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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 02
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 12
ης 

Ιανουαρίου 2023 

 

Αριθμός Απόφασης 04/2023 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 01
ο
    

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Έξυπνος ψηφιακός οδηγός πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Ρόδου και Προβολή VR/AR πολιτιστικού & τουριστικού αποθέματος Καλύμνου», προϋπολογισμού 

253.945,25€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών 

εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού» (Κωδικός Πρόσκλησης: 01_Δ.1.3 Α/Α 

Πρόσκλησης ΟΠΣ: 186) του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2021 – 2027. (Εισήγηση με α/α 2718/04-01-2023 

Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης) 

 Στη Ρόδο σήμερα Πέμπτη 12
η
 Ιανουρίου 2023 με την δια περιφοράς διαδικασία η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 002/09-01-2022 

(Α.Δ.Α.:ΨΩ3ΕΩ1Ρ-ΩΒ6) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα άρθρα 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα, 76 του 

Ν.4555/2018 και 02 του Ν.4623/2019, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 

112/14-06-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022  και την υπ’ αριθμό 85/10-01-2023 

απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:6ΡΡ2Ω1Ρ-ΘΩΨ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ.:2/2637/12-01-2023, η οποία κοινοποιήθηκε 

νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με την εγκύκλιο του 

ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

 Αφού διαπιστώθηκε, βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας, απαρτία από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, και 

συναίνεση τους στην δια περιφοράς διαδικασία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών δήλωσαν 

παρόντα οκτώ (08) μέλη και ονομαστικά ως εξής:     

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

στη δια περιφοράς διαδικασία 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 01. Γιαννάς Νικόλαος 

02. Καρίκης Ευστράτιος 02. Κορωναίος Ιωάννης 

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος 03. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

04.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  
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07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

08. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

  

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
Απέχουμε από την ψηφοφορία λόγω της απόφσης του ΣΤΕ μέχρι διεκπεραίωσης της νομοθεσίας από το αρμόδιο 

Υπουργείο. 

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα τρία (03) θέματα της 

ημερήσιας διάταξης καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, τέθηκε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η εισήγηση με α/α 2718/05-01-2022 Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής:       

 

Θέμα: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο  «Έξυπνος ψηφιακός οδηγός πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Ρόδου και Προβολή VR/AR πολιτιστικού & τουριστικού αποθέματος Καλύμνου», προϋπολογισμού 

253.945,25€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών 

εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού» (Κωδικός Πρόσκλησης: 01_Δ.1.3 Α/Α Πρόσκλησης 

ΟΠΣ: 186) του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2021 - 2027 

Σε συνέχεια των σχετικών:  

1. Της υπ΄αριθμ. 4586/8-12-2022 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Νότιο Αιγαίο με 

τίτλο: «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού» (ΑΔΑ: ΩΔΚΙ7ΛΞ-

ΔΚΒ)  

2. Του από 19-12-2022 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπ΄αριθμ πρωτ. 2/87987/21-12-2022 

εισερχομένου Δήμου Ρόδου) με θέμα: ΕΠΕΙΓΟΝ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021-

2027  

Ενημερώνουμε:  

Αναφορικά με το 1 σχετικό, ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος  «Νότιο Αιγαίο»  με την υπ. 

αρ. πρωτ. 4586/8-12-2022 πρόσκληση καλεί για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα με 

τίτλο: «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού» (Κωδικός Πρόσκλησης: 

01_Δ.1.3 Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 186). Η Δράση αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής, 

για την ανάδειξη των τουριστικών πόρων και της μοναδικής πολιτισμικής ταυτότητας και του φυσικού 

πλούτου της Περιφέρειας. Η συμβολή των ΤΠΕ στην ενσωμάτωση του πολιτισμού στην αλυσίδα του 

τουρισμού της εμπειρίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και αρκετές δραστηριότητες θα προσανατολιστούν στην 

κατεύθυνση αυτή. 

