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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), 46359,46301, Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 
  

 Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός 21 / 24-6-2019 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα 24  Ιουνίου  2019 και 

ώρα  15:00 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

(απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-3-2017 «περί της εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 4471/31-1-

2019 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/32975/24-06-2019, η οποία κοινοποιήθηκε 

νομότυπα και σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018. 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω 

νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα έξι  (6) μέλη και 

ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.:1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 3. Παρασκευά Δημήτριο, 

4.Σταυρή Μιχαήλ, 5. Ψυλλάκη Βασίλειο, 6. Καραγιάννη Μαρία  

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ.  1. Μουτάφη Δήμο Μιχαήλ (δικ/νος), 2. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος), 3.Σπανο- 

Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), 4. Δράκο Στέφανο (δικ/νος),  

παρόντων επίσης, της γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου κ. Μακρή 

Τριανταφυλλιάς, και των υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής υποστήριξης Οικονομικής επιτροπής 

Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και κ. Καρτάνου Παρασκευής,   

 

 

ΘΕΜΑ                                                                        Aπόφ. Αρ. 251  / 2019 (ΑΔΑ: 6ΨΓΖΩ1Ρ-Χ6Σ) 

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης της οικονομικής 

επιτροπής. 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα μέλη 

της Επιτροπής για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του παρακάτω θέματος  όπου σύμφωνα με το άρθρο 77, 

του Ν. 4555/2018, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να λάβει τη 

σχετική  απόφαση:  

Έγκριση του πρακτικού (δικαιολογητικά κατακύρωσης) για την ανάδειξη οριστικού  μειοδότη 

του κλειστού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού των 

οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του δήμου 2019-2020» 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/32957/24-06-2019) 

Το θέμα  θεωρείται επείγον προκειμένου να συντμηθεί ο χρόνος και να ολοκληρωθεί άμεσα ο  

διαγωνισμός διότι η σύμβαση λήγει 19/7/2019. 

     
Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και 72 του Ν. 3852/2010, 
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 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της  για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του 

ανωτέρω θέματος,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής για τη λήψη 

απόφασης του παρακάτω μοναδικού θέματος: 

Έγκριση του πρακτικού (δικαιολογητικά κατακύρωσης) για την ανάδειξη οριστικού  μειοδότη του 

κλειστού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών 

και διοικητικών υπηρεσιών του δήμου 2019-2020» 

 
  ΘΕΜΑ 1

ο
                                                                         Aπόφ. Αρ.252   / 2019 (ΑΔΑ: ΩΓΙ3Ω1Ρ-ΡΡΔ) 

Έγκριση του πρακτικού (δικαιολογητικά κατακύρωσης) για την ανάδειξη οριστικού  μειοδότη του 

κλειστού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών 

και διοικητικών υπηρεσιών του δήμου 2019-2020» 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/32957/24-06-2019) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών 

Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/32957/24-06-2019, μέσω της οποίας διαβιβάζεται το πρακτικό 

(δικαιολογητικά κατακύρωσης) της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας, ως κατωτέρω:  

 

«Θέμα:  Έγκριση  των πρακτικών (δικαιολογητικά κατακύρωσης)  για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη του κλειστού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2019-

2020 

 

 

 

Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του συνημμένου  πρακτικού  της επιτροπής (δικαιολογητικά 

κατακύρωσης) για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του κλειστού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2019-2020 

 

για  
Συνημμένα: 

3
ο
 πρακτικό επιτροπής (δικαιολογητικά κατακύρωσης)  για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη  του κλειστού 

ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2019-2020» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙΙI  

 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2019-2020  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στη Ρόδο, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Ρόδου, την  Δευτέρα  24 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., οι παρακάτω υπάλληλοι του Δήμου 

Ρόδου: 

1) Αφαντενός  Νικόλαος , υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών, ως πρόεδρος 

2) Κακάκη Υπακοή , υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών, ως τακτικό μέλος.  

3) Κρητικού – Λαμπράκη Άννα,  υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών, ως τακτικό μέλος.  

 

που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ 

αρ. 31/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για τη διενέργεια 

του κλειστού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
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ΔΗΜΟΥ 2019-2020> σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 2/24311 ή αρ. απόφ. 1994 διακήρυξης του 

Δημάρχου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 199/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Στις 11:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των δικαιολογητικών κατακύρωσης του μειοδότη, που 

υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και με βάση το από 

03/06/2019 και 07/06/2019 πρακτικά που εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμό 238/2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία  ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία EASYNET 

I.K.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα : 137949 

Την από 20/06/2019 πρόσκληση με αρ. πρωτ. 2/32281 που απεστάλη στις 20/06/2019 στην εταιρεία 

EASYNET I.K.E. και τη καλούσε να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Με βάση τα παραπάνω προβήκαμε στην συνέχιση του διαγωνισμού (3
ο
 στάδιο – Έλεγχος 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης )  συντάσσοντας το παρών Πρακτικό. 

 

Στις 11:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει στο ηλεκτρονικό άνοιγμα του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και να αρχίσει ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

Σημειώνεται δε ότι ο Οικονομικός Φορέας υπέβαλε και εντύπως προσκομίζοντας φάκελο με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης με αρ. πρωτ. 2/32687/21-06-2019. 

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ήταν τα εξής : 

 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου  του Δ.Σ. σε περίπτωση Ανώνυμης  εταιρείας  

  Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή για τον 

προσωρινό ανάδοχο, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την  ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς και κατά την ημερομηνία  που θα ζητηθεί για τον προσωρινό ανάδοχο.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης. 

Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), 

αφορά την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την 

εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία 

 Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια 

Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 

 Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 ένορκη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

ελέγχθηκαν από εμάς και βρέθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 
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Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2019-

2020>> 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  

 Να ορίσει οριστικό  ανάδοχο για  τη για  τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2019-2020 την εταιρεία 

EASY NET IKE με έδρα Διαγωριδών 17, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, ΑΦΜ 800338154 ΤΗΛ. 22410 20100 με ποσό 

 120.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 148.800,00 € με Φ.Π.Α. 24%» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/32957/24-06-2019 εισήγηση του τμήματος προμηθειών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και το άρθρο 77 του 4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 199/2019 (Α.Δ.Α: ΩΧΜΑΩ1Ρ-Η7Ο) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του κλειστού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της παραπάνω προμήθειας, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 238/2019 (Α.Δ.Α: ΩΤΡΟΩ1Ρ-ΩΗ3) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκε το πρακτικό ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του κλειστού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής του ηλεκτρονικού, κλειστού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη οριστικού μειοδότη για τη «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών και 

διοικητικών υπηρεσιών του δήμου 2019-2020», 

 

Β) Κηρύσσει οριστικό ανάδοχο για τη «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών και 

διοικητικών υπηρεσιών του δήμου 2019-2020» την εταιρεία  EASY NET IKE με έδρα Διαγωριδών 17, Τ.Κ. 
85100 Ρόδος, ΑΦΜ 800338154 ΤΗΛ. 22410 20100 με ποσό  120.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

148.800,00 € με Φ.Π.Α. 24%» 

  

    
Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της 

Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας  έκτακτης συνεδρίασης. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                

   

 

Διακοσταματίου Σάββας 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

1. Κορωναίος Ιωάννης 

 

                                                                                        2. Μανωλάκης Αλέξανδρος  

 

                                                                                        3.Παρασκευάς Δημήτριος  

 

                                                                                        4. Σταυρής Μιχαήλ 
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               5.Ψυλλάκης Βασίλειος  

 

               6.Καραγιάννη Μαρία 

 


