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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: 518/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  22  Μαϊου 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 12.5: Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της 
προμήθειας της εφαρμογής «Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
Διαδικτυακής Πύλης» της εταιρείας   EASYNET Ι.Κ.Ε, λόγω 
αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων, 
αρ.πρωτ.2/30441/2018. 
 

 Ο Αντιδήμαρχος κ.Δ.Τσίκκης εισηγούμενος το θέμα θέτει 

υπόψη του Σώματος την αρ. πρωτ. 2/30441/2018 εισήγηση της 

Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, η οποία έχει  ως 

ακολούθως: 
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Το 2016 με την σύμβαση 2/78711/28/09/2016 (ΑΔΑΜ: 16SYMV005153814) η 

εταιρία EASYNET I.K.E., εγκατέστησε στον XYTA του Δήμο Ρόδου, εφαρμογή για 

την οικονομική διαχείριση της υπηρεσίας. Σε συνέχεια της σύμβασης, η 

προμηθεύτρια εταιρία, κατασκεύασε διεπαφή, από την οποία είναι εφικτή η σύνδεση 

της ζυγαριάς με την οικονομική εφαρμογή.  Με αυτό τον τρόπο, η εφαρμογή μπορεί 

να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με την ζυγαριά και να αποθηκεύει μετρήσεις, με 

τα στοιχεία που επιθυμεί ο χρήστης.  

 

Τεχνικές προδιαγραφές συντήρησης 

 

Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας του ΧΥΤΑ, επιβάλλεται  

να προβούμε στην προμήθεια εφαρμογής «Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

Διαδικτυακής Πύλης» (η οποία προσθέτει νέες δυνατότητες στην διεπαφή),  από την 

κατασκευάστρια εταιρία καθώς: 

• Είναι πλήρως web και επιτρέπει την είσοδο από κάθε σημείο του Δήμου 

Ρόδου που έχει σύνδεση στο Internet. 

• Επιτρέπει πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. 

• Θα είναι συμβατή με το νέο λογισμικό της γεφυροπλάστιγγας. 

• Θα παράγει τα reports που απαιτούνται από το υπουργείο περιβάλλοντος. 

• Θα αποθηκεύει σε ειδική φόρμα στην Οικονομική Εφαρμογή τα στοιχεία 

ζύγισης, χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση του χρήστη. 

• Θα εξάγει reports σε όλα τα γνωστά format (word, excel, pdf κ.τ.λ.). 

• Θα υποστηρίζει δικαιώματα χρηστών και καταγραφή κινήσεων. 

Τεκμηρίωση 

1. H συγκεκριμένη εφαρμογή είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και εξειδικευμένη, που το 

προσωπικό της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Δήμου δεν 

είναι σε θέση να κατασκευάσει.  

 

2. Η εταιρία EASYNET Ι.Κ.Ε. έχει κατασκευάσει την διεπαφή, στα πλαίσια της 

σύμβασης που είχε με τον Δήμο Ρόδου το 2016. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της 

υπηρεσίας είναι απαραίτητο να αναβαθμιστούν οι δυνατότητες της  διεπαφής σε web 

περιβάλλον, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της παραγράφου 1. Η κατασκευάστρια 

εταιρία αναβαθμίζει την διεπαφή μέσω της συμπληρωματικής εφαρμογής 

«Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Διαδικτυακής Πύλης».  

3. Με δεδομένο τον Κ.Α. 10-7134.0009 του προϋπολογισμού του Δήμου του 

οικονομικού έτους 2018 όπου υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις 24.118€  

4. Την προσφορά με αρ.πρωτ. 2/30292 που υπέβαλλε η εταιρία EasyNet 
Ι.Κ.Ε.  

 
5. Με την απόφαση 411/26-04-2018  του Δημοτικού Συμβουλίου   
αποφασίστηκε : 
 α)Η Έγκριση Αποκλειστικότητας στην εταιρία EASYNET. IKE  
 β)Η διάθεση πίστωσης 4.017,60€  για τον  κωδικό  10-7134.0009.  

6. Με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έγινε δέσμευση πίστωσης του 
ποσού 4.017,60€ στον K.Α 10-7134.0009 
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7. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 32 παρ. 2, 
περ. β, υποπαρ. Γγ, (κατ’  εναρμόνιση με  το άρθρο 32 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ), που ορίζει ότι :2. «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις 
κατωτέρω περιπτώσεις: 
β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον 
από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους 
κατωτέρω λόγους:  
γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.» 
 Συνεπώς οι αναθέτουσες αρχές και εν προκειμένω το Δ.Σ. μπορούν να 
αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις απευθείας προσφεύγοντας στη διαδικασία 
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, όταν υφίστανται 
λόγοι αποκλειστικότητας (προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας),  

 
παρακαλείται  το σώμα να αποφασίσει σχετικά  

για την Απευθείας Ανάθεση στην εταιρία  EASYNET Ι.Κ.Ε.  λόγω 
αποκλειστικών δικαιωμάτων του άρθρου 32 παρ. 2, γγ του Νόμου 
4412/2016.  

 Συνολικό ποσό για τη προμήθεια: 4.017,60€. 

  

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

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος 

και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Ι.Γιαννακάκης, Ι.Περδίκης, 

Μ.Καραγιάννη, Α.Κων/νου, Π.Τοκούζης, Α.Παπουράς , 

Μ.Χριστοδούλου, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ κ.Σ.Στάγκας , Α.Μπιλιά και 

Σ.Σαρρή-Υψηλάντη, 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 «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» με επικεφαλής τον κ.Ε.Καρίκη , οι οποίοι ψήφισαν 
«παρών» και των μελών της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
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ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ.Γ.Υψηλάντη, οι οποίοι 
ψήφισαν «κατά» 

 

 Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας της εφαρμογής 
«Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Διαδικτυακής Πύλης , στην εταιρεία  
EASYNET Ι.Κ.Ε.  λόγω αποκλειστικών δικαιωμάτων του άρθρου 32 
παρ. 2, γγ του Νόμου 4412/2016.  

 Συνολικό ποσό για τη προμήθεια: 4.017,60€. 

 

      

 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
   
 


