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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  4/8/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 18/4-8-2017    Αριθ. Απόφασης: 632/ 2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  4 Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
13.00 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. 
2/60031/31.7.2017 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» 

 26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 27.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

  29.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

30.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

   

 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

 

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
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15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

19.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

23. .ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24 ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.  ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 10.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

12.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

7.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραμματέας 
 

15.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 

8.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

16.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος 
κ.Δ.Σαλαμαστράκης. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
ένας (31), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α 11.3 : Έγκριση προγραμματισμού δράσεων και 
επιχορήγηση ΠΡΟΤΟΥΡ αρ.πρωτ. 2/61489/2017. 
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Η Αντιδήμαρχος κα. Μ.Χατζηλαζάρου εισηγούμενη το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/61489/2017 εισήγηση της 
Δ/νσης Τουρισμού, η οποία έχει ως εξής: 
 
Με βάση το άρθρο 94 εδάφιο 4 παρ.30 του Ν. 3852/2010 που ορίζει την  
επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες 
στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου, καθώς και όσων συμβάλλουν στην τουριστική 
ανάπτυξη και προβολή του,  (Ο Δήμος Ρόδου έχει ανακηρυχτεί ως τουριστικός 
Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 899/76 - ΦΕΚ 329/1976 τεύχος Α- έτσι 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 664/77 - ΦΕΚ 222/77 τεύχος Α  ) 
υποβάλλουμε αίτημα επιχορήγησης του Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού 
Τουρισμού.  
 
Τα τελευταία χρόνια ο Π.ΡΟ.ΤΟΥΡ. ενεργεί την τουριστική προβολή της Ρόδου στις 
μεγάλες τουριστικές εκθέσεις στη λοιπή Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάλλοντας 
ουσιαστικά στην τουριστική ανάπτυξη και την οικονομία του νησιού της Ρόδου 
αφού με την τουριστική προβολή πρώτον διατηρούνται οι παραδοσιακές αγορές 
,Αγγλία, Γερμανία, Σουηδία κτλ αλλά ανοίγονται και νέοι δρόμοι σε αγορές όπως 
Ρωσία Κίνα κτλ 
 
Για την προσέλκυση του τουριστικού ρεύματος με στόχο την πολλαπλή οικονομική 
ωφέλεια των δημοτών μας σε σχέση με την επιχορήγηση που προτείνεται να λάβει 
ο ΠΡΟΤΟΥΡ για την υλοποίηση του συγκεκριμένου  προγράμματος παρατίθεται 
πίνακας αφίξεων αλλοδαπών ανά εθνικότητα (1997-2016) καθώς και πίνακας 
ετήσιων στοιχείων αφίξεων των ετών 2014-2015-2016 όπου μετά την υστέρηση 
των αφίξεων που καταγράφτηκε το 2015 και με την ενεργοποίηση του ΠΡΟΤΟΥΡ 
στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 και τα ανοδικά στοιχεία αφίξεων του 2016  
αναδεικνύεται η επιβεβλημένη πλέον και αδιάλειπτη προβολή και προώθηση της  
Ρόδου ως τουριστικού προορισμού από τον  Οργανισμό Προώθησης Ροδιακού 
Τουρισμού (ΠΡΟΤΟΥΡ). 
 
