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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 121/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 9/22-03-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για α) έγκριση ή μη υποβολής πρότασης με τίτλο 
«Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση του ψηφιακού αποθέματος για τον 
πολιτισμό, με τη δυνατότητα χρήσης συνεργατικών εργαλείων ΤΠΕ 
(Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) στο Δήμο Ωραιοκάστρου» στην 
πρόσκληση του ΕΠΑΝΕΚ με τίτλο «Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση 
Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» και β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για 
την υπογραφή κάθε απαιτούμενου, για το σκοπό αυτό , εγγράφου. 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα  Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021  και ώρα 12:00 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-
3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 
4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 
426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και 
Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-
2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) και την  
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148/οικ. 4600/16-03-2021 (ΑΔΑ: 67Β046ΜΤΛ6-156)Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5579/18-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
οκτώ (8), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
2. Ζιακούλης  Ηλίας     
3. Λαζαρίδης Αριστείδης   
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος 

     (συμμετείχε από 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης) 
 

5. Μαρμαρίδης Σταύρος  
6. Τερζής Χρήστος  
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7. Σκαρλάτος Παντελής 
      (συμμετείχε από 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης) 

 

8. Τσακαλίδης Ηρακλής  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.   
 
Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας 
διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των 
θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 113/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Με την από 18-03-2021 εισήγηση το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 
Ανάπτυξης μας παραθέτει τα εξής: 
 
"Θέμα : α) Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης με τίτλο : «Δημιουργία, Ανάδειξη 
και Αξιοποίηση του ψηφιακού αποθέματος για τον πολιτισμό, με τη δυνατότητα 
χρήσης συνεργατικών εργαλείων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών) στο Δήμο Ωραιοκάστρου » στην πρόσκληση του ΕΠΑΝΕΚ με 
τίτλο  «Δημιουργία, Aνάδειξη και Aξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού 
Αποθέματος» 
β) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου 
εγγράφου για το σκοπό αυτό 
 
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προτίθεται να καταθέσει πρόταση με τίτλο: «Δημιουργία, 
Ανάδειξη και Αξιοποίηση του ψηφιακού αποθέματος για τον πολιτισμό, με τη 
δυνατότητα χρήσης συνεργατικών εργαλείων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών) στο Δήμο Ωραιοκάστρου» στην πρόσκληση  με τίτλο  «Δημιουργία, 
Aνάδειξη και Aξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος», με κωδικό 
πρόσκλησης : 118, ημερομηνία έναρξης υποβολής 22/01/2021 και τελευταία ημέρα 
υποβολής: 26/03/2021 και εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ. 
 
Η πρόσκληση απευθύνεται σε ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΘ' ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  για 
την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  
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Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και 
προβολή ψηφιακού περιεχομένου που αφορά σε πολιτιστικά αγαθά όπως, ακίνητα και 
κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, που 
χρονολογούνται από το έτος 1830 και μετά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 
3028/2002 (ΦΕΚ Α 153/28-06-2002), καθώς και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό. Το μνημειακό πολιτιστικό απόθεμα της Χώρας 
παραμένει ψηφιοποιημένο σε περιορισμένο βαθμό. 
 
Ταυτόχρονα, η ψηφιοποίηση των μνημειακών συλλογών και μνημείων λαμβάνει 
κεντρική πολιτιστική σημασία: αφ' ενός η επίσκεψη μουσείων και μνημειακών χώρων 
έχει επεκταθεί – κι εν μέρει μετατοπιστεί – στον κυβερνοχώρο, αφ' ετέρου η 
ψηφιοποίηση συλλογών ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας έχει δημιουργήσει νέες 
δυνατότητες αξιοποίησης και προβολής των σχετικών τεκμηρίων. Η δράση αποσκοπεί 
στην ένταξη ενός σημαντικού όγκου του πολιτιστικού αποθέματος της Χώρας στη νέα 
αυτή πραγματικότητα. Οι δυνητικοί δικαιούχοι που θα υποβάλουν αιτήσεις 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
(α) να δραστηριοποιούνται στον τομέα του Πολιτισμού και να έχουν, πριν από την 
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης, στον καταστατικό σκοπό ή στις 
ιδρυτικές τους πράξεις αρμοδιότητες που αφορούν στον Πολιτισμό, είτε 
(β) να έχουν στην κυριότητά τους συλλογές νεότερου ή σύγχρονου πολιτισμού. Ως 
συλλογές νεότερου ή σύγχρονου πολιτισμού ορίζονται αυτές των οποίων τα τεκμήρια 
χρονολογούνται από το έτος 1830 και μετά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 
3028/2002 (ΦΕΚ A 153/28-06-2002). 
 
Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 
400.000,00€. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 22/01/2021 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης 
υποβολής προτάσεων) έως την 26/03/2021 23:59:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής 
προτάσεων). 
 
Ο τελικός προϋπολογισμός υπολογίζεται στο ποσό των 381.060€, ποσό με 
ΦΠΑ 24% στο ποσό των 472.607,40€." 
 
