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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  28/07/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 

Αριθ. Πρακτικού: 12/28-07-2022    Αριθ. Απόφασης: 158/2022 

 
        Στη Ρόδο σήμερα την 28η Ιουλίου  του  2022  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 

18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε  σε Τακτική Συνεδρίαση Δια 
Ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των Άρθρων 65 & 67, του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με 

το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, των Άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006, 
της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας 

Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 
136/09.07.2022 τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη 
Β. Καμπουράκη. 

 
        Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 

2/43367/22.07.2022  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 
21. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
22. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

23. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

-Αντιδήμαρχος 

4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 

24. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

ΕΥΘΥΜΙΟΣ - Αντιδήμαρχος 

5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
25. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

6. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

26. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

7. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
27. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

8. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

28. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ 

ΠΟΛΙΤΩΝ» 

9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ –

Αντιδήμαρχος 
29. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  30. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 
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11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 31. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

12. ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 32. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

13. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33. ΚΑΦΕΤΖΗΣΜΙΧΑΗΛ 

14. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
34. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

15. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 35. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

16. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 36. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

17. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 37. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

18. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

38. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

19. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

39. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

20. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 40. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

      ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.  ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Γραμματέας Δ.Σ 
(Δικαιολογημένος Απών) 

2.  ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
7. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3.  ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 8. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

4.  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 9. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.  ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 

Ο κ. Πότσος Καλετός, επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» και το μέλος αυτής κ. Τσουρούτης Κωνσταντίνος ήταν απόντες στην 
συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 

Παρούσα στη Συνεδρίαση ήταν η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα 

Κυριακή Νικολαϊδου.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα 

(49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα (40), ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης.  

 
Θ Ε Μ Α 9ο: Ανανέωση παραχώρησης χρήσης ακινήτου εντός του 

οικοπέδου του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, στο Δωδεκανησιακό 
Συλλόγο Αυτοάνοσων Νοσημάτων Αρθρίτιδας & Λύκου "ΘΑΛΕΙΑ" 
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Μανέττας εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του 

Σώματος την αρ. 2429/2022 εισήγηση του Τμήματος Αξιοποίησης – Διαχείρισης 
Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

ΑΘΡΙΤΙΔΑΣ & ΛΥΚΟΥ ‘’ΘΑΛΕΙΑ’’ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Το άρθρο 82 & 83 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων των συμβουλίων των 

τοπικών κοινοτήτων. 

3. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.2/25661/20-5-2022 αίτηση του αναφερόμενου στο θέμα 

Συλλόγου για την ανανέωση παραχώρησης χρήσης ακινήτου εντός του 

οικοπέδου του παλαιού νοσοκομείου  για χρονικό διάστημα πέντε(5) ετών. 

4. Την απόφαση 88/15-07-2022 της Κοινότητας Ρόδου  

5. Το γεγονός ότι η παραχώρηση χρήσης του ακινήτου λήγει στις 17/8/2022. 

 
Εισηγούμαστε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου αποφασίσει  για 

την ανανέωση παραχώρησης ή μη, της χρήσης του ακινήτου που βρίσκεται εντός 

του οικοπέδου του παλαιού νοσοκομείου, με τους παρακάτω προτεινόμενους 

όρους ή ότι άλλο θέλει Θέσει το Συμβούλιο: 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ  

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΘΡΙΤΙΔΑΣ 

& ΛΥΚΟΥ  «ΘΑΛΕΙΑ»  

 

Στη Ρόδο σήμερα ……………………………………………..του έτους 2022, οι κάτωθι 

υπογεγραμμένοι :  

 

α. Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, με Α.Φ.Μ. 997561152 εκπροσωπούμενος από τον κ. Μανέττα 

Βασίλειο     

    Αντιδήμαρχο Ακίνητης Περιουσίας  του Δήμου Ρόδου και 

β. Ο Δωδεκανησιακός Σύλλογος αυτοάνοσων νοσημάτων αθρίτιδας & λύκου 

«ΘΑΛΕΙΑ» με  Α.Φ.Μ 99987667 νόμιμα εκπροσωπούμενος από την  Πρόεδρο 

κα.Γεωργά Ευθαλεία , συμφωνούν τα παρακάτω: 

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθ……../2022 απόφασης Δ.Σ., ανανεώνεται η δωρεάν 

παραχώρηση χρήσης κτηρίου εντός του οικοπέδου του παλαιού νοσοκομείου.Το κτήριο 

έχει  αριθμό παροχής ΔΕΗ  52510802 και είναι 77,93 τ.μ.  