Εξάλλου όπως είναι γνωστό η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου και 
ειδικότερα το Τμήμα Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης, ασχολείται με την 
λειτουργία των γραφείων πληροφοριών και συγκεκριμένα στο κέντρο της πόλης, 
στο λιμάνι, στην μεσαιωνική πόλη, στη Λίνδο και στο Φαληράκι της Ρόδου, καθώς 
επίσης με επιμορφωτικά θέματα, ημερίδες και συνέδρια με θέματα τουρισμού εντός 
Ρόδου. Καταγράφει και προβάλει εντός των ορίων του Δήμου Ρόδου ήθη και έθιμα, 
θρησκευτικές εορτές και πανηγύρεις και γενικότερα ότι σχετικό με τη λαογραφία 
του νησιού. Για την προβολή του νησιού, το τουριστικό μάρκετινγκ, καθώς και όλες 
τις δράσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως τουριστικές εκθέσεις, 
workshops, δημοσιογραφικές ομάδες, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τουρ 
οπερέιτορς, συνεργασίες με αεροπορικές εταιρίες, καταχωρήσεις σε έντυπα, αλλά 
και παραγωγή του απαιτούμενου υλικού, η ευθύνη έχει εκχωρηθεί στον Οργανισμό 
Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού, με την παράλληλη υποστήριξη και συμβολή των 
στελεχών της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου. Ο Π.ΡΟ.ΤΟΥΡ εδώ και 
δεκαοχτώ χρόνια υλοποιεί όλες αυτές τις δράσεις σε συνεργασία με τους κατεξοχήν 
τουριστικούς φορείς του νησιού, όπως Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, Ε.Β.Ε.Δ, Ένωση 
Τουριστικών Γραφείων Ρόδου, Ένωση Ενοικιαζομένων Δωματίων Ρόδου, Εμπορικός 
Σύλλογος Ρόδου, Ένωση Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων Ρόδου, Ένωση Εστιατόρων, 
οι οποίοι συμμετέχουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και οι οποίοι 
αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για την χάραξη της τουριστικής στρατηγικής της 
Ρόδου.  
 
Πέραν από τα παραπάνω, ο Οργανισμός έχει αποκτήσει εκτός από την απαραίτητη 
τεχνογνωσία και εμπειρία, ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών στο εξωτερικό, με 
αποτέλεσμα να έχει υψηλή προτεραιότητα στη δέσμευση χώρων στις Διεθνείς 
Τουριστικές Εκθέσεις, αρωγή στη διοργάνωση τουριστικών εκδηλώσεων με τη 
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συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων των τουριστικών αγορών του ενδιαφέροντος 
της Ρόδου. 
 
Μετά τα ανωτέρω, ζητείται από το Σώμα να εγκρίνει την επιχορήγηση του 
Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού (ΠΡΟΤΟΥΡ) με το ποσό των 
Τριακοσίων εβδομήντα Χιλιάδων Ευρώ (370.000€) για την υλοποίηση εγκεκριμένου 
προγράμματος δράσης για το 2017 από τον ΠΡΟΤΟΥΡ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αριθμού 94 εδ. Β παρ.30 του Ν.3852/2010 σε βάρος του ΚΑ 00-6736.0001 με 
τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους κ Σωματεία» και διαθέτει την 
αναγκαία πίστωση. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 2017 
ΚΩΔ. 1  ΕΚΘΕΣΕΙΣ                                                      120.000€  
                                                                 

Οι Τουριστικές Εκθέσεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο διεθνώς στην τοποθέτηση 
των τουριστικών προῐόντων στην Αγορά. Τα νέα στατιστικά δεδομένα 
υποδεικνύουν την αναγκαιότητα συμμετοχής σε Θεματικές Εκθέσεις Τουρισμού και 
προσέγγιση νέων τουριστικών αγορών καθ σε χώρες που ενδιαφέρονται για τις 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 
Ο Οργανισμός Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού, έχοντας επιλέξει αρχικά 
τις σημαντικότερες αγορές για τη Ρόδο, συμμετέχει στις παρακάτω εκθέσεις, 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα που επισυνάπτεται: 
1. IFTM - TOP RESA, Παρίσι, 26-29 Σεπτεμβρίου 2016                   

12,000 € 

Συμμετοχή στην έκθεση 7000€ . Θεματική παρουσίαση προορισμού με κείμενο και 
φωτογραφίες σε power point 1000 €. Υποστήριξη περιπτέρου 2000€. Ημερολόγια 
mini σελιδοδείκτες δημιουργικό +εκτυπώσεις 2000€ 
2. ITB ASIA, Σιγκαπούρη, 25-27 Οκτωβρίου 2017                10,000 