Στη συνέχεια ζήτησε το λόγο ο κ. Ηρακλής Τσακαλίδης, ο οποίος πρότεινε να 
συμπεριληφθούν και τα ακόλουθα σημαντικά σημεία πολιτιστικής κληρονομιάς : 1) ο 
Φούρνος Αγγειοπλαστικής στην πλατεία Ν.Φιλαδέλφειας, 2) ο Πάπυρος Δερβενίου και 
γ) το τούνελ, κατασκευής β’ παγκοσμίου πολέμου στην οδό Γαβρά. Συνεχίζοντας 
πρότεινε όσον αφορά τις δράσεις διάχυσης του έργου, να επιδιωχθεί συνεργασία 
αφενός με τα σχολεία Α’ και Β΄  βαθμίδας και αφετέρου με τους πολιτιστικούς 
συλλόγους του τόπου και ανέφερε χαρακτηριστικά τις δράσεις του 2ου Γυμνασίου 
Ωραιοκάστρου καθώς και της Ένωσης Ποντίων  αναφορικά με την Ιστορία του 
Ωραιοκάστρου. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, συμφώνησε με τις ανωτέρω επισημάνσεις 
του κ. Ηρακλή Τσακαλίδη και όσον αφορά τα προτεινόμενα σημεία πολιτιστικής 
κληρονομιάς ανέφερε ότι εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής 
πρόσκλησης θα συμπεριληφθούν  στην υλοποίηση της πρότασης. 
 
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
 
1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις απόψεις των μελών της. 
3. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
4. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002. 
5. Την πρόσκληση  με τίτλο  «Δημιουργία, Aνάδειξη και Aξιοποίηση Ψηφιακού 

Πολιτιστικού Αποθέματος», με κωδικό πρόσκλησης : 118, ημερομηνία έναρξης 
υποβολής 22/01/2021 και τελευταία ημέρα υποβολής: 26/03/2021 και εκδούσα 
Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ. 

6. Την επισυναπτόμενη στην παρούσα απόφαση μελέτη με τίτλο «Δημιουργία, 
Ανάδειξη και Αξιοποίηση του ψηφιακού αποθέματος για τον πολιτισμό, με τη δυνατότητα 
χρήσης συνεργατικών εργαλείων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) στο 
Δήμο Ωραιοκάστρο». 

7. Την από 18-03-2021 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 
Ανάπτυξης  

 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
 
Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης με τίτλο «Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση 
του ψηφιακού αποθέματος για τον πολιτισμό, με τη δυνατότητα χρήσης συνεργατικών 
εργαλείων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) στο Δήμο 
Ωραιοκάστρου» στην πρόσκληση του ΕΠΑΝΕΚ με τίτλο «Δημιουργία, Ανάδειξη και 
Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος».  
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στα 472.607,40 ευρώ 
(σύμφωνα με την επισυναπτόμενη στην παρούσα απόφαση σχετική μελέτη). 
 
Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, κ. Τσακίρη Παντελεήμονα, για την 
υπογραφή κάθε απαιτούμενου, για το σκοπό αυτό , εγγράφου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 121/2021 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
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Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος 
 

1 [Ημερομηνία] 

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                             

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                              

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

Μελέτη του έργου: «Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση του ψηφιακού 

αποθέματος  για τον πολιτισμό, με τη δυνατότητα χρήσης συνεργατικών 

εργαλείων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) στο Δήμο 

Ωραιοκάστρου». 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η πολιτιστική κληρονομιά, το πολιτιστικό περιεχόμενο και η πολιτιστική έκφραση 

ενσωματώνουν και μεταφέρουν τις κοινές και θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και καταδεικνύουν την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης. 

Το πολιτιστικό περιεχόμενο διαδραματίζει σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό 

ρόλο. Διαπιστώνεται μια πραγματική ζήτηση των πολιτών καθώς και της ερευνητικής 

κοινότητας για ψηφιακό περιεχόμενο. Η ψηφιοποίηση και η επιγραμμική 

προσβασιμότητα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μπορεί να τροφοδοτήσει 

δημιουργικές προσπάθειες και να στηρίξει δραστηριότητες σε άλλους τομείς, όπως η 

μάθηση και ο τουρισμός, και, κατά συνέπεια, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα 

και την οικονομική ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τη στρατηγική της 

Λισσαβώνας, 
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Η αξιοποίηση των ευκαιριών της ψηφιακής επανάστασης θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό 

την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και την ευημερία της κοινωνίας. Δεν  αρκεί  

πλέον  να  ακολουθούμε τις  εξελίξεις,  αλλά  ήρθε  η  στιγμή  να διαμορφώσουμε  το  

δικό  μας  αναπτυξιακό  πρότυπο  στην  4η  Βιομηχανική Επανάσταση,  δίνοντας  

έμφαση  στις  ανθρώπινες  δεξιότητες  και  στην επιχειρηματικότητα  με  την  

υποστήριξη  των  ψηφιακών  υποδομών και  ενός ψηφιακού κράτους. 

Η  Ελλάδα  έχει  αντιληφθεί  την  αναγκαιότητα  της  μετάβασής  της  προς  την 

ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Η χώρα μας πρέπει να «κλείσει» τις πολλές 

εκκρεμότητες  που  ακόμα  έχει  με  την  3η  Βιομηχανική  Επανάσταση  και  να 

βελτιώσει  τη  θέση της  σε  όλους  τους  δείκτες  ψηφιακής  ωριμότητας.  Ο 

ψηφιακός  μετασχηματισμός  της  χώρας  δεν  αποτελεί  μελλοντική  συνθήκη –είναι 

η άμεση ανάγκη και προτεραιότητα μας. 

Η διαμόρφωση μίας ψηφιακής στρατηγικής για τον πολιτισμό κρίνεται πολύ 

σημαντική τόσο  σε  ευρωπαϊκό  όσο  και  εθνικό  επίπεδο. Μέσω  της  υιοθέτησης  

μίας  ψηφιακής πολιτιστικής  στρατηγικής  παρέχονται οι  απαραίτητες  κατευθύνσεις  

προς  τους πολιτιστικούς  οργανισμούς  καθώς  και  οι  πόροι  ώστε  οι  οργανισμοί  

να  χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας  και  Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

και  να  προσαρμόζονται στις  διαρκώς  μεταβαλλόμενες  συνθήκες  που  επιφέρουν  

οι  τεχνολογικές  εξελίξεις, επιδιώκοντας την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. 