Ενδεικτικά αναφέρονται παραδείγματα εφαρμογών που 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 αξίας 

• Ψηφιοποίηση τουριστικών και πολιτισμικών πόρων, διαδρομών, χαρτών. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 

31/12/2029. Η λήξη των προτεινόμενων πράξεων (ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) θα 

πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (συγχρηματοδοτούμενη 

δημόσια δαπάνη) των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 200.000,00€, ενώ οι κανόνες 

επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην Υπουργική 

Απόφαση με αρ. 114947/29.11.2022 (Β’ 6132) «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων 

των Προγραμμάτων 2021-2027»  (παρ.20, άρθρου 63 του Ν. 4914/2022, ΦΕΚ 61/τΑ’/2022). 

Αναφορικά με το 2 σχετικό επισημαίνεται ότι η εγκεκριμένη πράξη του Δήμου μας με την υπ΄αριθμ 2389/2022 

τροποποιητική Απόφαση Ένταξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 97Ξ47ΛΞ-1Α5) και  τίτλο «Ψηφιακή 
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πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο» με 

κωδικό MIS 5010693 συνολικού προϋπολογισμού 83.945,25€, θα πρέπει να μεταφερθεί στο νέο Περιφερειακό 

Πρόγραμμα 2021-2027 με καταληκτική ημερομηνία την 13/1/2023 και ώρα 16:00 

Επιπλέον, απαιτείται η ενοποίηση της πράξης του Δήμου Ρόδου με αυτή του Δήμου Καλυμνίων με τίτλο 

«Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού 

αποθέματος της Καλύμνου» με κωδικό MIS 5010593, που εντάχθηκε με την υπ΄αριθμ 1411/2019 απόφαση 

ένταξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 7Ν4Γ7ΛΞ-45Γ) και συνολικό προϋπολογισμό 170.000€. Η 

πράξη του Δήμου Καλυμνίων, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου με το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού  αποτελείται από  δυο υποέργα:  

Υποέργο 1: «Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και 

τουριστικού αποθέματος της Καλύμνου» με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Καλύμνου  

Υποέργο 2: «Επιστημονική τεκμηρίωση και έλεγχος του περιεχομένου των Ψηφιακών Εφαρμογών Καλύμνου» 

με τελικό Δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.  

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου πρέπει στο πλαίσιο της 

με υπ. αρ. πρωτ. 4586/8-12-2022 πρόσκλησης με τίτλο: «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του 

πολιτισμού και τουρισμού» του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 να κατατεθεί νέα πράξη με Συντονιστή και 

Υπεύθυνο Φορέα υποβολής το Δήμο Ρόδου, προτεινόμενο τίτλο πράξης: «Έξυπνος ψηφιακός οδηγός 

πολιτιστικών εκδηλώσεων Ρόδου και Προβολή VR/AR πολιτιστικού & τουριστικού αποθέματος Καλύμνου», 

συνολικού προϋπολογισμού 253.945,25€ και με τη διατήρηση των τίτλων των υπαρχόντων υποέργων:  

Υποέργο 1: «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού 

πολιτισμού για τη Ρόδο» με τελικό Δικαιούχο το Δήμο Ρόδου και προϋπολογισμού 83.945,25€ 

Υποέργο 2: «Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και 

τουριστικού αποθέματος της Καλύμνου» με εταίρο τον Δήμο Καλύμνου και προϋπολογισμού 160.000€ 

Υποέργο 3: «Επιστημονική τεκμηρίωση και έλεγχος του περιεχομένου των Ψηφιακών Εφαρμογών Καλύμνου» 

με εταίρο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και προϋπολογισμού 10.000€ 

Με βάση τα προαναφερθέντα 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

1. Την αποδοχή των όρων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Νοτίου Αιγαίου για μεταφορά της πράξης 

με τίτλο «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού 

πολιτισμού για τη Ρόδο»  στο νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 και την ενοποίηση 

της με την πράξη του Δήμου Καλυμνίων με τίτλο «Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας 

για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Καλύμνου» με Συντονιστή και Υπεύθυνο 

φορέα υποβολή τον Δήμο Ρόδου και κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αρ. 114947/29.11.2022 (Β’ 6132) «Εθνικοί Κανόνες 

Επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων των Προγραμμάτων 2021-2027»  (παρ.20, άρθρου 63 του Ν. 

