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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  26/4/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 8/26-4-2018    Αριθ. Απόφασης 412 /2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  26η Απριλίου 2018 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. 
2/23953/20.4.2018 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 

27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

28.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

30.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 31.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  32.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 34.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 35. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

36.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 38. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 39.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 
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17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

41.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

24.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

 

25.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

26.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

3.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ψίνθου 
κ.κ.Καρίκης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Παστίδας Σ.Πάττας. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα 
ένας  (41), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μιχ.Δράκος και Μ.Καραγιάννη 
αποχώρησαν μετά την έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

ΘΕ Μ Α εκτός Η/Δ : Έγκριση αποκλειστικότητας για την 
«Παροχή επιτόπιας συντήρησης του έργου ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου Κοιλάδας Πεταλούδων» στην εταιρεία EASYNET 
I.K.E και τη διάθεση ποσού 21.500€ για το έτος 2018 αρ. 
πρωτ. 2/24721/2018    
 
 
Ο Αντιδήμαρχος   κ. Δ. Τσίκκης  εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη 
του Σώματος την αρ. πρωτ.2/24721/24-4-2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών η οποία έχει ως εξής: 
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Το 2017 με την σύμβαση αρ.2/34900 – 12/05/2017 η εταιρία 
«AMCO Inspired Technologies», εγκατέστησε στην Κοιλάδα 
Πεταλούδων, το σύστημα διαχείρισης εισιτηρίων, αποτελούμενο 
από: 
• Τουρνικέ εξωτερικού χώρου (τεμ 4) 
• Αυτόματους  πωλητές έκδοσης εισιτηρίων εξωτερικού χώρου 

(τεμ 4) 
• Επανδρωμένο εκδοτήριο αποτελούμενο από POS, λογισμικό και 

εκτυπωτή εισητηρίων (τεμ 4) 

 
1. Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος 
επιβάλλεται  να προβούμε στην ανάθεση της συντήρησης του 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου της Κοιλάδας των Πεταλούδων σε 
πιστοποιημένη εταιρία. Ο κυριότερος λόγος είναι η πρόληψη και η 
αποφυγή downtime του συστήματος, που θα προκαλούσε απώλεια 
εσόδων για τον Δήμο Ρόδου. 

2. Με δεδομένο τον Κ.Α. 70-6264.0009  του προϋπολογισμού του 
Δήμου του οικονομικού έτους 2018 όπου υπάρχουν εγγεγραμμένες 
πιστώσεις 21.500€  
 
3. Η εταιρία EASYNET Ι.Κ.Ε. είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος 
στα Δωδεκάνησα της εταιρίας «AMCO Inspired Technologies». 

      Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το πεδίο εφαρμογής 
των διατάξεων του Νόμου 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 32, 
που ορίζει  ότι όπου υφίστανται λόγοι αποκλειστικότητας, το 
Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει 
απευθείας ζητήθηκε από την  αντιπρόσωπο εταιρία  τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, που πιστοποιούν την εν λόγω αποκλειστικότητα.  

       Στο επόμενο εδάφιο παραθέτουμε  μια τεκμηρίωση για την 
ανάγκη της απευθείας ανάθεσης λόγω αποκλειστικότητας. 

Τεχνικές προδιαγραφές εφαρμογής 

 

Η συντήρηση του έργου θα γίνεται επιτόπια και θα περιλαμβάνει τα 
παρακάτω τμήματα: 

• Αποκατάσταση βλαβών και πάσης φύσεως προβλημάτων. 
• Επιτόπιες επισκέψεις εντός 24ώρου από την στιγμή που θα 

κληθεί από τον Δήμο Ρόδου. 
• Συντήρηση όλων των σχετικών λογισμικών της AMCO Inspired 

Technologies. Ειδικότερα: 
� Λογισμικό Server 
� Backoffice 
� Λογισμικό των POS 
� Λογισμικό των τουρνικέ 
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� Web application 
� Αναβαθμισμένες εκδόσεις όλων των παραπάνω 

• Ηλεκτρολογικές – ηλεκτρονικές παρεμβάσεις στην 
συνδεσμολογία των μηχανημάτων της Κοιλάδας έτσι ώστε να 
επικοινωνούν με τον κεντρικό server με TCP/IP πρωτόκολλο. 

• Εγκατάσταση πολιτικής ασφαλείας του δικτύου, καθώς και 
επέκταση του δικτύου, όπου χρειαστεί, για την επικοινωνία του 
με τον server. 

• Μετακινήσεις / μετεγκαταστάσεις μηχανημάτων σε σημεία που θα 
διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των τερματικών POS 
(έπειτα από συνεννόηση με τον Δήμο). 

• Υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης. 
• Υπηρεσίες παραμετροποίησης τερματικών, server και Middleware 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου. 
• Υπηρεσίες εκπαίδευσης. 
• Υπηρεσίες διαχείρισης του έργου. 

 

Χρονική διάρκεια 

 Η διάρκεια της υπηρεσίας θα είναι για όλο το 2018. 