Με την πολυεπίπεδη χάραξη ψηφιακής στρατηγικής, σε ευρωπαϊκό, εθνικό επίπεδο 

και σε επίπεδο πολιτισμικών μονάδων, βασισμένης στη διεθνή εμπειρία και τις 

βέλτιστες πρακτικές των άλλων  χωρών  επιδιώκεται  η  διαμόρφωση  ενός  

συνεκτικού  πλαισίου  κατευθύνσεων, διαθέσιμου σε κάθε ενδιαφερόμενο, για την 

εισαγωγή σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στον χώρο του πολιτισμού. 

Η εξέλιξη της διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου της ψηφιακής πολιτικής για 

τον πολιτισμό.  

Πέραν από  την  παραδοσιακή  μορφή  του  πολιτιστικού  τομέα  της  ανθρώπινης 

δραστηριότητας, υφίσταται και ο ψηφιακός πολιτισμός που προέρχεται από τη 

σύγκλιση με τις ΤΠΕ. Στον ψηφιακό πολιτισμό περιλαμβάνονται όλοι οι άξονες και 

οι εκφάνσεις του  πολιτισμού, με  τους  πιο  σημαντικούς  να  είναι  οι: η 

ψηφιοποίηση  πολιτιστικού αποθέματος,  η δημιουργία  πολιτισμικού  ψηφιακού  

περιεχομένου,  η δημιουργία  υποδομών εύκολης πρόσβασης στο ηλεκτρονικό 
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πολιτισμικό περιεχόμενο, η δημιουργία συστημάτων διανομής -προβολής  του  

πολιτισμικού  αποθέματος,  η δημιουργία  πολιτισμικών  πόρταλ, η «ψηφιακή»  

καλλιτεχνική  δημιουργία,  η «ψηφιακή»  τέχνη, οι  εικονικές  περιηγήσεις  σε 

μουσεία, τα εικονικά μουσεία και οι αίθουσες τέχνης, κτλ.(Δρίγκας, χ.η.). 

Στη συνέχεια, παρατίθενται τα νομοθετήματα που αποτέλεσαν ορόσημο για την 

εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον 

τομέα του πολιτισμού στην Ευρώπη. 

Τον Αύγουστο του 2006, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση απευθυνόμενη στα κράτη 

μέλη, αποσκοπώντας  στη  βελτιστοποίηση  του  οικονομικού  και  πολιτιστικού  

δυναμικού  της ευρωπαϊκής  πολιτιστικής  κληρονομιάς  μέσω  του  διαδικτύου.   

Πιο  συγκεκριμένα,  η σύσταση  επεδίωκε  την  ψηφιοποίηση  και  την  επιγραμμική  

προσβασιμότητα  του πολιτιστικού  υλικού  (cultural  material)  και  της  ψηφιακής  

διατήρησης  (digital preservation) της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Αναφορικά με την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού υλικού συστήνεται στα κράτη μέλη 

(European Commission, 2006): 

1.Να   συλλέξουν   πληροφορίες   σχετικά   με   τυχόν   εκτελούμενες   και 

προγραμματιζόμενες ψηφιοποιήσεις πολιτιστικού υλικού, ώστε να αποφεύγεται η 

επανάληψη και να προωθείται η συνεργασία σε ευρωπαϊκή επίπεδο 

2.Να καθορίσουν ποσοτικούς στόχους για την ψηφιοποίηση αναλογικού υλικού σε 

αρχεία,  για  να  αποτελέσει  μέρος  της  προώθησης  της  ευρωπαϊκής  ψηφιακής 

βιβλιοθήκης 

3.Να ενθαρρύνουν την εταιρική συνεργασία μεταξύ πολιτιστικών ιδρυμάτων και του 

ιδιωτικού τομέα, αποβλέποντας στην δημιουργία νέων μορφών χρηματοδότησης 

αναφορικά με τη ψηφιακοποίηση πολιτιστικού υλικού 

4.Να   συγκροτούν   και   να   διατηρούν   μεγάλης   κλίμακας   εγκαταστάσεις 

ψηφιακοποίησης 

5.Να βελτιώσουν τις συνθήκες ψηφιακοποίησης και επιγραμμικής προσβασιμότητας 

πολιτιστικού υλικού 

Αναφορικά με την ψηφιακή διαφύλαξη τα κράτη μέλη οφείλουν: 
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6.Να θεσπίσουν εθνικές στρατηγικές για τη μακροχρόνια διαφύλαξη και πρόσβαση 

σε ψηφιακό υλικό 

7.Να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες όσον αφορά τα σχέδια δράσης και τις 

στρατηγικές λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σε άλλα κράτη μέλη 

8.Να  προβλέπουν  στη  νομοθεσία  τους  μέτρα  για  τη  διαφύλαξη  ιστορικού 

περιεχομένου, χρησιμοποιώντας τεχνικές για συλλογή υλικού από το διαδίκτυο· 

Αναφορικά  με  την  εφαρμογή  της  σύστασης  από  τα  κράτη  μέλη,  σημειώθηκε  

πρόοδος στην    έκθεση  της  Επιτροπής  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (2008)  

σχετικά  με  τη ψηφιοποίηση  πολιτιστικού  υλικού  η  οποία, ωστόσο, δεν  ήταν  

σταθερή  για  όλα τα κράτη μέλη, καθώς, τόσο το ύψος της χρηματοδότησης όσο και 

οι πηγές άντλησης των πόρων, διαφοροποιούνται μεταξύ των κρατών μελών. 

