 του Ν.3463/2006 «Η εκμίσθωση ακινήτων των δήμων γίνεται 

με δημοπρασία. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά για μία (1) 
φορά, εάν δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης. 

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με 
απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό 

συμβούλιο.» 
 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  όπως : 

 
1) αποφασίσετε για την αποδοχή ή μη της  αίτησης του Βογιατζόγλου 

Αναστάσιου για μίσθωση του  
Δημοτικού ακινήτου-καφενείου στην κοινότητα Αρνίθας με την 
διαδικασία της απευθείας μίσθωσης.  

2) εγκρίνετε το συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου  με τους όρους που έθεσε 
η Οικονομική Επιτροπή στη διενέργεια δημοπρασίας του ακινήτου ή 

θέσετε επιπλέον οποιοδήποτε όρο κρίνετε σκόπιμο. 
 
 

Ακολουθεί προς έγκριση το συμφωνητικό σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης. 

 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

Στη Ρόδο σήμερα,στις ………/…………/2022,ημέρα …………………. μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών :  

 
Αφενός του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ 

ΡΟΔΟΥ» με Α.Φ.Μ. 997561152 Δ.Ο.Υ. Ρόδου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται στο 

παρόν από τον Αντιδήμαρχο κ.Μανέττα Βασίλειο  του Ιωάννη (ΑΔΤ:AΒ 949397 και 
ΑΦΜ 044411529 Δ.Ο.Υ Ρόδου),που ενεργεί δυνάμει της 73/2022 απόφασης του 

Δημάρχου Ρόδου,που χάριν συντομίας θα αποκαλείται «Εκμισθωτής»  
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          και αφετέρου του Βογιατζόγλου Αναστάσιου του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 
…………………Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ και διεύθυνση ………………………………..,  που θα 
αποκαλείται «Μισθωτής», συμφωνήθηκαν από κοινού και έγιναν αποδεκτά τα 

εξής: 
Με την υπ' αριθ. 1019/2021 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου 

Ρόδου ενέκρινε το  πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασιών  και κήρυξε άγονη για 
δεύτερη φορά την δημοπρασία που διεξήχθη  στις 29/11/2021 για την εκμίσθωση 
του δημοτικού ακινήτου-καφενείου στην Κοινότητα  Αρνίθας ΚΜ.62 Οικοδομών 

Αρνίθας συνολικού εμβαδού 107 τ.μ.(κατά τίτλο),εντός του οποίου υφίσταται 
κτήριο καφενείου 79 τ.μ. και ένα μικρό κτίσμα 5,00 τ.μ. με χρήση αποθήκης. 

Αριθμός παροχής ΔΕΗ 1789760. 

Με την υπ’αρθ……../2022 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την 
απευθείας εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου με τους όρους που είχε καθορήσει  

με την 574/2021 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή και σε εκτέλεση αυτών οι 
παραπάνω συμβαλλόμενοι συμφώνησαν από κοινού και αποδέχτηκαν τα εξής: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων (εκμισθωτής) εκμισθώνει με το παρόν στον 
δεύτερο συμβαλλόμενο (μισθωτή), το παραπάνω περιγραφόμενο δημοτικό 
ακίνητο   δημοτικό.  

Η χρήση του μίσθιου ορίζεται για τη λειτουργία καφενείου. 
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε  έξι έτη  (6) έτη,  αρχίζει δε  από  την  

ημερομηνία  υπογραφής  της  συμβάσεως  της  μίσθωσης, ήτοι από σήμερα και 
λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο έξι (6) ετών. Η ετήσια 
αναπροσαρμογή του μισθώματος, αρχής γενομένης από το τρίτο έτος της 

μίσθωσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 1%.     
Το μίσθωμα σήμερα καθορίζεται στο ποσό των 76,30 € (εβδομήντα έξι ευρώ και 

τριάντα λεπτά). Το μίσθωμα επιβαρύνεται με τέλη χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ 20% 
επί του χαρτοσήμου.  

