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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: 413 /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 
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Δημοτικός Σύμβουλος 

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. 

 

Θ Ε Μ Α  εκτός Η/Δ: Έγκριση αποκλειστικότητας για την 
προμήθεια της εφαρμογής «Σύστημα ηλεκτρονικής 
διακίνησης εγγράφων» της κατασκευάστριας εταιρείας 
«ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.» στην εταιρεία 
EASYNET I.K.E. και τη διάθεση του ποσού των 24.500€ για το 
έτος 2018 αρ.πρωτ. 2/24736/2018.    
 

Ο Αντιδήμαρχος κ.Δ.Τσίκκης εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη 
του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/24736/2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, η οποία έχει ως εξής:  
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1. Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου μας και για την 
εναρμόνισή μας με τους κανόνες του GDPR επιβάλλεται  να προβούμε στην 
προμήθεια εφαρμογής «Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων». 

2. Με δεδομένο τον Κ.Α. 10-7134.0009 του προϋπολογισμού του Δήμου 
του οικονομικού έτους 2018 όπου υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις 
24.500€  

3. Το εγκατεστημένο λογισμικό των Οικονομικών / Διοικητικών 
υπηρεσιών είναι της κατασκευάστριας εταιρίας  «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε». 

4. Η εταιρία EASYNET Ι.Κ.Ε. είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα 
Δωδεκάνησα της εταιρίας «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε». 

      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  και μια στοιχειώδη τεκμηρίωση για 
την ανάγκη της απευθείας ανάθεσης λόγω αποκλειστικότητας. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές εφαρμογής 

 

Η υπό προμήθεια εφαρμογή απαιτείται να καλύπτει τα παρακάτω ζητήματα:  
 
Τήρηση των διαδικασιών πρωτοκόλλησης των κάθε είδους εισερχομένων 
εγγράφων και τη διανομή τους στις επιμέρους υπηρεσίες   
Τήρηση των διαδικασιών πρωτοκόλλησης των κάθε είδους εξερχόμενων 
εγγράφων και τη διεκπεραίωση / αποστολή των εγγράφων αυτών στους 
αποδέκτες  
Διαχείριση βιβλίων υποπρωτοκόλλου με μοναδική αρίθμηση  
Συσχέτιση εγγράφων πρωτοκόλλου για την εύκολη πλοήγηση  
Σύνδεση με ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αυτοματοποιημένος τρόπος λήψης στοιχείων 
εισερχομένων εγγράφων με ΑΔΑ  
Αυτόματη συμπλήρωση λιστών για τη γρήγορη και έγκυρη καταχώρηση  
Δυνατότητα αντιγραφής εγγράφου 
Διασύνδεση με το ΟΠΣ και δυνατότητα αυτόματης πρωτοκόλλησης από 
όλες τις εφαρμογές του ΟΠΣ μέσω web API 
Αυτοματοποιημένη πρωτοκόλληση από την εφαρμογή του μητρώου 
πολιτών 
Δυνατότητα σάρωσης και αποθήκευσης των εγγράφων (εισερχόμενα, 
εξερχόμενα, οίκοθεν) και ηλεκτρονική διανομή στους αποδέκτες σύμφωνα 
με την αντίστοιχη χρέωση. Στο έγγραφο ενσωματώνεται μετά την 
αποθήκευση ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλου  
Προσαρμοσμένη δυνατότητα αποστολής email με συνημμένα αρχεία στους 
υπεύθυνους χρεώσεων των εισερχομένων, αλλά και στους τελικούς 
αποδέκτες των εξερχομένων εγγράφων  
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Αποθήκευση εγγράφων και ανάκτησης εγγράφων στην built-in 
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη με φακέλους σε δενδροειδή μορφή, ταυτόχρονα 
παρέχει web API για τη συνεργασία με τις εφαρμογές του ΟΠΣ, ώστε να 
είναι δυνατή η αποθήκευση και η ανάκτηση μη πρωτοκολλημένων 
ηλεκτρονικών εγγράφων  
Σύστημα ειδοποιήσεων για την ενημέρωση των υπαλλήλων σε χρεώσεων, 
ελέγχου και πρωτοκόλλησης αιτημάτων 
Τήρηση αρχείου συναλλαγών μέσω της λειτουργίας του ιστορικού 
εγγράφου, αλλά διατήρηση όλων των εκδόσεων των ηλεκτρονικών 
εγγράφων.  
Δυνατότητα online editing επεξεργάσιμων αρχείων, όπως .doc, .docx, xls, 
και .xlsx κ.α. 
Δυνατότητα μετατροπής επεξεργάσιμων αρχείων σε pdf μορφή  
Δυνατότητα πολλαπλών ψηφιακών υπογραφών σε pdf έγγραφα  
Δυνατότητα τήρησης εσωτερικής αλληλογραφίας για την ανταλλαγή μη 
πρωτοκολλημένων αρχείων και εργασιών 
Δυνατότητα αυτοματοποιημένης πρωτοκόλλησης εγγράφων εσωτερικής 
αλληλογραφίας 
Προκαθορισμένα πρότυπα φακέλων και υποφακέλων για την αποθήκευση 
των εγγράφων στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη και την αντιστοίχιση με το 
φυσικό αρχείο  
Δυνατότητα δρομολόγησης των εγγράφων μέσω του built-in συστήματος 
διαχείρισης ροής εργασιών στους υπεύθυνους χρέωσης, που με τη σειρά 
τους έχουν τη δυνατότητα στην προώθηση του εγγράφου  
Αυτόματη επιβεβαίωση από τους υπεύθυνους χρέωσης κατά την ανάγνωση 
του εγγράφου 
Διαδικασία παρακολούθησης εγγράφου, προτεραιότητας και 
στάδιο/ημερομηνία ολοκλήρωσης  
Διαδικασία αίτησης για αριθμό πρωτοκόλλου από χρήστες που δεν έχουν 
δικαίωμα πρωτοκόλλησης. Τα αιτήματα με τα συνημμένα έγγραφα 
περιμένουν με σειρά προτεραιότητας να πρωτοκολληθούν, μόλις συμβεί 
αυτό ενημερώνεται από το σύστημα ειδοποιήσεων ο αιτών με τον αριθμό 
πρωτοκόλλου και την ημερομηνία/ώρα πρωτοκόλλησης 
Απλοποιημένη δυνατότητα σύνδεσης των εισερχομένων, εξερχόμενων και 
κοινοποιήσεων  
Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης με όλα τα πεδία καταχώρησης  
Εκτύπωση βεβαίωσης εισερχομένων εγγράφων και ιστορικού εγγράφων 
Εξαγωγή σε Excel των χρεώσεων 
Διαβαθμισμένη ταυτοποίησης χρηστών  
 