Τον Νοέμβριο του 2008, δημιουργήθηκε η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη 

«Europeana», η οποία διευκολύνει την πολύγλωσση επιγραμμική πρόσβαση στο 

ψηφιακό πολιτιστικό υλικό  όλης  της  Ευρώπης  (βιβλία,  εφημερίδες,  φωτογραφίες,  

κινηματογραφικά  και οπτικοακουστικά έργα, αρχειακά έγγραφα, μουσειακά έργα, 

μνημειακή και αρχαιολογική κληρονομιά κλπ.), αναδεικνύονας την πολιτιστική 

κληρονομιά των κρατών μελών και την πρόσβαση όλων σε αυτή (Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2008). 

Στη συνέχεια, το 2011 ακολούθησε η νέα σύσταση της Επιτροπής (2011/711/EU) για 

την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα του πολιτιστικού υλικού και 

για την ψηφιακή διαφύλαξη, καλώντας τα κράτη μέλη κατά βάση (European 

Commission, 2019): 

1.Να αναπτύξουν περαιτέρω τον προγραμματισμό τους και την παρακολούθηση της 

ψηφιοποίησης  του πολιτιστικού υλικού 

2.Να κάνουν χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, για συγχρηματοδότηση των 

δραστηριοτήτων ψηφιοποίησης 

3.Να βελτιώσουν την πρόσβαση και τη χρήση κοινόχρηστου ψηφιακού πολιτιστικού 

υλικού 

4.Να  βελτιώσουν  τις  συνθήκες  για  την  ψηφιοποίηση  και  την  επιγραμμική 

προσβασιμότητα του υλικού με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
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5.Να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της Europeana 

6.Να περιλάβουν στη νομοθεσία τους ρητή και σαφή διάταξη, ώστε να επιτραπεί η 

πολλαπλή αντιγραφή και η μετακίνηση ψηφιακού πολιτιστικού υλικού εκ μέρους των 

δημόσιων ιδρυμάτων για λόγους διαφύλαξης 

7.Να  προβούν  στις  απαραίτητες  ρυθμίσεις  για  την  απόθεση  υλικού  που 

δημιουργήθηκε  σε  ψηφιακή  μορφή,  ώστε  να  εξασφαλιστεί  η  μακροπρόθεσμη 

διαφύλαξή του, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σε άλλα κράτη μέλη 

Η ανωτέρω  σύσταση θεωρείται σταθμός στην  ψηφιακή  πολιτιστική  πολιτική, 

καθώς αποτελεί  τη  μόνη  πολιτική  σε  επίπεδο  ΕΕ,  η  οποία  καλύπτει  ολόκληρο  

τον  ψηφιακό κύκλο  ζωής  των  δεδομένων  πολιτιστικής  κληρονομιάς (Εθνικό  

Κέντρο  Τεκμηρίωσης, χ.η.). Ο κύκλος ζωής των εν λόγω δεδομένων συνίσταται από 

τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση της ψηφιοποίησης, την 

ηλεκτρονική πρόσβαση και τη διευρυμένη  προσβασιμότητα,  αλλά  και  την  

επαναχρησιμοποίηση  και  την  ψηφιακή διατήρηση. 

Απαραίτητη  προϋπόθεση για  να  συμμετέχουν  περισσότεροι  πολίτες  στην 

ανάπτυξη  των  δημιουργικών  βιομηχανιών  στην  Ευρώπη  και για να  αυξηθεί  η 

προσβασιμότητα μέσω διαδικτύου στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, 

αποτελεί η συνεργασία των κρατών μελών με τον ιδιωτικό τομέα. 

 

2. Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

Η Ψηφιακή Στρατηγική για τον πολιτισμό σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.  Η 

δυνατότητα χρήσης συνεργατικών εργαλείων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών) στους πολιτιστικούς φορείς. 

Η  ανάδειξη της σημασίας  της ψηφιακής  τεχνολογίας στους πολιτιστικούς 

οργανισμούς στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19. 

H σημασία των νέων τεχνολογιών για τους πολιτιστικούς οργανισμούς αναδείχθηκε 

πιο έντονη από ποτέ, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. Αν 

και αυτή η αναγκαστική απομόνωση περιόρισε6τις δυνατότητες των πολιτιστικών 

οργανισμών να προσεγγίσουν  το  κοινό  τους,  πολλά  ιδρύματα  σε  όλο  τον  κόσμο 
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έδειξαν μεγάλη δημιουργικότητα  και  ανθεκτικότητα, αξιοποιώντας  τη  δύναμη  των  

μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κατ’ επέκταση ενισχύοντας το ψηφιακό τους 

αποτύπωμα. 

Σύμφωνα  με  το ICOM (International Council Of Museums) τα  μουσεία  έχουν  τη 

δυνατότητα  να  προσαρμοστούν  στην κατάσταση  που  διαμορφώνεται. 

Πολλά  μουσεία στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που 

ανέκυψαν από την πανδημία, μοιράστηκαν  τις  συλλογές  τους  στο διαδίκτυο,  

οργάνωσαν  εικονικές  περιηγήσεις, διοργάνωσαν  διαγωνισμούς  μέσω  κοινωνικών  

δικτύων  κτλ.  Πιο  συγκεκριμένα, το  The Smith sonian  κυκλοφόρησε  2,8  

εκατομμύρια  εικόνες  υψηλής  ανάλυσης  από  όλες  τις συλλογές του σε μια 

διαδικτυακή πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης, ενώ νωρίτερα φέτος τα  μουσεία  της  

πόλης  του  Παρισιού  προσέφεραν  100.000  (τώρα  πάνω  από  300.000) ψηφιακές  

αναπαραγωγές  έργων  τέχνης.   