Το μίσθωμα και το τέλος χαρτοσήμου θα κατατίθεται εντός  του  πρώτου  
δεκαημέρου (10ημέρου)  κάθε  μήνα  στο  Ταμείο  Εισπράξεως  του  Δήμου  
Ρόδου, από  όπου  θα  παραλαμβάνει  σχετική  έγγραφη  απόδειξη, η  οποία  θα  

αποτελεί  και  το  μόνο  αποδεικτικό  μέσο  πληρωμής  του  εκάστοτε  
μισθώματος. Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της μίσθωσης επιβληθεί τυχόν 

φόρος ή τέλος επί των μισθωμάτων θα βαρύνει τον μισθωτή. 
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τα 
όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι 

σε κάθε καταπάτηση αυτού με όλες τις αγωγές, διαφορετικά ευθύνεται σε 
αποζημίωση, έχοντας υπόψη την ευθύνη απέναντι στο Δήμο για κάθε έστω και από 

ελαφρά αμέλεια, μείωση ή απώλεια δικαιωμάτων του. Επίσης οφείλει να γνωστοποιεί 
στο Δήμο με έγγραφό του, κάθε προσβολή δικαιωμάτων αυτού και κάθε σχετική δίκη 
στην οποία ο Δήμος οφείλει να παρέμβει. 

Ο μισθωτής οφείλει να γνωστοποιεί στο Δήμο κάθε τυχόν κατάθεση κατ’ αυτού 
αγωγής πτώχευσης ή έκδοσης δικαστικής απόφασης, σχέση έχουσα με τη μίσθωση 

και την επαγγελματική δραστηριότητα σ’ αυτή. 

Ο μισθωτής θα βαρύνεται αποκλειστικά με τις κάθε είδους  δαπάνες χρήσης του 
μισθίου ήδη από την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται δε να καταρτίσει όλες τις 

απαιτούμενες προς τούτο συμβάσεις με τους οργανισμούς κοινής ωφελείας επ’ 
ονόματι και για λογαριασμό του (δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, ύδατος, αποχέτευσης, 

αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και κάθε άλλη συναφής δαπάνη).  

Ο μισθωτής θα βαρύνεται αποκλειστικά με τις κάθε είδους  δαπάνες χρήσης του 
μισθίου ήδη από την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται δε να καταρτίσει όλες 

τις απαιτούμενες προς τούτο συμβάσεις με τους οργανισμούς κοινής ωφελείας επ’ 
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ονόματί και για λογαριασμό του (δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, ύδατος, 
αποχέτευσης, αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και κάθε άλλης συναφής 
δαπάνης).  

Επιπρόσθετα ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το μίσθιο και τον περιβάλλοντα 
αυτού χώρο καθαρό και ευπρεπισμένο και γενικά να ποιεί καλή χρήση του 

μισθίου, ώστε να μη θίγεται η ησυχία, η δημόσια υγεία και η ασφάλεια.  
Ο μισθωτής δύναται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης να προβαίνει σε επισκευές 
του μισθίου με σκοπό την δική του αποκλειστικά εξυπηρέτηση, οι οποίες ωστόσο 

δεν επιτρέπεται να θίγουν σε καμία περίπτωση τον φέροντα οργανισμό και την 
εξωτερική τοιχοποιία του μισθίου. Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης επιτρεπόμενων 

από το παρόν εργασιών επισκευής ή μεταρρύθμισης του μισθίου ο μισθωτής θα 
εκδίδει επ’ ονόματι του κάθε προς τούτο απαιτούμενη άδεια. Κάθε διαρρύθμιση ή 
μεταρρύθμιση του μισθίου θα παραμείνει μετά τη λήξη της μίσθωσης προς όφελος 

του εκμισθωτή, δίχως ο μισθωτής να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση γι’ αυτή.  
Ο μισθωτής υποχρεούται για την έκδοση όλων των κατά τους προβλεπόμενους 

Νόμους αδειοδοτήσεων ή εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να τηρεί κατά 
γράμμα όλες τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές και λοιπές διατάξεις που 
αφορούν την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης που θα ασκηθεί στο μίσθιο. 

