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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 415 /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 στην εταιρεία 
AMCO και διάθεση πίστωσης για την επέκταση λογισμικού 
συστήματος & διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα των 
Πεταλούδων (Back Office) αρ. πρωτ. 2/24726/2018    
 
 
Ο Αντιδήμαρχος   κ. Δ. Τσίκκης  εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη 
του Σώματος την αρ. πρωτ.2/24726/24-4-2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών η οποία έχει ως εξής: 
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Στην Κοιλάδα των Πεταλούδων, έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί 

σύστημα έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στα πλαίσια της 

υλοποίησης της υπ. 2/34900/12-5-2017 (ΑΔΑ: 17SYMV006312559). 

Προκειμένου να λειτουργεί αποδοτικότερα θα χρειαστεί επέκταση του 

λογισμικού συστήματος έκδοσης & διαχείρισης εισιτηρίων. 

Θα πρέπει να υλοποιηθούν επιπλέον τμήματα (modules) λογισμικού 

τα οποία θα ενσωματωθούν στο υφιστάμενο λογισμικό έκδοσης και 

διαχείρισης εισιτηρίων, με σκοπό την επέκταση της λειτουργικότητάς 

του, χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του υφιστάμενου 

λογισμικού. Για την ανάπτυξη των Modules αυτών, θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν οι ίδιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και από 

το υφιστάμενο λογισμικό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη 

συντήρηση του συστήματος από το προσωπικό του Δήμου, μετά τη 

λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 

Module Λογισμικού Διασύνδεσης Φορητών Συσκευών 

Έκδοσης Εισιτηρίων με Backoffice Λογισμικό Διαχείρισης 

Εισιτηρίων της Κοιλάδας των Πεταλούδων 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.  Παροχή διεπαφών για σύνδεση με φορητές συσκευές έκδοσης εισιτηρίων 
2.  Αυτόματη Ενημέρωση των φορητών συσκευών για τις τιμές των εισιτηρίων 
3.  Δημιουργία και αποστολή QR code εισιτηρίου προς τις φορητές συσκευές, σύμφωνα με 

τους επιχειρησιακούς κανόνες του λογισμικού διαχείρισης εισιτηρίων 
4.  Αυτόματη Λήψη Δεδομένων Πωλήσεων Εισιτηρίων από τις φορητές συσκευές και 

καταχώρησή τους στην υφιστάμενη βάση δεδομένων του λογισμικού διαχείρισης 
εισιτηρίων 

5.  Υποστήριξη απεριόριστού αριθμού φορητών συσκευών έκδοσης εισιτηρίων 
6.  Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων μεταξύ όλων των φορητών συσκευών έκδοσης 

εισιτηρίων 
 

 

 

Επιπλέον Αναφορές για το Back office Λογισμικό Διαχείρισης 

Εισιτηρίων της Κοιλάδας των Πεταλούδων 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1.  Θα υλοποιηθούν οι εξής αναφορές: 

Πωλήσεις εισιτηρίων ανά αυτόματο πωλητή με χρονικά κριτήρια που ορίζει ο 
χρήστης 
Πωλήσεις εισιτηρίων ανά χειροκίνητο ταμείο (POS) με χρονικά κριτήρια που ορίζει ο 
χρήστης 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Πωλήσεις εισιτηρίων ανά φορητή συσκευή με χρονικά κριτήρια που ορίζει ο χρήστης 
Αναφορά Κλεισίματος Ταμείων 
Αναφορά Αποπληρωμής Ταμείων 

 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Χρηστών και Διαχειριστών 

 
Α/Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.  Περιλαμβάνουν: 
• Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών τελικών χρηστών 
• Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών για Help/Desk και για Administrators 
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου υλικού (εγχειρίδια) 
• Εκπαίδευση χρηστών ανά ομάδες 

2.  Περιλαμβάνουν εκπαίδευση 
• Τεσσάρων (4) στελεχών του δήμου στις υποδομές και στη διαχείριση των 

συστημάτων 
• Πέντε (5) στελεχών του Δήμου στη χρήση των συστημάτων 

 

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Συστήματος κατά τη 

Διάρκεια της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 

 
Α/Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.  Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των εφαρμογών 
 

2.  Απόκριση σε βλάβη εντός 24 ωρών 
 

3.  Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs). 
Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από τον Δήμο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
επιλύει τα προβλήματα εντός μιας ημέρας από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν 
έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων 
 

4.  Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών. 
 