Επιπρόσθετα, κινέζικοι ιστότοποι πολιτιστικού περιεχομένου όπως του Μουσείου 

Τριών Φαραγγιών της Κίνας Chongqing, του Μουσείου Φυσικής  Ιστορίας  

Chongqing και  του  Εθνικού Μουσείου στο  Πεκίνο επέλεξαν  να αυξήσουν  τις  

ψηφιακές  τους  προσφορές.  Περίπου  100  διαδικτυακά  εκθέματα  είναι 

προσβάσιμα  από  οπουδήποτε  μέσω  της  ιστοσελίδας  της  Εθνικής  Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της  Κίνας  ωστόσο  είναι  διαθέσιμα  μόνο  στην  κινεζική  

γλώσσα(ICOM, 2020).Περαιτέρω, από την αρχή της επιδημίας, οι επισκέψεις στον 

ιστότοπο του Λούβρου του Παρισιού  εκτοξεύτηκαν,  από  40.000  σε400.000  

επισκέψεις  την  ημέρα  καθώς πραγματοποιούνται κινηματογραφικά συνέδρια, 

podcasts και ξεναγήσεις(Farago,  2020),ενώ ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να 

ανακαλύψει το Παλάτι των Βερσαλλιών με έναν διαφορετικό τρόπο, χάρη σε ένα 

παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας που προσφέρει νέες οπτικές γωνίες, όπως από τη 

σκηνή της Βασιλικής Όπερας ή από το κρεβάτι του Ήλιου Βασιλιά, Louis XIV. 

Επιπρόσθετα, οι Tate Galleries στο Λονδίνο προσφέρουν καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες σε παιδιά κατά τη διάρκεια του ιού, συμπεριλαμβανομένων της 

μάθησης της τέχνης της ύφανσης, η οποία αποτελεί δραστηριότητα εμπνεόμενη από 

τηνAnni  Albers7ή το να έρθουν κοντά με τον Matisse, μέσω του ιστότοπου «Tate 

Kids»(Tate  Kids,  2020).Ο δε ιστότοπος  του  Βρετανικού  Μουσείου  έχει  

προσελκύσει πολλούς  νέους  επισκέπτες από τότε  που  το  μουσείο  έκλεισε  στις  18  
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Μαρτίου. Τα στοιχεία  για  τον  Μάρτιο του  2020 έδειξαν ότι  υπήρχαν  1,75  

εκατομμύρια  χρήστες  που  χρησιμοποίησαν  τον  ιστότοπο, σημειώνοντας 137% 

αύξηση σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020 (Deutsche Welle, 2020).  

Στην Ιταλία, το Υπουργείο Πολιτισμού κυκλοφόρησε έναν ιστότοπο «Πολιτισμός 

ποτέ δεν σταματά» , ο οποίος παρέχει πρόσβαση σε πολλές ψηφιακές πρωτοβουλίες 

που διοργανώνονται από δημόσιους πολιτιστικούς ιστότοπους και τον κόσμο της 

ψυχαγωγίας, της μουσικής και της ιστορίας (Direzione  generale  Musei,  2020).Στη 

Βιέννη, επίσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προσφέρει τη λύση από τότε 

που τα μουσεία έκλεισαν στις  11  Μαρτίου.  Τα  περισσότερα  προσφέρουν  

εικονικές  ξεναγήσεις  και  το  Μουσείο Belvedere, διάσημο για το έργο «The Kiss» 

του Gustav Klimt, το εκθέτει στο Facebook, όπου οι χρήστες μπορούν να κάνουν 

ερωτήσεις σχετικά με το έργο (Belvedere Museum, 2020).Στην Αγία Πετρούπολη, το 

παγκοσμίου φήμης Μουσείο Ερμιτάζ πραγματοποίησε εικονικές περιηγήσεις των 

συλλογών του στο διαδίκτυο, τις οποίες έχουν ήδη επισκεφτεί περισσότερα από 10 

εκατομμύρια άτομα από το κλείσιμο του μουσείου(The  Hermitage News, 2020). 

Συμπληρωματικά, στο πλαίσιο της πανδημίας δημιουργήθηκε από Ισπανούς art 

directors, το  πρώτο  ψηφιακό  μουσείο  με  έργα  τέχνης  εμπνευσμένα  από  την  

πανδημία  με  τίτλο «Covid  Art  Museum(CAM)».Μέχρι  στιγμής, χιλιάδες  

άνθρωποι ακολουθούν  τον λογαριασμό  τους στο  Instagram,  όπου  ανεβαίνουν  

πίνακες,  φωτογραφίες,  illustrations, animations  και  videos,  με  τους  δημιουργούς  

του  μουσείου  να  δηλώνουν  για  τους καλλιτέχνες  που συμμετέχουν  ότι  ήδη  

έχουν μετρήσει  πάνω από  50  διαφορετικές εθνικότητες. 

Το εγχείρημα ενδέχεται να μεταφερθεί μελλοντικά σε ένα φυσικό μουσείο, ωστόσο 

είναι ακόμη πολύ νωρίς για τους δημιουργούς του να γνωρίζουν τι θα συμβεί μετά το 

τέλος της πανδημίας(Fortunegreece.com, 2020). 

