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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  16/10/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 21/16-10-2017    Αριθ. Απόφασης:826/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  16 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα  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. 
2/83764/12.10.2017 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» 

  

 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 26. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

5. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

6.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  27.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 28. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραμματέας 
 

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

10. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 29.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

30. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

16. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

32. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

33.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

23. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.  ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής 
Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

11. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 12.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδημαρχος 
13. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 

7. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

 (δικ/νος) 

14. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ρόδου 
κ.Μ.Παγκάς. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
τρεις (33), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α 4.4 : Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο 
«Εφαρμογές ολογραφικής απεικόνισης και εικονικής 



3 

 

3 

 

πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και 
τουριστικού αποθέματος της Ρόδου», στον άξονα 
προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
καινοτομίας»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο 
Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ51, Α/Α ΟΠΣ: 2237)  
αρ.πρωτ. 2/83637/2017 
 

H Αντιδήμαρχος κα. B.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη  εισηγούμενη το 
θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/83637/2017 
εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης, η οποία έχει ως 
εξής:  

 

Η Ειδική Yπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη με 
αρ. πρωτ. 2039/10-07-2017 πρόσκλησή της, όπως ισχύει μετά την με αρ. 
πρωτ. 2610/20-09-2017 τροποποίησή της (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ51, 
Α/Α ΟΠΣ: 2237), με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα 
του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας», καλεί 
ανάμεσα σε άλλους και το Δήμο Ρόδου για την υποβολή προτάσεων έργων 
(πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο».  
Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που 
αφορούν στην δημιουργία e-υπηρεσιών και e-περιεχομένου που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί τόσο από προσωπικούς υπολογιστές όσο και από ταμπλέτες 
και έξυπνα τηλέφωνα, που θα υποστηρίζει τις μορφές τουρισμού  και 
τουρισμού της εμπειρίας που θα αναπτυχθούν στην Περιφέρεια. Οι 
εφαρμογές και οι υπηρεσίες που θα στηριχθούν θα απευθύνονται στη 
διεθνή αγορά και θα πρέπει να είναι σε θέση να τροφοδοτήσουν και 
διεθνείς υπηρεσίες διαμοίρασης περιεχομένου π.χ. Field Trip. Ειδικότερα 
μπορούν να αναπτυχθούν: 
• Πλατφόρμες καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων 
• Εφαρμογές οδηγών αρχαιολογικών χώρων 
• Εφαρμογές οδηγών μουσείων 
• Εικονική αναπαράσταση γεγονότων 
• Ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτιρίων ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής 
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31/10/2017.  

 

 
Σε συνέχεια της παραπάνω πρόσκλησης ο Δήμος Ρόδου θα υποβάλει 

πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Εφαρμογές 
ολογραφικής απεικόνισης και εικονικής πραγματικότητας για την 
προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Ρόδου» 
. 

 
Η πρόταση αφορά στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην διάθεση 

εφαρμογών εικονικής, επαυξημένης πραγματικότητας και  απεικόνισης με 
στόχο την προβολή  του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της 
Ρόδου. 
 

Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται: 
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1. Προώθηση, προβολή και ανάδειξη σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος 
της Ρόδου με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας. 
Η εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας "Rhodes Castle Virtual Guide" θα 
χρησιμοποιεί την εικονική περιήγηση σε τρισδιάστατες αναπαραστάσεις 
τριών (3) επιλεγμένων σημείων ενδιαφέροντος και διαδρομών στη 
Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, με συνδυασμό τεχνικών κινηματογραφικής 
εικονικής πραγματικότητας 360° και εικονικής πραγματικότητας με 
τρισδιάστατα γραφικά υπολογιστή και εικονικό οδηγό (virtual guide) έναν 
Ιωαννίτη Ιππότη, σε μορφή τρισδιάστατης αναπαράστασης («άβαταρ»), ο 
οποίος θα δίνει πληροφορίες σε πέντε γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, 
γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά), για τα αξιοθέατα όπως οι πύλες, οι πύργοι, 
οι προμαχώνες και η Μεσαιωνική Πόλη.  
Σε πέντε (5) σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (αεροδρόμιο, λιμάνι, 
δημοτική αίθουσα, μεσαιωνική πόλη) θα τοποθετηθεί εγκατάσταση 
εικονικής πραγματικότητας (υπολογιστής μαζί με διεπαφή εικονικής 
πραγματικότητας), στη διάθεση του κοινού, καθώς και σε εξωτερικούς 
χώρους κατάλληλα διαμορφωμένο info kiosk με τον προαναφερθέντα 
τεχνικό εξοπλισμό, έτσι ώστε οι επισκέπτες, χρησιμοποιώντας την κάσκα 
εικονικής πραγματικότητας να “εμβυθίζονται” σε ένα περιβάλλον 
τρισδιάστατων γραφικών με τον  Ιωαννίτη Ιππότη να τους εμπνέει και να 
τους καθοδηγεί στην εικονική τους περιήγηση.     
Η εφαρμογή θα έχει πρόσβαση μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Ρόδου, σε σχετικούς ιστότοπους τουριστικής προβολής και διάθεσης 
εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, καθώς και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (με ειδική έκδοση της εφαρμογής για το facebook). Ο χρήστης 
θα βλέπει τον τρισδιάστατο χώρο στην οθόνη του υπολογιστή του ή στο 
κινητό ή στο tablet του, ή κατεβάζοντας την εφαρμογή σε μορφή 
σχεδιασμένη για διεπαφή εικονικής πραγματικότητας, αν διαθέτει τον 
απαραίτητο εξοπλισμό (υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο με συνδεδεμένη 
“κάσκα” εικονικής πραγματικότητας), ώστε να προβάλλεται το νησί ευρέως 
με τον πλέον πρωτοποριακό και σύγχρονο τρόπο, προσελκύοντας 
τουρίστες νέας γενιάς.  
 
2. Προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Ρόδου μέσω 
εφαρμογών ολογραφικής απεικόνισης. 
Με στόχο την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της 
Ρόδου θα αναπτυχθούν εφαρμογές ολογραφικής απεικόνισης με θέμα τον 
Κολοσσό της Ρόδο, ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου. Η εφαρμογή 
«Colossus of Rhodes coming alive» θα περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένο 
τρισδιάστατο μοντέλο υψηλής αισθητικής σε μέγεθος ανθρώπου με βάση 
την λογική της γλυπτικής του 3ου αιώνα π.Χ. το οποίο θα προβάλλεται σε 
τέσσερις εκδοχές με βάση την ιστορία του Κολοσσού σε μορφή 
ολογράμματος το οποίο θα προβάλλεται με ολογραφικό προβολέα 
(holographic projector) σε τέσσερις επιλεγμένους χώρους του νησιού σε 
ειδικά διαμορφωμένα info kiosk. 

 
Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 295.244,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   
 

 

Σημειώνεται ότι το Τεχνικό Δελτίο της πράξης «Εφαρμογές 
ολογραφικής απεικόνισης και εικονικής πραγματικότητας για την 
προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Ρόδου», 
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υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στις 29/9/2017, για προέγκριση στην Γενική 
Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Νόμου 
4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016) και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 
στη με αρ. πρωτ. 2039/10-07-2017 πρόσκληση της Ειδικής Yπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως ισχύει μετά την με αρ. 
πρωτ. 2610/20-09-2017 τροποποίησή της. 
 

Με βάση τα προαναφερθέντα,  

εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

1. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο 
«Εφαρμογές ολογραφικής απεικόνισης και εικονικής 
πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και 
τουριστικού αποθέματος της Ρόδου», προϋπολογισμού 
295.244,00 €, στον Άξονα προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της με αρ. 
πρωτ.  2039/10-07-2017 πρόσκλησης της Ειδικής Yπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως ισχύει μετά την 
με αρ. πρωτ. 2610/20-09-2017 τροποποίησή της (κωδικός 
πρόσκλησης ΝΑΙΓ51, Α/Α ΟΠΣ: 2237). 

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου για την υπογραφή της 
αίτησης χρηματοδότησης καθώς και όλων των απαιτούμενων 
εγγράφων και δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης 
χρηματοδότησης 

 

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

αποφασίσει σχετικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ι.Περδίκης, Κ.Πότσος, Κ.Τρέχας, 

Στ.Παρδαλός και Α.Παπουράς απουσίαζαν από τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης για το θέμα. 
 
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   Ομόφωνα  

 

1.   Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο 
«Εφαρμογές ολογραφικής απεικόνισης και εικονικής 
πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και 
τουριστικού αποθέματος της Ρόδου», προϋπολογισμού 
295.244,00 €, στον Άξονα προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της με 
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αρ. πρωτ.  2039/10-07-2017 πρόσκλησης της Ειδικής Yπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως ισχύει μετά 
την με αρ. πρωτ. 2610/20-09-2017 τροποποίησή της (κωδικός 
πρόσκλησης ΝΑΙΓ51, Α/Α ΟΠΣ: 2237). 
 

2. Την  εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου κ.Φ.Χατζηδιάκου για 
την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και όλων των 
απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την υποβολή 
της πρότασης χρηματοδότησης 

 

          

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


