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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  15/12/ 2016  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016    Αριθ. Απόφασης: 1024/2016 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  15 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη  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.2/103522/8-12-
2016 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, 208  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-Πρόεδρος 25. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος  
26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 28.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

11. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 32. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 
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13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

16. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

    

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

21.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

22.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

  

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 

7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος)  

 

 
2. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

8. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 

3 ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 

 

4.  ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 10.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

δικ/νος) 

5.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος) 11.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

6.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ δικ/νος)  

 
Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας 

του Δήμου Ρόδου κ. Ε.Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος του 
Δ.Ρ. κ.Εμμανουήλ Στάγκας . 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα έξι 
(36),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
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Θ Ε Μ Α 10.1.: Προμήθεια προσθήκης Λογισμικού Υφιστάμενης 
Διαδικτυακής (WEB) Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης Πολιτών του 
Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ. 2/102297/2016.    

 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου  εισηγούμενος το θέμα θέτει 
υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.πρωτ. 2/102297/05-12-2016 
εισήγηση της Δ/νσης Πληροφορικής, η οποία έχει ως εξής:  
 
Η  Διεύθυνση   Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών  για την επέκταση της 

υπάρχουσας διαδικτυακής (Web) Πλατφόρμας αιτημάτων Πολιτών    

εισηγείται τα εξής  : 

Την Προμήθεια  των κάτωθι modules (επιμέρους εφαρμογές (app))  που θα 

εκσυγχρονίσουν την Υφιστάμενη Πλατφόρμα Αιτημάτων Πολιτών 

ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις .  

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές πρέπει  να είναι οι εξής:  

 

• Πλήρες responsiveness για συσκευές κινητών τηλεφώνων και tables με 

λειτουργικό Android (ver. 6.0 ή ανώτερο) και IOS (ver. 10 ή ανώτερο). 

• Δυνατότητα λήψης φωτογραφίας και upload του στον server του Δήμου Ρόδου. 

• Δυνατότητα αυτόματης λήψης γεωγραφικής θέσης με συντεταγμένες google maps 

και αποτύπωσης της στην αντίστοιχη εφαρμογή της google. 

• Backoffice για τους διαχειριστές της εφαρμογής και εύκολη προθήκη υλικού στην 

πλατφόρμα. Η προσθήκες θα γίνονται από εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

• Δυνατότητα για μαζική διεκπεραίωση αιτημάτων και αποστολή τους στις αρμόδιες 

υπηρεσίες. 

• Σύνδεση με την εφαρμογή Πρωτοκόλλου του Δήμου, ώστε αν επιθυμεί ο Δήμος, 

το αίτημα του πολίτη να υπάρχει δυνατότητα  αυτόματης  πρωτοκόλλησης  σε 

βιβλίο του πρωτοκόλλου, Επικοινωνία (feedback) με τον πολίτη σχετικά με την 

εξέλιξη του. αιτήματός του, μέσω   Ε-Mail ή sms, πέρα από την εξατομικευμένη 

σελίδα της πλατφόρμας. 

Τα plug-ins είναι κομμάτια (modules) κώδικα τα οποία θα προστεθούν  στην 

υπάρχουσα πλατφόρμα ώστε να υλοποιηθούν όλες οι προαναφερόμενες προσθήκες 

που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές . 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

 

Α.Α. Είδος Ποσότητα Συνολική Αξία 
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1 Παραμετροποίηση και δημιουργία  

λειτουργιών μέσω Plugins για την  

υπάρχουσα web πλατφόρμα  

αιτημάτων πολιτών.  

1 4.000,00 

2 Μετατροπή της πλατφόρμας ώστε  

να είναι συμβατή με κινητά  

τηλέφωνα και tablets 

(responsive σε Android και IOS) 

 Καθαρή Αξία  4.000,00 

 Σύνολο με Φ.Π.Α.24% 4.960,00 

 

 Η Διεύθυνση   Πληροφορικής  & Νέων Τεχνολογιών λαμβάνοντας υπόψη  

 ότι: 

    Ι) στον Κ.Α.10-7134.0002  του προϋπολογισμού του Δήμου του 
οικονομικού έτους 2016 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση  

    ΙΙ) Με  την  465/2016      απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε  
διάθεση   πίστωσης  4.960  € στον Κ.Α. 10-7134.0002 