Σήμερα στην Ελλάδα  

Στην  Ελλάδα,  αναφορικά  με  την  οργάνωση  εικονικών  περιηγήσεων,  το  

Μουσείο  της Ακρόπολης με τη βοήθεια του Google Art Project εξέθεσε εικόνες 

υψηλής ευκρίνειας καθώς και εικονικές περιηγήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα 

φωτογράφησης εκθεμάτων με εξαιρετική λεπτομέρεια μέσω της τεχνολογίας 

σύλληψης «gigapixel» (Google  Arts  and Culture,   2020).  
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Επιπλέον,  το  Μουσείο  Μπενάκη (2020) έδωσε  την  δυνατότητα ηλεκτρονικής 

περιήγησης στους εκθεσιακούς χώρους των μόνιμων συλλογών της αρχαίας 

ελληνικής, ρωμαϊκής  και  βυζαντινής  τέχνης.  Στη  συνέχεια,  η  εικονική  

περιήγηση  στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή (2020), αφορά περίπου 148 

αριστουργήματα της συλλογής Γουλανδρή, μεταξύ των οποίων σπάνια έργα 

ευρωπαίων καλλιτεχνών όπως οι VanGogh, Monet, Picassoκαι Rodin καθώς και έργα 

διακεκριμένων σύγχρονων Ελλήνων ζωγράφων  όπως  ο  Παρθένης,  Τσαρούχης,  

Μόραλης  και  Τέτσης.  Συμπληρωματικά,  το μεγαλύτερο μουσείο της Ελλάδας, το 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο διαθέτει 11.000 εκθέματα, παρέχει τη 

δυνατότητα στον εικονικό επισκέπτη να έρθει σε επαφή  με τον αρχαίο ελληνικό 

πολιτισμό από  την  προϊστορία  ως  τα  τέλη  της  αρχαιότητας (Υπουργείο 

Πολιτισμού & Αθλητισμού, 2020). 

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΣΕΛΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Η αναφορά της τεχνολογίας στον χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι 

αναπόφευκτη. Η  ψηφιοποίηση  συνεπάγεται  την  υιοθέτηση  τεχνολογίας  για  

την  αποθήκευση  και  τη μεταφορά περιεχομένου. Κατά συνέπεια, επηρεάζει 

σημαντικά το κόστος πρόσβασης και συντήρησης. Αυτή η κατάσταση έχει 

ιδιαίτερη σημασία για την πολιτιστική κληρονομιά, όπου  η  ψηφιοποίηση  

σημαίνει  ψηφιακά  αντικείμενα  και  υπηρεσίες  πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Όσον αφορά τα αντικείμενα, μια τέτοια διαδικασία συνεπάγεται κάποια μορφή 

αναπαράστασης (ή οπτικοποίησης) καθώς και περιγραφής. Έτσι, η 

ψηφιοποίηση της κληρονομιάς αναφέρεται στο «αντικείμενο» καθώς και στην 

τεκμηρίωσή του. 
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Είναι  σημαντικό επίσης  να  αναφερθεί  ότι  αντικείμενα πολιτιστικής 

κληρονομιάς μπορούν να είναι κινητά και ακίνητα, απτά και άυλα και να 

στεγάζονται  σε  διαφορετικούς  τύπους  πολιτιστικών  ιδρυμάτων  όπως  

αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, ιστορικά κτίρια ή αρχαιολογικούς χώρους. (virtual 

reality). 

Η ενίσχυση της ελκυστικότητας των μνημείων και η εμφάνιση νέων 

δυνατοτήτων όσον αφορά στην οργάνωση των αρχιτεκτονικών και ιστορικών 

πληροφοριών, στην αρχειοθέτηση της τρέχουσας μορφής και την παρουσίασή 

τους είναι ένα ακόμη πλεονέκτημα που προσφέρει η γεωμετρική τεκμηρίωση 

των μνημείων.  

Το ψηφιακό απόθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 

διαδικτυακών πυλών, ψηφιακών κιβωτών και δημοσίων σταθμών 

πληροφορίων (infokiosks) αλλά και σε σύγχρονες εφαρμογές τρισδιάστατης 

εικονικής περιήγησης και μικτού περιβάλλοντος (Virtual και Augmented 

Reality).  

Η διαδραστική εμπειρία της ψηφιακής περιήγησης, δηλαδή η δυνατότητα 

πλοήγησης και εικονικής επίσκεψης σε μνημεία, καθώς και η ενημέρωση του 

χρήστη με ιστορικές πληροφορίες αποτελεί από τα πλέον χρήσιμα εργαλεία του 

μουσειακού τομέα κατά την περίοδο της πανδημίας αφού η φυσική επίσκεψη 

είναι περιορισμένη, τα οποία ενισχύουν το ενδιαφέρον του κοινού για την 

πολιτιστική κληρονομιά. 

Με βάση τα προαναφερθέντα, παρακάτω, σας παραθέτουμε περιγραφικά τα 

στοιχεία με τη δυνατότητα υποβολής καινοτόμων προτάσεων με στόχο την  

ανάδειξη και ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας μέσα από την 

ψηφιοποίηση.  

Ο σκοπός της ψηφιοποίησης συνοψίζεται συνεπώς στην ιδέα ότι το πολιτιστικό 

απόθεμα πρέπει να γίνεται ευρέως προσβάσιμο και διαθέσιμο σε επιστήμονες 

και απλούς χρήστες για χρήση (εκπαίδευση, έρευνα, ψυχαγωγία κλπ.) και 

επαναχρησιμοποίησή του, μέσω ψηφιακών αποθετηρίων. Τα ψηφιοποιημένα 

τεκμήρια αναρτώνται σε πλατφόρμες και συνοδεύονται από τα μεταδεδομένα 
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τους, δηλαδή την περιγραφή τους, την ιστορική πληροφορία αλλά και 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ψηφιοποίησής τους. 