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας γύρω από το 
μίσθιο, όπως και για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Δήμου. 

Ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται στην απόδοση προς τον μισθωτή τυχόν αναγκαίων 
ή επωφελών δαπανών από καμία αιτία. 
Ο εκμισθωτής θα δικαιούται να επιθεωρεί το μίσθιο δύο φορές ετησίως σε 

κατάλληλη ημέρα και ώρα και έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση με τον 
μισθωτή. 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, απροφάσιστα και χωρίς άλλη 
προειδοποίηση ή όχληση, να εκκενώσει και παραδώσει το μίσθιο ελεύθερο στον 

εκμισθωτή.  
Η χρήση του μισθίου ακινήτου που ενδεχομένως γίνει από  τον μισθωτή και μετά 
τη λήξη της μίσθωσης δεν λογίζεται ως ανανέωση ή σιωπηρή αναµίσθωση ή 

παράταση της διάρκειας της μίσθωσης.  
Σε περίπτωση εγκατάλειψης του μισθίου από τον μισθωτή πριν τη λήξη μίσθωσης 

και οπωσδήποτε πριν την παρέλευση τριετίας τουλάχιστον από την έναρξή της, 
αυτός υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως προ τριμήνου το Τμήμα Αξιοποίησης-
Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου του Δήμου που με τη σειρά του 

θα ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένος 
να καταβάλει ποινή πέντε μισθωμάτων και σωρευτικά θα καταπέσει υπέρ του 

Δήμου η εγγυητική επιστολή χωρίς δικαστική παρέμβαση. 
Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική υπεκμίσθωση ή υπομίσθωση ή συστέγαση ή 
παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου σε οιονδήποτε τρίτο, με οποιαδήποτε 

μορφή, μετά η άνευ ανταλλάγματος, καθώς και η σύσταση οιασδήποτε μορφής 
εταιρείας. 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση του 
μισθίου της οποίας έλαβε γνώση, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ‘η μείωση του 
μισθώματος ή και λύση της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο. 

Κατά τα λοιπά η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους όρους της διακήρυξης της 
δημοπρασίας όπως καθορίστηκαν με την 574/2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, της ειδικής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά για τις μισθώσεις 
ακινήτων από τους Ο.Τ.Α. και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις μισθώσεις. 
Όλοι οι όροι του παρόντος και της διακήρυξης θεωρούνται ως ουσιώδεις και κάθε 

παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς αποτελεί λόγο καταγγελίας. 
Οποιαδήποτε τροποποίηση όρων της παρούσας σύμβασης οφείλει να γίνεται 

εγγράφως. 
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Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα απορρέει από  την  
παρούσα σύμβαση θα είναι τα δικαστήρια της Ρόδου. 
Γίνεται μνεία ό,τι για την σύνταξη του παρόντος συντάχθηκε το υπ’ 

ΑΠ:124874/2018 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης με αριθμό ασφαλείας 
ΑΒΧΑ3-DXDUK-KL5KH-B. 

Τέλος στην παρούσα συνυπογράφει ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη και ο/η κ. 
………………………………………….με ΑΔΤ: ………………..και ΑΦΜ…………………, κάτοικος 
…………………………………., ως εγγυήτρια/ης  η οποία αφού έλαβε γνώση όλων των 

όρων και συμφωνιών του παρόντος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι είναι 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνη με τον  μισθωτή για την πιστή 

εκπλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης, ενεχόμενη ως πρωτοφειλέτης και 
παραιτούμενη από το δικαίωμα της διζήσεως και της διαιρέσεως και των εκ των 
άρθρ. 835 και επ. ΑΚ δικαιωμάτων.  

