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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  22/5/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 10/22-5-2018    Αριθ. Απόφασης:   460/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  22  Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη 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. 
2/30153/18.5.2018 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), και  95 του Ν.3463/2006.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 28.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 29 .ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 32.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ   

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 
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17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

39.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

 

  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 
κ.Ε.Κορναρόπουλος. 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
εννέα  (39), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μιχ.Δράκος απεχώρησε μετά την 
έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

Θ Ε Μ Α 2o : Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών 
εκτίμησης μίσθωσης του ακινήτου της Νέας Αγοράς αρ.πρωτ. 
2/29924/2018. 
 

Ο Δήμαρχος κ. Φ.Χατζηδιάκος  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη 
του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/29924/2018 εισήγηση, η οποία 
έχει ως εξής:  

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια έχει εκκενωθεί 
ένα μεγάλος αριθμός των καταστημάτων της Νέας Αγοράς, καθώς και των 
εκτεταμένων παρεμβάσεων που απαιτούνται για τη συντήρηση του εν λόγω 
ακινήτου, ο Δήμος Ρόδου στοχεύει στη συνολική αξιοποίηση του ακινήτου 
σε συνεργασία με στρατηγικό επενδυτή. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση της Νέας Αγοράς αποτελεί η 
εκτίμηση του ενιαίου κτηριακού συγκροτήματος και η διαμόρφωση όρων 
μακροχρόνιας ενιαίας μίσθωσης σε συνδυασμό με την υλοποίηση 
υφιστάμενης μελέτης συντήρησης και αναβάθμισης του κτηρίου, που 
εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου. 

Παρόλο που ο Δήμος Ρόδου διαθέτει αρμόδια Εκτιμητική Επιτροπή κινητών 
και ακινήτων πραγμάτων, το μέγεθος, η ιστορικότητα, καθώς και η 
τοποθεσία πλησίον σημαντικών υποδομών, όπως η Μαρίνα Μανδρακίου και 
χώρων πολιτιστικής και ιστορικής αξίας, όπως το ΗΧΟΣ και ΦΩΣ είναι 
ιδιαίτεροι, για την υποβοήθηση της παραπάνω επιτροπής κρίνεται αναγκαία 
η συνεργασία του Δήμου με εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη.  

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας, ο εξωτερικός συνεργάτης θα 
παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες: 

i. Στοιχεία & Ειδικά Χαρακτηριστικά της Τοπικής Αγοράς Εμπορικών 
Χώρων. 

ii. Ανάλυση προσφοράς-ζήτησης της αγοράς στην οποία εντάσσεται 
το συγκεκριμένο ακίνητο. 

iii. Έρευνα Αγοράς για τις Επικρατούσες Μισθωτικές Αξίες στην 
Τοπική Αγορά ανά χρήση και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (μέγεθος, 
προβολή κλπ). 

iv. Αναφορά της μεθόδου εκτίμησης που εφαρμόζεται, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εισροών, παραδοχών και 
υπολογισμών.  

v. Ανάλυση Βέλτιστων Χρήσεων και Συνδυασμού Μισθωτών.  

vi. Προσδιορισμός και σύγκριση Μισθωτικών Αξιών για το ακίνητο ως 
έχει σήμερα για τα επί μέρους τμήματά του και με την παραδοχή 
μίσθωσής του σε ανάδοχο που θα μισθώσει το σύνολο του 
ακινήτου με σκοπό την ανακαίνισή του και την εκμετάλλευσής 
του. 

vii. Παρουσίαση προβλεπόμενων ταμειακών ροών που να 
τεκμηριώνουν την βιωσιμότητα της μακροχρόνιας μίσθωσης και 
την καθαρή παρούσα αξία της. 

viii. Ανάλυση ευαισθησίας σε κύριες μεταβλητές που θα επιλέξει η 
ομάδα μελετητών. 

ix. Εξέταση των υφιστάμενων μισθώσεων και των δυνατοτήτων 
παραμονής τους υπό το νέο καθεστώς. 

x. Εφαρμογή της εκπονηθείσας μελέτης συντήρησης-ανακαίνισης 
του κτηρίου. 

Το κόστος αυτής της συνεργασίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του 
Δήμου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στις 
20.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). Το τελικό ποσό 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται σε 24.800 ευρώ. 
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Ο σχετικός κωδικός εξόδου του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 
2018 είναι ο Κ.Α 70-6142.0010 με τίτλο «παροχή υπηρεσιών εκτίμησης 
μίσθωσης του ακινήτου της Νέας Αγοράς», προϋπολογισμού 24.800 ευρώ. 

 
Η εν λόγω υπηρεσία θα προκηρυχθεί με κωδικό CPV 79419000-4: 
«Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων».  
 

 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:  

 
1) Τον τρόπο εκτέλεσης της ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «παροχής 

υπηρεσιών εκτίμησης μίσθωσης του ακινήτου της Νέας Αγοράς» με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα 
με το αρ. 118 του Ν.4412/2016, με κωδικό CPV 79419000-4, 
δεδομένου ότι:  
α) η υπηρεσία αποτελεί «δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» 

σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1.9.β) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147Α/08-08-2016) και 

β) η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση με 20.000,00 € (χωρίς 
ΦΠΑ). 