Καταλήγοντας, κατά γενική παραδοχή, ένα ψηφιακό μοντέλο ή μια εικονική 

περιήγηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει κανένα μνημείο, αρχαιολογικό χώρο ή 

μουσείο, όσο πιστό και ελκυστικό και να είναι.  Ωστόσο, ο σκοπός της 

διατήρησης και της προώθησης της μνήμης έχει μετουσιώσει την ψηφιακή 

αποτύπωση σε ευκαιρία διάσωσης της ιστορίας και του πολιτισμού αλλά και 

αποτελεσματικής ανταπόκρισης και προσαρμογής στα νέα δεδομένα. 

 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
1. Info Kiosk 

Η χρησιμότητα ενός σταθμού τουριστικής πληροφόρησης (Info Kiosk) είναι 

αδιαπραγμάτευτη στη σύγχρονη εποχή της γρήγορης πληροφόρησης και της 

αναβαθμισης της τουριστικης εμπειριας του επισκεπτη.΄ 

Μοντέρνα, με δια δραστικές λειτουργίες και κοντά στον επισκέπτη, τα Info 

Kiosks αποτελούν την πλέον σύγχρονη λύση πληροφόρησης σε μία τουριστική 

περιοχή. 

Ερωτήσεις όπως «Τι μπορώ να κάνω στη περιοχή;», «Μπορώ να πάρω έναν 

χάρτη;», «Πώς μπορώ να φτάσω στην κοντινότερη παραλία;», «Ποιες είναι οι 

κυριότερες τουριστικές ατραξιόν της περιοχής; «Ξέρετε ποια είναι τα δρώμενα 

που συμβαίνουν αυτό τον καιρό στην περιοχή;» είναι μερικές από αυτές που 

ρωτούν συχνότερα οι επισκέπτες.  

Οι Σταθμοί Πληροφόρησης - Info kiosk μπορούν να παρουσιάσουν περιεχόμενο 

επιλεγμένο από τον εκάστοτε οργανισμό, με απλό και κατανοητό τρόπο, 

χρησιμοποιώντας επεξηγηματικά video, κείμενα, φωτογραφικό υλικό ή και 

ηχητικά μηνύματα. 

Η χρησιμότητα ενός Info Kiosk είναι μοναδική και στοχεύει στην άμεση 

ενημέρωση των επισκεπτών μίας περιοχής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και 

για τις διαθέσιμες επιλογές τους. 

ΑΔΑ: Ω5Μ3ΩΗΖ-ΘΩ8



Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος 
 

11 [Ημερομηνία] 

Το Info Kiosk θα παρέχει πληροφορίες στον επισκέπτη αναφορικά με τα 

αξιοθέατα τις περιοχής, τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, της πολιτισμικές 

διαδρομές εντός της περιοχής και τις εκδηλώσεις πολιτισμού που θα λαμβάνουν 

χώρα ανά χρονική περίοδο. 

Η περιήγηση του χρήστη θα γίνεται με τρόπο φιλικό και ευχάριστο, ώστε να τον 

καθοδηγεί χωρίς να απαιτείται πρότερη εκπαίδευση του στη χρήση του 

συστήματος. 

Στα πλαίσια του έργου, ο Δήμος θα προμηθευτεί 8 σταθμούς τουριστικής 

πληροφόρησης (Info Kiosks), ενδεικτικά προτείνετε να χωροθετηθούν σε 

κοινοτικά καταστήματα αλλά και σε σημεία όπου είναι προσβάσιμα από τους 

πολίτες. 

2. Περιηγήσεις Μουσείων & Χώρων με εφαρμογές 360ο 

Η υλοποίηση υποδομής προβολής και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, 

μουσείων και χώρων αρμοδιότητας του δήμου με πολιτιστικό περιεχόμενο είτε 

χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς κρίνεται αναγκαία ως μέσο προώθησης του 

τουρισμού αλλά και ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς την υλική και άυλη 

πολιτιστική κληρονομιά. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα 

βασισμένο σε φορητές συσκευές, που θα παρέχει μια βιωματική εμπειρία 

περιήγησης αρχαιολογικών χώρων στους επισκέπτες του. Το σύστημα θα 

ενσωματώνει τεχνολογίες ψηφιακής ξενάγησης (360 virtual tour), GIS και 

χωρικών βάσεων δεδομένων.  

Οι μέθοδοι οπτικοποίησης θα προσαρμόζονται στη πολυπλοκότητα των 

δεδομένων για τον εκάστοτε χώρο καθώς και στις χωρικές συνθήκες. Το 

σύστημα θα έχει τη δυνατότητα δημιουργίας του υλικού της οπτικοποίησης, 

συνδυάζοντας τα δεδομένα του εκάστοτε χώρου, που θα παρουσιάζονται στη 

διαδικτυακή εφαρμογή. Τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης των επισκεπτών κατά 

τη διάρκεια της περιήγησης τους στον χώρο παρέχοντας του σε εικονικό 

περιβάλλον περιγραφές και περιεχόμενο το οποίο θα εμπλουτίζει την περιήγησή 

και θα την κάνει ποιο προσιτή και κατατοπιστική για τον επισκέπτη. Το 

σύστημα που θα αναπτυχθεί θα επιτρέπει την εξυπηρέτηση πολλαπλών χώρων 

και ταυτόχρονα την μορφοποίηση του περιεχομένου σε κάθε ένα ξεχωριστά. 
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Το εικονικό μουσείο γενικότερα, δεν έμεινε μόνο στην στατική απεικόνιση, αλλά 

σήμερα προσφέρει  διαδικτυακές  εκθέσεις  3D, τις  λεγόμενες Web 3D 

Exhibition που προσφέρουν  εργαλεία  όπως  το VRML και  το X3Dπου  

χρησιμοποιούνται  για  τη δημιουργία του εικονικού διαπεραστικού μουσείου. 