Σε όλη την διάρκεια της μίσθωσης θα γίνεται κάθε κοινοποίηση προς τον μισθωτή 
στο μίσθιο, έστω και αν αυτός αποχωρήσει από αυτό, εκτός εάν γνωστοποιήσει 

εγγράφως την αποχώρησή του και τη νέα διεύθυνσή του στον Δήμο.  
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, και αφού διαβάστηκε και    
βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των συμβαλλόμενων) 
 

 

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Την 1853/2022 εισήγηση του Τμήματος Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης 
Περιουσίας & Κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  

 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 οκτώ (48) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο 
συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και οι σαράντα οκτώ (48). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Την αποδοχή  της  αίτησης του Βογιατζόγλου Αναστάσιου για μίσθωση του 

Δημοτικού ακινήτου-καφενείου στην κοινότητα Αρνίθας με την διαδικασία της 

απευθείας μίσθωσης.  
2. Την έγκριση του κάτωθι συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου  με τους όρους 

που έθεσε η Οικονομική Επιτροπή στη διενέργεια δημοπρασίας του ακινήτου.  
 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 
Στη Ρόδο σήμερα,στις ………/…………/2022,ημέρα …………………. μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών :  
 

Αφενός του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ 
ΡΟΔΟΥ» με Α.Φ.Μ. 997561152 Δ.Ο.Υ. Ρόδου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται στο 
παρόν από τον Αντιδήμαρχο κ.Μανέττα Βασίλειο  του Ιωάννη (ΑΔΤ:AΒ 949397 και 

ΑΦΜ 044411529 Δ.Ο.Υ Ρόδου),που ενεργεί δυνάμει της 73/2022 απόφασης του 
Δημάρχου Ρόδου,που χάριν συντομίας θα αποκαλείται «Εκμισθωτής»  
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          και αφετέρου του Βογιατζόγλου Αναστάσιου του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 
…………………Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ και διεύθυνση ………………………………..,  που θα 
αποκαλείται «Μισθωτής», συμφωνήθηκαν από κοινού και έγιναν αποδεκτά τα 

εξής: 
Με την υπ' αριθ. 1019/2021 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου 

Ρόδου ενέκρινε το  πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασιών  και κήρυξε άγονη για 
δεύτερη φορά την δημοπρασία που διεξήχθη  στις 29/11/2021 για την εκμίσθωση 
του δημοτικού ακινήτου-καφενείου στην Κοινότητα  Αρνίθας ΚΜ.62 Οικοδομών 

Αρνίθας συνολικού εμβαδού 107 τ.μ.(κατά τίτλο),εντός του οποίου υφίσταται 
κτήριο καφενείου 79 τ.μ. και ένα μικρό κτίσμα 5,00 τ.μ. με χρήση αποθήκης. 

Αριθμός παροχής ΔΕΗ 1789760. 

Με την υπ’αρθ……../2022 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την 
απευθείας εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου με τους όρους που είχε καθορήσει  

με την 574/2021 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή και σε εκτέλεση αυτών οι 
παραπάνω συμβαλλόμενοι συμφώνησαν από κοινού και αποδέχτηκαν τα εξής: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων (εκμισθωτής) εκμισθώνει με το παρόν στον 
δεύτερο συμβαλλόμενο (μισθωτή), το παραπάνω περιγραφόμενο δημοτικό 
ακίνητο   δημοτικό.  

Η χρήση του μίσθιου ορίζεται για τη λειτουργία καφενείου. 
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε  έξι έτη  (6) έτη,  αρχίζει δε  από  την  

ημερομηνία  υπογραφής  της  συμβάσεως  της  μίσθωσης, ήτοι από σήμερα και 
λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο έξι (6) ετών. Η ετήσια 
αναπροσαρμογή του μισθώματος, αρχής γενομένης από το τρίτο έτος της 

μίσθωσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 1%.     
Το μίσθωμα σήμερα καθορίζεται στο ποσό των 76,30 € (εβδομήντα έξι ευρώ και 

τριάντα λεπτά). Το μίσθωμα επιβαρύνεται με τέλη χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ 20% 
επί του χαρτοσήμου.  