€ 

Συμμετοχή στην έκθεση 5000€ . Θεματική παρουσίαση στα κινεζικα 2.500€. 
Υποστήριξη περιπτέρου 2000€. Μεταφορικά υλικού 500€ 
3. Dema Diving Show, Ορλάντο Φλόριντα, 1-4 Νοεμβρίου 2017      15,000 € 

Συμμετοχή στην έκθεση 5000€ . Θεματική παρουσίαση για τον θαλάσσιο τουρισμό  
με θεματικές δράσεις, video διαφημιστικό και έντυπο θεματικό υλικό 7.500€. 
Υποστήριξη περιπτέρου 2000€. Μεταφορικά υλικού 500€ 
4. World Travel Market, Λονδίνο, 05-08 Νοεμβρίου 2017     33,000 

€ 

Εκδήλωση για την προβολή του τουρισμού 365 ημερες με θεματικές δράσεις, 
διαφημιστικό και έντυπο θεματικό υλικό 30.000€. Υποστήριξη περιπτέρου 2500€. 
Μεταφορικά υλικού 500€ 
5. INTERNATIONAL TRAVEL SHOW TT, Βαρσοβία,  , 17-20 /11/ 2017    

10,000 € 

Συμμετοχή στην έκθεση 7000€ . Υποστήριξη περιπτέρου 2500€. Μεταφορικά 
υλικού 500€ 
6. TRAVEL TURKEY ISMIR, Σμύρνη, 8-10Δεκεμβρίου 2017               20,000 

€ 

Συμμετοχή στην έκθεση 10000€ . Εκδήλωση με θεματική παρουσίαση στους 
τούρκους πράκτορες της Tursab 7000 €. Υποστήριξη περιπτέρου 2500€. 
Μεταφορικά υλικού 500€ 
7. Greek Tourism Expo, Αθήνα,  25-27 Νοεμβρίου2016        7,000 € 
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Συμμετοχή στην έκθεση 4000€ . Θεματική παρουσίαση για τον θαλάσσιο τουρισμό 
2000€. Υποστήριξη περιπτέρου 1000€.  
8. ILTM, Κάννες,  4-7 Δεκεμβρίου 2017                                     

13,000 € 

Συμμετοχή στην έκθεση 8000€. Θεματική παρουσίαση γαστρονομίας και θεματικού 
τουρισμού 2500€. Υποστήριξη περιπτέρου 1500€. Μεταφορικά υλικού 1000€ 
Το προϋπολογισμένο ποσό αφορά στην ενοικίαση εκθεσιακού χώρου, αμοιβή 
μεταφορικών εταιριών για το υλικό που μεταφέρεται στις εκθέσεις, καθώς και 
εκτελωνισμού σε χώρες εκτός Shengen. Προβολή και προώθηση του προορισμού 
μέσω Media fees, ηλεκτρονικών οθονών, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος κ.λ.π. 
και δράσεις στον χώρο του περιπτέρου.     
 
ΚΩΔ. 2  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                         80.000€           
Ο Οργανισμός Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού ενημερώνει τα έντυπά του με νέες 
πληροφορίες και θεματικές, που αφορούν στο τουριστικό προϊόν της Ρόδου. 
Επιπλέον, προβαίνει σε ανανέωση του υλικού μετά από εξάντλησή του στις 
διάφορες δράσεις. Το εν λόγω κόστος αφορά στην ανατύπωση όλων των εντύπων 
του Οργανισμού σε έξι γλώσσες και κατασκευή διαφημιστικών τσαντών. Σε αυτό 
περιλαμβάνεται και ηλεκτρονικό υλικό όπως CD ROM, DVD και θύρες 
USB.Συγκεκριμένα  
1) Επανεκτύπωση χάρτης μικρός (3Χ2000τμχ=6.000τμχ) στα Ελληνικά 