  

Τεκμηρίωση 

 Λόγω της εξειδίκευσης και της πολυπλοκότητας του 
εγκατεστημένου εξοπλισμού, το  προσωπικό της Διεύθυνσης 
Πληροφορικής  και Νέων Τεχνολογιών του Δήμου  Ρόδου δεν είναι 
σε θέση να τον συντηρήσει και δεν έχει την απαραίτητη 
τεχνογνωσία. 

 Κατασκευαστής του προς συντήρηση εξοπλισμού η εταιρία 
«AMCO Inspired Technologies». Όπως προκύπτει από σχετική 
βεβαίωση, η EASYNET Ι.Κ.Ε. έχει την αποκλειστική αντιπροσώπευση 
εμπορίας και συντήρησης του εξοπλισμού της  κατασκευάστριας. 
Συνεπώς, κανείς άλλος αντιπρόσωπος της «AMCO Inspired 

Technologies» από άλλο νομό δεν έχει το δικαίωμα να συντηρήσει εν 
λόγω έργο. 

 Επειδή η εφαρμογή θα είναι εγκατεστημένη στην Δημ. Ενότητα 
των Πεταλούδων, και θα είναι συνδεδεμένη online με τον κεντρικό 
server του Δήμου. Λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες αποστάσεις από 
την κεντρική Δημ. Ενότητα Ροδίων είναι προφανές ότι για την επί 
τόπου αντιμετώπιση προβλημάτων απαιτούνται αρκετές 
ανθρωποώρες, που πρέπει να αφιερώσει η εν λόγω εταιρία EASYNET 

Ι.Κ.Ε. Εκτός από την τεχνική υποστήριξη, που επιβάλλεται να 
παρέχει η εταιρία, είναι αναγκαία και η παροχή των απαραίτητων 
αναβαθμίσεων λογισμικού, που συχνά  δημιουργεί η  
κατασκευάστρια εταιρία. Τις αναβαθμίσεις αυτές φροντίζει να τις 
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εγκαταστήσει η εταιρία EASYNET Ι.Κ.Ε., στους Η/Υ του Δήμου. 
Ενίοτε σε περίπτωση μετακίνησης υπαλλήλων, που δεν γνωρίζουν τη 
χρήση της εφαρμογής, η εταιρία EASYNET Ι.Κ.Ε.  αναλαμβάνει να 
τους εκπαιδεύσει.  

 Επισημαίνεται ότι η εταιρεία σε καθημερινή βάση θα διαθέτει 
εξειδικευμένο προσωπικό όσον αφορά τις εγκαταστάσεις της 
Κοιλάδας, με φυσική παρουσία για την υποστήριξη των υπηρεσιών.
  

 Συνοπτικά οι οικονομικές απαιτήσεις της εταιρίας EASYNET 
Ι.Κ.Ε.   για τα παραπάνω είναι σύμφωνα με την προσφορά :  

α) Συντήρηση του έργου «Παροχή επιτόπιας συντήρησης του 
έργου ηλεκτρονικού εισιτηρίου Κοιλάδας Πεταλούδων»: 
21.500 € με  Φ.Π.Α. 
  

Μετά τα παραπάνω παρακαλείται  το σώμα να αποφασίσει σχετικά 
για τα κάτωθι:   

 

• Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 21.500 € για το 
έτος 2018 για την συντήρηση του έργου «Παροχή επιτόπιας 
συντήρησης του έργου ηλεκτρονικού εισιτηρίου 
Κοιλάδας Πεταλούδων» στον Κ.Α. 70-6264.0009  

 

• Την έγκριση της αποκλειστικότητας στην  εταιρία EASYNET 
Ι.Κ.Ε., ως αποκλειστικού αντιπροσώπου της κατασκευάστριας 
εταιρίας «AMCO Inspired Technologies» στα Δωδεκάνησα.  

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

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. 

Πότσος, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου κ. Σ. 

Στάγκας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Σ. Σαρρή-Υψηλάντη, Α. 

Μπιλιά, Σ.Δράκος, Ε.Κασανής, Ι.Περδίκης, Α.Κωνσταντίνου και 

Σ.Παρδαλός  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, 
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                        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 οι οποίοι ψήφισαν 
¨παρών¨ 
 
1. Την  έγκριση  της εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση και λήψη 

απόφασης του θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος 
χαρακτήρα. 

 
2. Την έγκριση  της δαπάνη και της διάθεση πίστωσης 21.500 € για 

το έτος 2018 για την συντήρηση του έργου «Παροχή επιτόπιας 
συντήρησης του έργου ηλεκτρονικού εισιτηρίου Κοιλάδας 
Πεταλούδων» στον Κ.Α. 70-6264.0009  

 
3. Την έγκριση  αποκλειστικότητας στην  εταιρία EASYNET Ι.Κ.Ε., 

ως αποκλειστικού αντιπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρίας 
«AMCO Inspired Technologies» στα Δωδεκάνησα. 

 
 
 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 

   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    

 