Η ανανέωση παραχώρησης χρήσης  είναι για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών με 

ημερομηνία έναρξης από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. 
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Η παραχώρηση γίνεται υπό τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες όπου ο δεύτερος 

συμβαλλόμενος υποχρεούται: 

 

 Να φροντίζει, προστατεύει, συντηρεί και διατηρεί σε καλή κατάσταση το ακίνητο.  

 Να είναι υπευθυνος κάθε αστικής ευθύνης προς τρίτους για τυχόν προκληθησόμενες 

ζημιές οφειλόμενες σε οποιαδήποτε αιτία από τη χρήση του ακινήτου, ούτως ώστε να 

βρίσκεται σε άριστη λειτουργική κατάσταση.  

 Κάθε επέμβαση στα ακίνητα θα γίνεται νόμιμα από τη πλευρά του, με τις 

αδειοδοτήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών, ούτως ώστε να βρίσκεται σε άριστη 

λειτουργική κατάσταση. 

 Για οποιαδήποτε κτιριακή παρέμβαση,θα εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες κατά το 

νόμο άδειες και η έγγραφη ενημέρωση προς το Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης 

Περιουσίας & Κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. 

 Κάθε εργασία που θα κριθεί απαραίτητη για την λειτουργία του ακινήτου,θα βαρύνει 

αποκλειστικά την Εταιρεία,όπως και οι δαπάνες προς τους οργανισμούς 

ΔΕΗ,ΔΕΥΑΡ,εταρεία τηλεπικοινωνιών κ.λ.π.  

 Αναλαμβάνει την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος  

χώρου αυτών. 

 Να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του ακινήτου, τις υπέρ αυτού δουλείες, 

τα όρια αυτού και εν γένει το ακίνητο σε καλή  κατάσταση, προστατεύοντας αυτό 

απέναντι σε κάθε καταπάτηση. 

 Υποχρεούται στην άμεση λύση της παραχώρησης χρήσης και απόδοσης του ακινήτου 

εφόσον ζητηθεί από το Δήμο Ρόδου. Η παραχώρηση θα ανακληθεί με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Μετά την παρέλευση της πενταετούς δωρεάν παραχώρησης χρήσης και κατόπιν 

αιτήματος θα επανεξετασθεί η παράταση της παραχώρησης. 

 Ο Δήμος με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος του,έχει το δικαίωμα της 

μονομερούς καταγγελίας της παραχώρησης. 

 

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αποτελεί πλήρη απόδειξη 

της παραλαβής του ακινήτου, της απόδοσης της χρήσης του και όλων των παραπάνω, 

και αφού  διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους,  υπογράφεται από 

αυτούς σε τέσσερα  (04) πρωτότυπα. 

 

 

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

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 
 Την υπ΄αρ. 2429/2022 εισήγηση του Τμήματος Αξιοποίησης – 

Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, 
 Την υπ΄αρ. 88/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου, με 

την οποία παρέχεται η θετική γνωμοδότηση για την ανανέωση της εν 
λόγω παραχώρησης, 

 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 , 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 

τριάντα οκτώ (38) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο 

συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και οι τριάντα οκτώ (38). 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την ανανέωση παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου που 

βρίσκεται εντός του οικοπέδου του παλαιού νοσοκομείου, με τους 

παρακάτω προτεινόμενους όρους: 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΘΡΙΤΙΔΑΣ 

& ΛΥΚΟΥ  «ΘΑΛΕΙΑ»  

 

Στη Ρόδο σήμερα ……………………………………………..του έτους 2022, οι κάτωθι 

υπογεγραμμένοι :  

 

α. Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, με Α.Φ.Μ. 997561152 εκπροσωπούμενος από τον κ. Μανέττα 

Βασίλειο     

    Αντιδήμαρχο Ακίνητης Περιουσίας  του Δήμου Ρόδου και 

β. Ο Δωδεκανησιακός Σύλλογος αυτοάνοσων νοσημάτων αθρίτιδας & λύκου 

«ΘΑΛΕΙΑ» με  Α.Φ.Μ 99987667 νόμιμα εκπροσωπούμενος από την  Πρόεδρο 

κα.Γεωργά Ευθαλεία , συμφωνούν τα παρακάτω: 

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθ……../2022 απόφασης Δ.Σ., ανανεώνεται η δωρεάν 

παραχώρηση χρήσης κτηρίου εντός του οικοπέδου του παλαιού νοσοκομείου.Το κτήριο 

έχει  αριθμό παροχής ΔΕΗ  52510802 και είναι 77,93 τ.μ.  

Η ανανέωση παραχώρησης χρήσης  είναι για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών με 

ημερομηνία έναρξης από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. 

 

Η παραχώρηση γίνεται υπό τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες όπου ο δεύτερος 

συμβαλλόμενος υποχρεούται: 

 

 Να φροντίζει, προστατεύει, συντηρεί και διατηρεί σε καλή κατάσταση το ακίνητο.  

 Να είναι υπευθυνος κάθε αστικής ευθύνης προς τρίτους για τυχόν προκληθησόμενες 

ζημιές οφειλόμενες σε οποιαδήποτε αιτία από τη χρήση του ακινήτου, ούτως ώστε να 

βρίσκεται σε άριστη λειτουργική κατάσταση.  

 Κάθε επέμβαση στα ακίνητα θα γίνεται νόμιμα από τη πλευρά του, με τις 

αδειοδοτήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών, ούτως ώστε να βρίσκεται σε άριστη 

λειτουργική κατάσταση. 

 Για οποιαδήποτε κτιριακή παρέμβαση,θα εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες κατά το 

νόμο άδειες και η έγγραφη ενημέρωση προς το Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης 

Περιουσίας & Κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. 

 Κάθε εργασία που θα κριθεί απαραίτητη για την λειτουργία του ακινήτου,θα βαρύνει 

αποκλειστικά την Εταιρεία,όπως και οι δαπάνες προς τους οργανισμούς 

ΔΕΗ,ΔΕΥΑΡ,εταρεία τηλεπικοινωνιών κ.λ.π.  

 Αναλαμβάνει την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος  

χώρου αυτών. 

 Να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του ακινήτου, τις υπέρ αυτού δουλείες, 

τα όρια αυτού και εν γένει το ακίνητο σε καλή  κατάσταση, προστατεύοντας αυτό 

απέναντι σε κάθε καταπάτηση. 

 Υποχρεούται στην άμεση λύση της παραχώρησης χρήσης και απόδοσης του ακινήτου 

εφόσον ζητηθεί από το Δήμο Ρόδου. Η παραχώρηση θα ανακληθεί με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Μετά την παρέλευση της πενταετούς δωρεάν παραχώρησης χρήσης και κατόπιν 

αιτήματος θα επανεξετασθεί η παράταση της παραχώρησης. 

 Ο Δήμος με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος του,έχει το δικαίωμα της 

μονομερούς καταγγελίας της παραχώρησης. 

 

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αποτελεί πλήρη απόδειξη 

της παραλαβής του ακινήτου, της απόδοσης της χρήσης του και όλων των παραπάνω, 

και αφού  διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους,  υπογράφεται από 

αυτούς σε τέσσερα  (04) πρωτότυπα. 
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    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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