4914/2022, ΦΕΚ 61/τΑ’/2022). 

2. Την έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Έξυπνος ψηφιακός οδηγός 

πολιτιστικών εκδηλώσεων Ρόδου και Προβολή VR/AR πολιτιστικού & τουριστικού αποθέματος Καλύμνου», 

συνολικού προϋπολογισμού 253.945,25€ και με τη διατήρηση των τίτλων των υπαρχόντων υποέργων:  

Υποέργο 1: «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού 

πολιτισμού για τη Ρόδο» με τελικό Δικαιούχο το Δήμο Ρόδου και προϋπολογισμού 83.945,25€ 

Υποέργο 2: «Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και 

τουριστικού αποθέματος της Καλύμνου» με εταίρο τον Δήμο Καλύμνου και προϋπολογισμού 160.000€ 

Υποέργο 3: «Επιστημονική τεκμηρίωση και έλεγχος του περιεχομένου των Ψηφιακών Εφαρμογών Καλύμνου» 

με εταίρο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και προϋπολογισμού 10.000€ 

στο πλαίσιο της με υπ. αρ. πρωτ. 4586/8-12-2022 πρόσκλησης με τίτλο: «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών 

στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού»» του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2021-2027  

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη για την υπογραφή της πρότασης και όλων 

των συνοδευτικών εγγράφων της. 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2718/04-01-2023 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης, της εφαρμογής 

εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, 

  Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέμα ημερήσιας διάταξης της 02
ης

 Έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2023, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής, 

 Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

 Το Νόμο 3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019, τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 

τεύχος Α'), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022) και τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 (Το μέλος της μειοψηφίας κ.κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε "ΑΠΟΧΗ" από την ψηφοφορία 

του θέματος) 

Α) Εγκρίνει την αποδοχή των όρων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Νοτίου Αιγαίου για μεταφορά της 

πράξης με τίτλο «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού 

πολιτισμού για τη Ρόδο»  στο νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 και την ενοποίηση 

της με την πράξη του Δήμου Καλυμνίων με τίτλο «Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας 

για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Καλύμνου» με Συντονιστή και Υπεύθυνο 

φορέα υποβολή τον Δήμο Ρόδου και κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αρ. 114947/29.11.2022 (Β’ 6132) «Εθνικοί Κανόνες 

Επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων των Προγραμμάτων 2021-2027»  (παρ.20, άρθρου 63 του Ν. 

4914/2022, ΦΕΚ 61/τΑ’/2022). 

Β) Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Έξυπνος ψηφιακός οδηγός 

πολιτιστικών εκδηλώσεων Ρόδου και Προβολή VR/AR πολιτιστικού & τουριστικού αποθέματος Καλύμνου», 

συνολικού προϋπολογισμού 253.945,25€ και με τη διατήρηση των τίτλων των υπαρχόντων υποέργων:  

Υποέργο 1: «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού 

πολιτισμού για τη Ρόδο» με τελικό Δικαιούχο το Δήμο Ρόδου και προϋπολογισμού 83.945,25€ 

Υποέργο 2: «Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και 

τουριστικού αποθέματος της Καλύμνου» με εταίρο τον Δήμο Καλύμνου και προϋπολογισμού 160.000€ 

Υποέργο 3: «Επιστημονική τεκμηρίωση και έλεγχος του περιεχομένου των Ψηφιακών Εφαρμογών Καλύμνου» 

με εταίρο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και προϋπολογισμού 10.000€ 

στο πλαίσιο της με υπ. αρ. πρωτ. 4586/8-12-2022 πρόσκλησης με τίτλο: «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών 

στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού»» του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2021-2027  

Γ) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Β. Καμπουράκη για την υπογραφή της πρότασης και όλων των 

συνοδευτικών εγγράφων της. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 04/2023  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

ΑΔΑ: 995ΘΩ1Ρ-ΧΞΦ



05/05 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα 

Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

 

         

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

    

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 
 

Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

ΑΔΑ: 995ΘΩ1Ρ-ΧΞΦ
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