Αγγλικά Γερμανικά Ρώσικα Γαλλικά Ιταλικά 4.000,00€ 

2)Επανεκτύπωση Ρόδος έντυπο θρησκευτικού τουρισμού (3Χ2000τμχ=6.000τμχ)  
στα Αγγλικά Ελληνικά Ρώσικα 6.000,00€ 
3) Δημιουργία καρτα προφιλ προορισμού και τύπωμα σε usb (2.000τμχ) 
20.000,00€ με παρουσίαση προορισμού και video 
4) Δημιουργία θεματικού video για τους γάμους και τύπωμα σε usb (1000τμχ) με 
παρουσίαση προορισμού 15000€ 
5) Δημιουργία θεματικού video για τον αθλητικό τουρισμό και τύπωμα σε usb 
(1000τμχ) με παρουσίαση προορισμού 15000€ 
6) Δημιουργία θεματικού video για τον μαθητικό τουρισμό και τύπωμα σε usb 
(1000τμχ) με παρουσίαση προορισμού 10000€ 
5) Δημιουργία θεματικού video για τον καταδυτικό τουρισμό και τύπωμα σε usb 
(1000τμχ) με παρουσίαση προορισμού 10000€ 
 
ΚΩΔ. 3  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΠΡΟΒΟΛΗ ΡΟΔΟΥ                             100.000€ 
Στόχος του συγκεκριμένου κωδικού είναι η οικοδόμηση της θετικής εικόνας του 
προορισμού, η αύξηση της επισκεψιμότητας της σελίδας, η αύξηση θετικών 
αναφορών και το κτίσιμο μιας online κοινότητας. Παρουσία μέσα από τα blogs 
αλλά και άμεση αλληλεπίδραση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αναβάθμιση 
του Portal θα αποτελέσει τον βασικό πυλώνα εξωστρέφειας και επικοινωνίας με την 
διεθνή κοινότητα. Ο ιστότοπος θα έχει ένα σύγχρονο και ελκυστικό εικαστικό 
περιβάλλον, που θα ακολουθεί τις τρέχουσες τάσεις, τόσο στο σχεδιαστικό, όσο και 
στο τεχνικό του μέρος. Θα είναι γρήγορος και αποτελεσματικός στην πρόσβαση 
αξιοποιώντας ανάλογες τεχνικές μεθοδολογίες (responsive layout, data caching, 
compression,minifying), και θα έχει ύφος ανάλαφρο και ευχάριστο για να κερδίζει 
τους επικείμενους επισκέπτες, μέσα από ένα σύνολο 6 διαφορετικών γλωσσών. 
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον τρόπο πρόσβασης των χρηστών, η οποία 
θα χαρακτηρίζεται από πολυλειτουργικότητα, δίνοντας τη δυνατότητα στους 
επισκέπτες, να χρησιμοποιήσουν την πληροφορία με διαφορετικά σενάρια (use 
cases) ώστε να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Το πακέτο των υπηρεσιών περιλαμβάνει: 
• Social media marketing { facebook / ВКонтакте ( Russian facebook ) / 

Linked in / You tube channel } 
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• SEO & SEM { Google, Yandex ( Russian Google ), Baidu ( Chinese Google) 

} 

• FACEBOOK  Σχεδίαση επίσημης σελίδας (page) στο site του κοινωνικού 

δικτύου, η οποία θα ενημερώνεται αυτόματα από το portal, χωρίς να χρειάζεται η 

ανθρώπινη χειροκίνητη παρέμβαση. Θα προγραμματίζονται συγκεκριμένες 

δημοσιεύσεις (posts) ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, ενώ θα προστίθενται και 

ενημερώσεις για εκδηλώσεις και δραστηριότητες του ημερολογίου. 