Το μίσθωμα και το τέλος χαρτοσήμου θα κατατίθεται εντός  του  πρώτου  
δεκαημέρου (10ημέρου)  κάθε  μήνα  στο  Ταμείο  Εισπράξεως  του  Δήμου  
Ρόδου, από  όπου  θα  παραλαμβάνει  σχετική  έγγραφη  απόδειξη, η  οποία  θα  

αποτελεί  και  το  μόνο  αποδεικτικό  μέσο  πληρωμής  του  εκάστοτε  
μισθώματος. Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της μίσθωσης επιβληθεί τυχόν 

φόρος ή τέλος επί των μισθωμάτων θα βαρύνει τον μισθωτή. 
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τα 
όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι 

σε κάθε καταπάτηση αυτού με όλες τις αγωγές, διαφορετικά ευθύνεται σε 
αποζημίωση, έχοντας υπόψη την ευθύνη απέναντι στο Δήμο για κάθε έστω και από 

ελαφρά αμέλεια, μείωση ή απώλεια δικαιωμάτων του. Επίσης οφείλει να γνωστοποιεί 
στο Δήμο με έγγραφό του, κάθε προσβολή δικαιωμάτων αυτού και κάθε σχετική δίκη 
στην οποία ο Δήμος οφείλει να παρέμβει. 

Ο μισθωτής οφείλει να γνωστοποιεί στο Δήμο κάθε τυχόν κατάθεση κατ’ αυτού 
αγωγής πτώχευσης ή έκδοσης δικαστικής απόφασης, σχέση έχουσα με τη μίσθωση 

και την επαγγελματική δραστηριότητα σ’ αυτή. 

Ο μισθωτής θα βαρύνεται αποκλειστικά με τις κάθε είδους  δαπάνες χρήσης του 
μισθίου ήδη από την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται δε να καταρτίσει όλες τις 

απαιτούμενες προς τούτο συμβάσεις με τους οργανισμούς κοινής ωφελείας επ’ 
ονόματι και για λογαριασμό του (δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, ύδατος, αποχέτευσης, 

αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και κάθε άλλη συναφής δαπάνη).  

Ο μισθωτής θα βαρύνεται αποκλειστικά με τις κάθε είδους  δαπάνες χρήσης του 
μισθίου ήδη από την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται δε να καταρτίσει όλες 

τις απαιτούμενες προς τούτο συμβάσεις με τους οργανισμούς κοινής ωφελείας επ’ 
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ονόματί και για λογαριασμό του (δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, ύδατος, 
αποχέτευσης, αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και κάθε άλλης συναφής 
δαπάνης).  

Επιπρόσθετα ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το μίσθιο και τον περιβάλλοντα 
αυτού χώρο καθαρό και ευπρεπισμένο και γενικά να ποιεί καλή χρήση του 

μισθίου, ώστε να μη θίγεται η ησυχία, η δημόσια υγεία και η ασφάλεια.  
Ο μισθωτής δύναται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης να προβαίνει σε επισκευές 
του μισθίου με σκοπό την δική του αποκλειστικά εξυπηρέτηση, οι οποίες ωστόσο 

δεν επιτρέπεται να θίγουν σε καμία περίπτωση τον φέροντα οργανισμό και την 
εξωτερική τοιχοποιία του μισθίου. Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης επιτρεπόμενων 

από το παρόν εργασιών επισκευής ή μεταρρύθμισης του μισθίου ο μισθωτής θα 
εκδίδει επ’ ονόματι του κάθε προς τούτο απαιτούμενη άδεια. Κάθε διαρρύθμιση ή 
μεταρρύθμιση του μισθίου θα παραμείνει μετά τη λήξη της μίσθωσης προς όφελος 

του εκμισθωτή, δίχως ο μισθωτής να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση γι’ αυτή.  
Ο μισθωτής υποχρεούται για την έκδοση όλων των κατά τους προβλεπόμενους 

Νόμους αδειοδοτήσεων ή εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να τηρεί κατά 
γράμμα όλες τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές και λοιπές διατάξεις που 
αφορούν την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης που θα ασκηθεί στο μίσθιο. 

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας γύρω από το 
μίσθιο, όπως και για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Δήμου. 

Ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται στην απόδοση προς τον μισθωτή τυχόν αναγκαίων 
ή επωφελών δαπανών από καμία αιτία. 
Ο εκμισθωτής θα δικαιούται να επιθεωρεί το μίσθιο δύο φορές ετησίως σε 

κατάλληλη ημέρα και ώρα και έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση με τον 
μισθωτή. 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, απροφάσιστα και χωρίς άλλη 
προειδοποίηση ή όχληση, να εκκενώσει και παραδώσει το μίσθιο ελεύθερο στον 

εκμισθωτή.  
Η χρήση του μισθίου ακινήτου που ενδεχομένως γίνει από  τον μισθωτή και μετά 
τη λήξη της μίσθωσης δεν λογίζεται ως ανανέωση ή σιωπηρή αναµίσθωση ή 

παράταση της διάρκειας της μίσθωσης.  
Σε περίπτωση εγκατάλειψης του μισθίου από τον μισθωτή πριν τη λήξη μίσθωσης 

και οπωσδήποτε πριν την παρέλευση τριετίας τουλάχιστον από την έναρξή της, 
αυτός υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως προ τριμήνου το Τμήμα Αξιοποίησης-
Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου του Δήμου που με τη σειρά του 

θα ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένος 
να καταβάλει ποινή πέντε μισθωμάτων και σωρευτικά θα καταπέσει υπέρ του 

Δήμου η εγγυητική επιστολή χωρίς δικαστική παρέμβαση. 
Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική υπεκμίσθωση ή υπομίσθωση ή συστέγαση ή 
παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου σε οιονδήποτε τρίτο, με οποιαδήποτε 

μορφή, μετά η άνευ ανταλλάγματος, καθώς και η σύσταση οιασδήποτε μορφής 
εταιρείας. 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση του 
μισθίου της οποίας έλαβε γνώση, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ‘η μείωση του 
μισθώματος ή και λύση της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο. 

Κατά τα λοιπά η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους όρους της διακήρυξης της 
δημοπρασίας όπως καθορίστηκαν με την 574/2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, της ειδικής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά για τις μισθώσεις 
ακινήτων από τους Ο.Τ.Α. και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις μισθώσεις. 
Όλοι οι όροι του παρόντος και της διακήρυξης θεωρούνται ως ουσιώδεις και κάθε 

παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς αποτελεί λόγο καταγγελίας. 
Οποιαδήποτε τροποποίηση όρων της παρούσας σύμβασης οφείλει να γίνεται 

εγγράφως. 
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Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα απορρέει από  την  
παρούσα σύμβαση θα είναι τα δικαστήρια της Ρόδου. 
Γίνεται μνεία ό,τι για την σύνταξη του παρόντος συντάχθηκε το υπ’ 

ΑΠ:124874/2018 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης με αριθμό ασφαλείας 
ΑΒΧΑ3-DXDUK-KL5KH-B. 

Τέλος στην παρούσα συνυπογράφει ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη και ο/η κ. 
………………………………………….με ΑΔΤ: ………………..και ΑΦΜ…………………, κάτοικος 
…………………………………., ως εγγυήτρια/ης  η οποία αφού έλαβε γνώση όλων των 

όρων και συμφωνιών του παρόντος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι είναι 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνη με τον  μισθωτή για την πιστή 

εκπλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης, ενεχόμενη ως πρωτοφειλέτης και 
παραιτούμενη από το δικαίωμα της διζήσεως και της διαιρέσεως και των εκ των 
άρθρ. 835 και επ. ΑΚ δικαιωμάτων.  

Σε όλη την διάρκεια της μίσθωσης θα γίνεται κάθε κοινοποίηση προς τον μισθωτή 
στο μίσθιο, έστω και αν αυτός αποχωρήσει από αυτό, εκτός εάν γνωστοποιήσει 

εγγράφως την αποχώρησή του και τη νέα διεύθυνσή του στον Δήμο.  
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, και αφού διαβάστηκε και    
βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των συμβαλλόμενων) 
 

 

 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                 ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΨΗΠΡΩ1Ρ-Ω4Α
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