 
Η παραπάνω εφαρμογή κρίνεται αναγκαίο να εγκατασταθεί στα servers 
όπου βρίσκονται εγκατεστημένες όλες οι διοικητικοοικονομικές εφαρμογές 
του Δήμου Ρόδου. 

 

 

 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
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 Ο ανάδοχος οφείλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου, ώστε να 
είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες της εφαρμογής. Η 
εκπαίδευση θα γίνει επιτόπια στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Ακολουθεί 
πίνακας με τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

Υπηρεσία/τμήμα Υπάλληλοι 

Αντιδήμαρχοι - Αιρετοί  34 

Απευθείας στο Δήμαρχο  6 

Δ.Ε. Αρχαγγέλου - Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες  12 

Δ.Ε. Αταβύρου - Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες  10 

Δ.Ε. Αφάντου - Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες  10 

Δ.Ε. Ιαλυσού - Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες  8 

Δ.Ε. Καλλιθέας - Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες  8 

Δ.Ε. Καμείρου - Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες  11 

Δ.Ε. Λινδίων - Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες  16 

Δ.Ε. Νοτίας Ρόδου - Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες  13 

Δ.Ε. Ρόδου - Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες  2 

Δ.Ε. Πεταλούδων - Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες  23 

Διοικητικών Υπηρεσιών  31 

Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας  16 

Εξυπηρέτησης Πολιτών  35 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  20 

Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας  25 

Ληξιαρχείου και Μητρώων  20 

Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  14 

Οικονομικών Υπηρεσιών  61 

Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού  5 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου  15 

Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών  10 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού  15 

Πολεοδομικών Εφαρμογών (Υπηρεσία Δόμησης)  18 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης  5 

Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης  35 

Πρωτογενούς Τομέα  10 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών  52 

Τουρισμού  6 

Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων  11 

ΣΥΝΟΛΟ 557 

  

 

Χρονοδιάγραμμα 

  

 Δεδομένων των 557 υπαλλήλων, θα δημιουργηθεί σχετικός χώρος με 
Η/Υ και εγκατεστημένη την εφαρμογή. Θα προηγείται παρουσίαση των 
διαδικασιών και των δυνατοτήτων της εφαρμογής. Έπειτα, θα 
πραγματοποιούνται αληθινά σενάρια, ώστε να γίνει κατανοητή η λειτουργία 
στην πράξη. Για τον λόγο αυτό, θα δημιουργηθούν τμήματα των 8 ατόμων 
(το μέγιστο). Συνεπώς, το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής: 

557 άτομα / 8 άτομα ανά τμήμα = 70 τμήματα. 
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 Άρα, από την έναρξη του έργου χρειάζονται 70 εργάσιμες ημέρες (2,8 
μήνες) για την ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων και την έναρξη της 
παραγωγικής διαδικασίας.        