• LINKED IN  Σχεδιασμός επίσημης σελίδας (page) στο site του κοινωνικού 

δικτύου. Το Linked In αποτελεί το σημείο συνάντησης όλων των επαγγελματιών, 

στόχος του οποίου είναι να συνδέσει όλους τους επαγγελματίες του κόσμου. Το 

επαγγελματικό Κοινωνικό Δίκτυο μετρά αυτή τη στιγμή πάνω από 313 εκατομμύρια 

χρήστες, σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα τα 

οποία δημοσίευσε. Θα προγραμματίζονται συγκεκριμένες δημοσιεύσεις (posts) ανά 

τακτικά χρονικά διαστήματα, ενώ θα προστίθενται και ενημερώσεις για εκδηλώσεις 

και δραστηριότητες του ημερολογίου. 

• YOU TUBE CHANNEL  Δημιουργία καναλιού στο YOU TUBE. Ανάρτηση 

θεματικών βίντεο που θα προβάλουν τον προορισμό. Θα αναρτούνται βίντεο στα 

οποία θα προβάλλονται αληθινές ιστορίες - εμπειρίες  

• GOOGLE 

         Α) SEARCH ENGINE OPTIMIZATION 
         Β) ADWORDS CAMPAIGNS 
ΚΩΔ. 4 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 50+                        10.000€ 
Ο Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας, ο οποίος κατέχει ένα σημαντικό ποσοστό της 
τουριστικής ηλικιακής πυραμίδας, είτε μέσω της οργάνωσης του σε διάφορα club, 
είτε μέσω των ασφαλιστικών τους ταμείων, απαιτεί εκ μέρους μας μια ιδιαίτερη 
διαφημιστική ματιά. Παράλληλα το ποσοστό της τουριστικής αγοράς που στηρίζεται 
στον ιαματικό τουρισμό και τουρισμό ευεξίας διευρύνεται τα τελευταία χρόνια 
προσδίδοντας μια διαφορετική προσέγγιση στο ντόπιο τουριστικό προϊόν. Στόχος 
είναι η διερεύνηση καλών πρακτικών  μέσω ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων με 
παράλληλη συμμετοχή σε ημερίδες  συνέδρια και  δράσεις ευρωπαϊκών δικτύων 
όπως οι ιστορικές λουτροπόλεις της Ευρώπης. Δημιουργικό κσι έντυπο υλικό για 
τον ιαματικό τουρισμό με ανάδειξη των ιαματικών πηγών Καλλιθέας. 
ΚΩΔ. 5 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ=ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                     10.000€ 
Στόχος του Οργανισμού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τουρισμού Δήμου Ρόδου, 
είναι η προσέλκυση μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών που έχουν στόχο να 
επισκεφθούν προορισμούς πολιτιστικού ενδιαφέροντος, σε μια προσπάθεια 
επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και ανάδειξης των μουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων της Ρόδου. Ειδική εκδήλωση με παρουσίαση  σε εκθέσεις 
στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Δημιουργικό κσι έντυπο για τις ανάγκες της 
έκθεσης 
 