ΙΙΙ) Μόνο η εταιρία EASYNET Ε.Ε μπορεί να  εκτελέσει το έργο που 
αναφέρεται   παραπάνω  , καθώς είναι η κατασκευάστρια εταιρία της 
πλατφόρμας των αιτημάτων πολιτών που έχει ήδη εγκατεστημένη ο Δήμος 
από παλαιότερη προμήθεια. Επίσης, είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της 
κατασκευάστριας εταιρίας Egritosgroup – Συνεργασία Α.Ε. η οποία έχει 
κατασκευάσει το πρόγραμμα του Πρωτοκόλλου το οποίο επίσης είναι 
εγκατεστημένο στον Δήμο Ρόδου. Άρα, τα plug-ins  που θα 
χρησιμοποιηθούν για τις προσθήκες που θα γίνουν, θα είναι συμβατά και 
θα μπορούν να συνεργάζονται άμεσα και αξιόπιστα με τις  ήδη 
λειτουργούσες εφαρμογές της Πλατφόρμας των αιτημάτων Πολιτών και του 
Πρωτοκόλλου, τις οποίες και συντηρεί μέχρι σήμερα η εν λόγω εταιρία.  

 

      Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το πεδίο εφαρμογής των 
διατάξεων : 

α) του άρθρου 32  παρ. 4β του Ν. 4412/2016  που αναφέρει ότι  

για συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό 
προμηθευτή και προορίζονται είτε για μερική αντικατάσταση αγαθών ή 
εγκαταστάσεων είτε για επέκταση υφισταμένων αγαθών ή εγκαταστάσεων 
εφόσον η αλλαγή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να αποκτά αγαθά με 
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα προκαλούσαν 
ασυμβατότητα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στην χρήση και στη 
συντήρηση και  όπου υφίστανται λόγοι αποκλειστικότητας, το Δημοτικό 
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Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει απευθείας, ζητήθηκε   
προσφορά  από την  κατασκευάστρια εταιρία της πλατφόρμας αιτημάτων 
πολιτών  καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά , που πιστοποιούν την εν 
λόγω αποκλειστικότητα.  

       Στο επόμενο εδάφιο παραθέτουμε αναλυτικά στοιχεία της προσφοράς 
καθώς και μια στοιχειώδη τεκμηρίωση για την ανάγκη της απευθείας 
ανάθεσης λόγω αποκλειστικότητας. 

 

Στη συνέχεια η εταιρία EASYNET υπέβαλε προσφορά ύψους 4.960 € 
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α  

Το περιεχόμενο της προσφοράς  αξιολογήθηκε από τη Δ/νση Πληροφορικής 
& Νέων Τεχνολογιών και διαπιστώθηκε πως είναι σύμφωνο με τις τεχνικές 
προδιαγραφές. Προκειμένου δε να υλοποιηθεί η σχετική προμήθεια  ζητείται  
η αποδοχή των  εν λόγω προσφορών  από  το Δ.Σ.    

     Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε το σώμα να αποφασίσει σχετικά 
για την απευθείας ανάθεση λόγω αποκλειστικότητας στην εταιρεία 
«EASYNET Ε.Ε » των παρακάτω: 

 

 

Α.Α. Είδος 

1 Παραμετροποίηση και δημιουργία  

λειτουργιών μέσω Plug-ins για την  

υπάρχουσα web πλατφόρμα  

αιτημάτων πολιτών.  

2 Μετατροπή της πλατφόρμας ώστε  

να είναι συμβατή με κινητά  

τηλέφωνα και tablets 

(responsive σε Android και IOS) 

 

 

 
Σύνολο 4.000€ χωρίς Φ.Π.Α .  

Τελικό σύνολο με ΦΠΑ 24% : 4.960 €  

 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Γιαννακάκης, Ε. Ατσίδη, Ι. 

Περδίκης, Α. Μπιλλιά-Παπαστεργή, Ε. Παναή,  Σ. Σαρρή-Υψηλάντη ο 

επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος, ο 

επικεφαλής της παράταξης « ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ. Χ. 

Χατζηευθυμίου, η Αντιδήμαρχος κ. Α. Ζωάννου, ο Γραμματέας  και ο 

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.κ. Α. Γιαννικουρής και Σ. 

Στάγκας  απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του 

θέματος.   

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση,  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 , 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
Εγκρίνει την προμήθεια προσθήκης Λογισμικού Υφιστάμενης 

Διαδικτυακής  (WEB) Πλατφόρμας εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου 

Ρόδου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω 

αποκλειστικότητας στην εταιρεία «EASYNET Ε.Ε » των παρακάτω :  

Α.Α. Είδος 

1 Παραμετροποίηση και δημιουργία  

λειτουργιών μέσω Plug-ins για την  

υπάρχουσα web πλατφόρμα  

αιτημάτων πολιτών.  

2 Μετατροπή της πλατφόρμας ώστε  

να είναι συμβατή με κινητά  

τηλέφωνα και tablets 

(responsive σε Android και IOS) 
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Σύνολο 4.000€ χωρίς Φ.Π.Α .  

Τελικό σύνολο με ΦΠΑ 24% : 4.960 €  

 

 

 
 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 
 