Τεκμηρίωση 

 Κατασκευαστής του εν λόγω λογισμικού είναι η εταιρία «ΕΓΚΡΙΤΟΣ 
GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε». Όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση, η 
EASYNET Ι.Κ.Ε. έχει την αποκλειστική αντιπροσώπευση εμπορίας και 
συντήρησης των εφαρμογών της  κατασκευάστριας. Συνεπώς, κανείς 
άλλος αντιπρόσωπος της «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε» 
από άλλο νομό δεν έχει το δικαίωμα να προμηθεύσει / συντηρήσει 
τις εφαρμογές αυτές. 

 Καθώς η προς προμήθεια εφαρμογή θα εγκατασταθεί στους 
περισσότερους Η/Υ του Δήμου μας  και λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες 
αποστάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων από την κεντρική Δημ. Ενότητα 
Ροδίων είναι προφανές ότι για την επί τόπου αντιμετώπιση προβλημάτων 
(ρύθμιση τοπικών σταθμών εργασίας) απαιτούνται αρκετές ανθρωποώρες, 
που πρέπει να αφιερώσει η εν λόγω εταιρία EASYNET Ι.Κ.Ε. για την 
τεχνική υποστήριξη, όσο και για την εκπαίδευση των χρηστών. Εκτός 
αυτού, είναι αναγκαία και η παροχή των απαραίτητων αναβαθμίσεων 
λογισμικού , που συχνά  δημιουργεί η  κατασκευάστρια εταιρία «ΕΓΚΡΙΤΟΣ 
GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε». Τις αναβαθμίσεις αυτές φροντίζει να τις 
εγκαταστήσει η εταιρία EASYNET Ι.Κ.Ε., στους Η/Υ του Δήμου. Ενίοτε σε 
περίπτωση μετακίνησης υπαλλήλων, που δεν γνωρίζουν τη χρήση των 
προγραμμάτων η εταιρία EASYNET Ι.Κ.Ε.  αναλαμβάνει να τους 
εκπαιδεύσει.  

 Επισημαίνεται ότι η  Εταιρεία σε καθημερινή βάση διαθέτει 
εξειδικευμένο προσωπικό όσον αφορά το λογισμικό της 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) Προμήθεια εφαρμογής «Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων 

και υπηρεσίες εκπαίδευσης» καθώς και υπηρεσίες επιτόπιας εκπαίδευσης 
χρηστών : 24.500 € με  ΦΠΑ 
  

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

• Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 24.500 € για το έτος 
2018 για την αγορά της εφαρμογής «Σύστημα ηλεκτρονικής 
διακίνησης εγγράφων», καθώς και για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης. 
 

• Την έγκριση της αποκλειστικότητας στην εταιρία  EASYNET Ι.Κ.Ε., 
ως αποκλειστικού αντιπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρίας 
«ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε» στα Δωδεκάνησα.  

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
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Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ.Πότσος,   
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αικ.Μπιλλιά, Ε.Ατσίδη, Στ.Σαρρή, 
Στ.Δράκος, Ε.Κασσανής, Ι.Περδίκης, Στ.Παρδαλός, Α.Κωνσταντίνου, 
Β.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη και ο Αντιπρόεδρος κ.Στ.Στάγκας, 
απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη 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, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     

Α)Ομόφωνα 
 

Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 
απόφασης του θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος 
χαρακτήρα. 

Β)Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ.Γ.Υψηλάντη οι οποίοι ψήφισαν 
«παρών»  

 
1. Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.500 € 

σε βάρος του Κ.Α. 10-7134.0009 του προϋπολογισμού του 
Δήμου οικ.έτους 2018, για την αγορά της εφαρμογής 
«Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων», καθώς 
και για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης. 

 
2. Την έγκριση της αποκλειστικότητας στην εταιρία  EASYNET 

Ι.Κ.Ε., ως αποκλειστικού αντιπροσώπου της κατασκευάστριας 
εταιρίας «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε» στα 
Δωδεκάνησα.  

      

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