5.  Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή 
τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού 
 

6.  Περιλαμβάνεται συντήρηση εξοπλισμού 
7.  Περιλαμβάνεται συντήρηση λογισμικού 
8.  Περιλαμβάνεται τεχνική υποστήριξη 
9.  Οι υπηρεσίες υποστήριξης θα παρέχονται από εταιρεία με έδρα τη Ρόδο 
 

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Το σύνολο του λογισμικού που περιλαμβάνεται στην παρούσα, θα 

πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους 

από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου. Κατά τη 

διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο προμηθευτής θα προσφέρει 

υπηρεσίες επιτόπιας επιδιόρθωσης βλαβών, μέσω του τοπικού 
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συνεργάτη του, με χρόνο απόκρισης εντός 24 ωρών από την 

ειδοποίησή του. Για το διάστημα ενός έτους θα παρακρατηθεί η 

εγγυητική επιστολή του μειοδότη για την  διασφάλιση  της καλής 

λειτουργίας του συστήματος . 

 
Προϋπολογισμός 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 

Υπηρεσίες Υλοποίησης Module 
Λογισμικού Διασύνδεσης 
Φορητών Συσκευών Έκδοσης 
Εισιτηρίων με Backoffice 
Λογισμικό Διαχείρισης Εισιτηρίων 
της Κοιλάδας των Πεταλούδων 

€ 15,000.00 1 € 15,000.00 

2 

Υπηρεσίες Υλοποίησης Αναφορών 
για το Backoffice Λογισμικό 
Διαχείρισης Εισιτηρίων της 
Κοιλάδας των Πεταλούδων 

€ 12,000.00 1 € 12,000.00 

3 
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Χρηστών 
και Διαχειριστών 

€ 4,000.00 1 € 4,000.00 

4 
Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης 
Συστήματος κατά τη Διάρκεια της 
Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 

€ 5,000.00 1 € 5,000.00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:  € 36,000.00  

ΦΠΑ 24%: € 8.640.00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: € 44.640.00  
 

 

Τόπος και Χρόνος Παράδοσης 

Η παράδοση των λογισμικών θα γίνει συνολικά ή τμηματικά εντός 1 

μήνα από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, στο χώρο 

εγκατάστασης τους, και σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην 

σύμβαση. 

Ο τόπος παράδοσης θα καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με την 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 1 μήνα για το 

σύνολο των υπό προμήθεια ειδών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 



6 

 

1. Με δεδομένο τον Κ.Α. 10-7134.0008 (Επέκταση Λογισμικού 

Back Office Διαχείρισης εισιτηρίων Κοιλάδας Πεταλουδών)  

του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2018 όπου 

υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις 44.640,00€ 

2. Το συγκεκριμένο λογισμικό επέκτασης και οι υπηρεσίες 

εκπαίδευσης & υποστήριξης δε μπορούν να διατεθούν και να  

εγκατασταθούν από κανέναν άλλον εκτός από τον ίδιο τον 

προμηθευτή του συστήματος που έχει αναπτύξει το λογισμικό 

αυτό ή από τον τοπικό αντιπρόσωπό του που κατέχει την 

αποκλειστικότητα. 

      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 ζητήθηκαν  προσφορές από την  εταιρεία αυτή καθώς και 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά , που πιστοποιούν την εν λόγω 

αποκλειστικότητα.  

Τεκμηρίωση 

 Προμηθευτής του συστήματος είναι η εταιρεία AMCO ΑΒΕΕ.  

 Μετά τα παραπάνω παρακαλείται  το σώμα να αποφασίσει 
σχετικά  

α)για την Έγκριση Αποκλειστικότητας στην εταιρία  AMCO ΑΒΕΕ  
όπως αναλύθηκε παραπάνω.  

β) στη  διάθεση πίστωσης 44.640€(36.000€ + ΦΠΑ) για το έτος 
2018 για τον  κωδικό 

  10-7134.0008 

 
 
 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 
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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, 
 

                        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. Tην έγκριση  της εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτησης και λήψης 

απόφασης του θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος 
χαρακτήρα. 

 
2. Την έγκριση της αποκλειστικότητας  στην εταιρία  AMCO ΑΒΕΕ  

όπως αναλύθηκε παραπάνω. 
 

3. Την έγκριση της διάθεσης  πίστωσης 44.640€(36.000€ + ΦΠΑ) 
για το έτος 2018 για τον  κωδικό10-7134.0008. 

 
 
 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 

   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    

 