 
2) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου να προβεί στην υλοποίηση 

όλων των απαραίτητων ενεργειών. 
 
 
3) Τον ορισμό Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής της υπηρεσίας 

αποτελούμενη από τους:  

1. ……………………………………………, με αναπληρωτή/τρια 
……………………………………………,  

2. ……………………………………………, με αναπληρωτή/τρια 
……………………………………………,  

3. ……………………………………………, με αναπληρωτή/τρια 
……………………………………………,  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

·         Ανάλυση ευρύτερης και άμεσης περιοχής (τοποθεσία) 

·         Αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά του ακινήτου και στο 

πολεοδομικό καθεστώς 

• Συλλογή και ανάλυση στοιχείων αναφορικά με την υφιστάμενη 
κατάσταση του ακινήτου 

10 εργάσιμες 

ημέρες 

  

  

€ 2.000 

  

  

  

  

  

  

  

  

Με την ολοκλήρωση όλων 

των φάσεων της παροχής 

υπηρεσιών του έργου θα 

παραδοθεί 

Χρηματοοικονομική Έκθεση 

με τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων όπως αυτές 

περιγράφονται στην ανάλυση 

των υπηρεσιών. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ • Συλλογή στοιχείων και ανάλυση της τοποθεσίας και της 
περιοχής ως προς την αγορά ακινήτων 

• Ανάλυση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τοπικής κτηματαγοράς 
• Συγκριτική Ανάλυση μισθωτικών αξιών εμπορικών ακινήτων 
• Ανάλυση προσφοράς και ζήτησης εμπορικών χώρων στην 

περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο και επίπεδο κενών χώρων 

(vacancy rate) 

10 εργάσιμες 

ημέρες 

  

  

  

€ 7.000 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

·         Παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με το ακίνητο και την 

υφιστάμενη εκμετάλλευση 

·         Συγκριτικά στοιχεία & επεξεργασία με αιτιολόγηση 

• Ανάλυση υφιστάμενων μισθωμάτων, μισθωτικών σχέσεων και 
πρόβλεψη ταμειακών ροών βάσει υφιστάμενης 

εκμετάλλευσης 

5 εργάσιμες 

ημέρες 

  

  

€ 2.000 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 

• Κατασκευή εναλλακτικού σεναρίου εκμετάλλευσης βάσει 
προσέλκυσης ιδιώτη επενδυτή που θα προβεί σε 

μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου, επένδυση στην 

10 εργάσιμες 

ημέρες 
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ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ανακατασκευή / ανακαίνιση του ακινήτου και στην συνέχεια 

υπομίσθωσή των γραφειακών και εμπορικών χώρων του 

·         Παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με το ακίνητο και την 

προτεινόμενη εκμετάλλευση 

• Προσδιορισμός της βιώσιμης μακροχρόνιας μισθωτικής αξίας 
για την υλοποίηση του σεναρίου μέσω της μεθόδου της 

προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών ροών. 

  

€ 8.000 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

• Συγκριτική ανάλυση των δύο σεναρίων και παρουσίαση 
Καθαρής Παρούσας Αξίας κάθε πρότασης. 

5 εργάσιμες 

ημέρες 

  

€ 1.000 

  
 
ΣΥΝΟΛΑ 

  

    

40 εργάσιμες 

ημέρες 

  

  

  

€ 20.000 

  

  

Χρηματοοικονομική Έκθεση 
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 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Γιαννακάκης, Ι. Περδίκης και ο Α. 

Κωνσταντίνου απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του 

θέματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση  της 

Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 

93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος 

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

 
Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 
με επικεφαλής     τον κ. Γ. Υψηλάντη,    του επικεφαλής της παράταξης  
«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσου και  του Γραμματέα Δ.Σ. κ. Α. 
Γιαννικουρή ως εκπροσώπου της παράταξης « ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», οι 
οποίοι ψήφισαν « κατά» 

 
1. Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: 

«παροχής υπηρεσιών εκτίμησης μίσθωσης του ακινήτου της Νέας 
Αγοράς» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση 
Δημάρχου, σύμφωνα με το αρ. 118 του Ν.4412/2016, με κωδικό CPV 
79419000-4, δεδομένου ότι:  
α) η υπηρεσία αποτελεί «δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» 

σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1.9.β) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147Α/08-08-2016) και 

β) η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση με 20.000,00 € (χωρίς 
ΦΠΑ). 

 
2.  Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ρόδου να προβεί στην υλοποίηση όλων των 

απαραίτητων ενεργειών. 
 
3. Τον ορισμό Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής της υπηρεσίας 

αποτελούμενη από τους:  
 

• Κυριάκο Μάγο ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  Δ/νση Μεσαιωνικής 
Πόλης ως τακτικό, με αναπληρώτρια την Άννα Παρασκευοπούλου 
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης 

 
• Ζαφείρα Διακολουκά ΔΕ Εισπρακτόρων ΟΤΑ Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών ως τακτικό, με αναπληρώτρια την Κική Σαραντώνη ΠΕ 
Διοικητικού-Οικονομικού Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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• Μπεκιάρη Αλέξανδρο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δ/νση Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών με αναπληρώτρια τη Ζαννετούλη Στεργούλα 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

 

 

  ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
   

 

     
 
        
 