ΚΩΔ. 6 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                                                      10.000€ 
Στόχος του Οργανισμού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τουρισμού Δήμου Ρόδου, 
είναι η προσέλκυση ειδικών ομάδων που ασχολούνται με τον περιπατητικό, τον 
τουρισμό ευεξίας και τον γαστρονομικό τουρισμό σε μια προσπάθεια επιμήκυνσης 
της τουριστικής περιόδου και ανάδειξης του φυσικού πλούτου της Ρόδου. 
Προωθητικές ενέργειες πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο Dusseldolf της 
Γερμανίας στα πλαίσια της τουριστικής έκθεσης TourNature2017 το Σεπτέμβριο. 
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ΚΩΔ. 7 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                     20.000€ 
Στόχος του Οργανισμού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τουρισμού Δήμου Ρόδου 
και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου είναι η ανάδειξη 
προσέλκυση ειδικών ομάδων που ασχολούνται με την κρουαζιέρα και το θαλάσσιο 
τουρισμό τουρισμό σε μια προσπάθεια επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και 
ανάδειξης των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών της Ρόδου. Ανάπτυξη και 
εφαρμογή του Berth Allocation System  ένα πρόγραμμα δήλωσης της πρόθεσης 
άφιξης ενός πλοίου με στόχο τη μελλοντική διαλειτουργικότητα, που θα επιτρέπει 
στους χρήστες, εκπροσώπους και πράκτορες κρουαζιερόπλοιων, να βλέπουν τις 
ελεύθερες χρονοθυρίδες (slots) του κάθε λιμανιού δίνοντάς τους τη δυνατότητα 
εύκολης και χωρίς κόστος για τους Φορείς διαχείρισης των λιμενικών 
εγκαταστάσεων, αναπροσαρμογής των δρομολογίων τους για βέλτιστα κοινά 
οφέλη. Ειδικό θεματικό usb με κρουαζιερόπλοιο το οποίο θα αποσταλεί σε όλες τις 
εταιρίες κρουαζιέρας με το έντυπο και στοιχεία επικοινωνίας. Ειδική εκδήλωση – 
ημερίδα για τον θαλάσσιο τουρισμό και την κρουαζιέρα. Ευκαιρίες και προοπτικές 
ΚΩΔ. 8 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 365 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ LOW COST                      20.000€ 
Στόχος του Οργανισμού σε συνεργασία με τους παραγωγικούς και τουριστικούς 
φορείς του τουρισμού  είναι η προσέλκυση αεροπορικών εταιριών Low Cost σε μια 
προσπάθεια κοινών δράσεων προβολής και προώθησης  με στόχο την επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου και ανάδειξης των υφιστάμενων φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων του νησιού 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     370.000€     

 

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

αποφασίσει σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ. Ε. Καρίκης και 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε.Ατσίδη και Ε.Κασσανής απουσίαζαν 

από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 

Ο Αντιπρόεδρος κ. Στ.Στάγκας δηλώνει ότι ψηφίζει 
«παρών» μόνο ως προς τις δράσεις που δεν αφορούν 
ευρωπαϊκούς προορισμούς.  

 
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, μετά διαλογική συζήτηση που περιγράφεται αναλυτικά 
στο πρακτικό της συνεδρίασης,  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Oμόφωνα   
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1. Εγκρίνει την επιχορήγηση του Οργανισμού Προώθησης 
Ροδιακού Τουρισμού (ΠΡΟΤΟΥΡ) με το ποσόν των τριακοσίων 
εβδομήντα Χιλιάδων Ευρώ (370.000€) για την υλοποίηση 
εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για το 2017 από τον 
ΠΡΟΤΟΥΡ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθμού 94 εδ. Β 
παρ.30 του Ν.3852/2010 σε βάρος του ΚΑ 00-6736.0001 με 
τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και 
Σωματεία» και διαθέτει την αναγκαία πίστωση. 
 

2. Εγκρίνει τις δράσεις του ΠΡΟΤΟΥΡ όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση. 

 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
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ΣΤΑΓΚΑΣ  ΣΤΕΡΓΟΣ: Πρόεδρε σε ευρωπαϊκούς προορισμούς λέω ναι 
κάπου διάβασα ότι έχει προορισμό σε μια από τις εκθέσεις να είναι 
Σιγκαπούρη εκεί διαφωνώ . 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε επειδή υπάρχουν μαγνητοφωνημένα πρακτικά 
και κάποτε τα εγγόνια μας θα δουν τα πρακτικά , λοιπόν η πρόταση ήρθε 
σε συνεργασία της Αντιπροέδρου του ΠΡΟΤΟΥΡ και Αντιδημάρχου με την 
Ένωση Ξενοδόχων ζήτησα και από  τα ενοικιαζόμενα και τους πράκτορες 
να μας φέρουν εισήγηση  και εγώ άκουσα την λέξη Σιγκαπούρη και λέω μα  
όμως να σας πω ότι στην έκθεση αυτή οι επισκέπτες είναι εκατοντάδες 
χιλιάδες για να μην πω εκατομμύρια μένω στο εκατοντάδες χιλιάδες 
επισκεπτών από την Κίνα και επειδή γίνονται κάποια ανοίγματα από την 
Ασία γενικά και επειδή και ο ίδιος ο Δήμαρχος έχει πάει καλεσμένος στο 
Παγκόσμιου Οργανισμού δυο φορές και είδε τι γίνεται όταν την έφερε 
λοιπόν και ήταν σύμφωνος ο κ. Καμπουράκης ο κ. Κατσίβας οι εκπρόσωποι 
των άλλων παραγωγικών τάξεων και φορέων είπα και εγώ και ο κ. 
Κασσανής της παράταξης σας το ψήφισε έπρεπε να ενημερωθείτε για να 
μην τον προσβάλλετε ότι ψήφισε, αλλιώς πολιτικά μιλάμε τώρα και εγώ 
λοιπόν είπα θα ακουστεί παράταιρα το ότι ο Δήμος αλλά κάποτε 
πρωτοπορούσε και εμείς πρωτοπορούμε κι εγώ που είχα μια επιφύλαξη είπα 
αν οι ημερομηνίες με ευνοήσουν να έρθει ακόμα και ο Δήμαρχος στην 
έκθεση αυτή προκειμένου να προβληθεί η Ρόδος .  
Έφυγε ο κ. Καρίκης θα κάνουμε μια ειδική συζήτηση για τον ΠΡΟΤΟΥΡ για 
την φιλοσοφία απλώς δεν αντιδικούμε απαντώ στα πρακτικά για να 
υπάρχουν καταγεγραμμένα πως προέκυψε όχι μόνο η Σιγκαπούρη 
προέκυψε και το Ορλάντο της Αμερικής που είναι μακρινοί προορισμοί 
Αυτοί αλλά ο κόσμος τώρα έχει γίνει μια γειτονιά είναι μια γειτονιά ο 
κόσμος όλος από παν του μπορεί να έχουμε την καλή εικόνα και την καλή 
φήμη κλπ . 
ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ: Να πω κάτι . Αυτές οι εκθέσεις είναι μέσα στο 
πρόγραμμα του ΕΟΤ που σημαίνει ότι υπάρχει μια υποστήριξη και ο ΕΟΤ τις 
έχει επιλέξει για συγκεκριμένο σκοπό . Η ITV της Σιγκαπούρης είναι ο 
αντίστοιχος διοργανωτής είναι η ITB του Βερολίνου η οποία κάνει ένα 
άνοιγμα γενικά στην αγορά της Ασίας και κατά τα λεγόμενα των στελεχών 
του ΕΟΤ είναι από τις πιο αξιόλογες στην ευρύτερη περιοχή . Ευχαριστώ.  
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ: Μην σας τρομάζει ο προορισμός αυτό 
που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η θεματική των προορισμών . Οι 
προορισμοί έχουν μια θεματική με την οποίαν ασχολούνται και πολλές 
φορές βλέπετε ταξίδι στη Σιγκαπούρη και σας πληροφορώ μπορεί να είναι 
φτηνότερα από ότι είναι εσωτερικά ταξίδια . Έχει πολύ μεγάλη σημασία το 
πάμε να κάνουμε που πάμε να το κάνουμε και επειδή έγινε μια αναφορά 
από τον κ. Σταγκα ενωρίτερα έχει σημασία και ο απολογισμός που πολλές 
φορές δεν είναι μετρήσιμος αλλά μιλάμε για την Ρόδο . Εφόσον λοιπόν 
μιλάμε για την Ρόδο εκ των πραγμάτων είμαστε αναγκασμένοι να παίζουμε 
παντού . 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών ο κ. Στάγκας ο κ. Γιαννακάκης είπε ναι οκ. 
Υψηλάντης ναι . 
ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: Ναι στους ευρωπαϊκούς προορισμούς όχι στα 
υπόλοιπα. 
 
 
 