Αυτές οι τεχνολογίες διαθέτουν τις  ρυθμίσεις  έτσι  ώστε  να  διατηρούν  

αληθινό  χρόνο  3Dεπικοινωνίας.  Από τις 4/4/1997 τέθηκε σε ισχύ η virtual 

Reality Modeling Language -VRML,  μια τεχνολογία 3Dπου συνδυάζει τα 

ευρήματα των περισσότερων 3Dεφαρμογών όπως μετασχηματισμούς,  

φωτεινές  πηγές,  γεωμετρία, animation, υλικές  προδιαγραφές, θεματικούς 

χάρτες, κ.α. 

Τα εικονικά μουσεία στοχεύουν στο να παρουσιάσουν το περιεχόμενο τους και 

κάτι τέτοιο δε θα γινότανε χωρίς την τεχνολογία της εικονικής 

πραγματικότητας, το VR: πρόκειται  για «προσομοίωση  μιας  δημιουργίας  ενός  

πραγματικού  ή  φανταστικού περιβάλλοντος σε 3D από τις ψηφιακές 

τεχνολογίες με οπτική εμπειρία που παρέχει την  ψευδαίσθηση  της  

πραγματικότητας. 

3. Θεματικές Ξεναγήσεις Virtual Tours 

Οι Δήμοι σε όλη την έκταση της χώρας έχουν μεγάλο άυλο πλούτο (αξιοθέατα, 

γαστρονομικές και οινολογικές δραστηριότητες, ιστορικά μνημεία αλλά και 

δραστηριότητες αναψυχής κλπ.) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να 

αναδείξει και να ενισχύσει τον τοπικό θεματικό τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό ο 

Δήμος σχεδιάζει να δημιουργήσει μια πλατφόρμα συνεργατικότητας, προβολής 

και προώθησης πρωτοβουλιών, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός ανάπτυξης 

και διάδοσης του τοπικού brand. 

Στο πλαίσιο αυτής της πλατφόρμας, θα προβάλλονται εφαρμογές με 

χαρτογραφικό περιεχόμενο για την ανάδειξη των αξιοθέατων του τόπου, θα 

δίνονται εργαλεία  στους ενδιαφερόμενους της τοπικής κοινωνίας να 

δημιουργούν από κοινού συνέργειες και δράσης που θα εμπλουτίζουν το τοπικό 

προϊόν.   
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Ταυτόχρονα η πλατφόρμα θα αποτελέσει και σημείο αναφοράς και μητρώου 

των επιχειρήσεων και κάθε είδους χαρακτηριστικού ανάδειξης του τοπικού 

θεματικού τουρισμού. 

Μέσα από την εφαρμογή για μπορούν πάνω στους χάρτες να παρουσιάζονται 

θεματικές διαδρομές και αξιοθέατα ώστε να κατευθύνουν τον επισκέπτη στο 

ενδεδειγμένο τουριστικό μονοπάτι που επιθυμεί. 

Βασικός σκοπός του υποέργου αυτού είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών χαρτών 

που θα επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν μονοπάτια και να εντοπίζουν 

σημεία ενδιαφέροντος με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. Ο ολιστικός 

συνδυασμός των νέων τεχνικών και εργαλείων της γεωπληροφορικής που 

εμπλουτίζονται με τη χρήση της απεικόνισης των πληροφοριών πολυμέσων 

δίνει στους χάρτες νέες δυνατότητες γεωγραφικής τεκμηρίωσης. Οι ψηφιακοί 

χάρτες θα παρέχουν πληροφορίες πολιτισμικού ενδιαφέροντος εντάσσοντας 

τοπόσημα της περιοχής σε ένα χάρτη όπου ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί 

και να δει τόπους πολιτισμικής κληρονομιάς στον Δήμο Ωραιοκάστρου. . 

Οι πληροφορίες θα μπορούν να ταξινομηθούν ενδεικτικά σε ομάδες ιστορίας / 

λογοτεχνιας, πολιτισμου / λαογραφιας, κατ΄ελαχιστον. Το χαρτογραφικο 

υπόβαθρο θα εμπλουτιστεί με πληροφορίες σχετικά με τις οδικούς άξονες, 

πόλεις και οικισμούς και θα χρησιμοποιήσει την ικανότητα απεικόνισης 

δεδομένων σε δύο επίπεδα εδαφικής πληροφορίας. Ο συνδυασμός και η 

ενσωμάτωση αυτών με τη χρήση λογισμικού GIS θα έχει ως αποτέλεσμα τις 

συγκεκριμένες πληροφορίες που αναζητά ο χρήστης και οι πληροφορίες αυτές 

θα προβάλλονται στη συνέχεια χωρικά, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα λήψης 

περιγραφικών δεδομένων. 

Η δημιουργία του ψηφιακού διαδραστικού χάρτη αποτελεί ένα διεπιστημονικό 

αντικείμενο πολλών ειδικοτήτων. Αυτό συμβαίνει επειδή η επιλογή, η 

επεξεργασία και η αρχειοθέτηση δεδομένων απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένων 

τεχνικών και τεχνολογιών, προκειμένου  να  παρέχονται  εύκολα  προσβάσιμες  

και  υψηλής  ποιότητας  πληροφορίες  στον χρήστη.   

Οι ψηφιακοί διαδραστικοί χάρτες θα πληρούν τις ακόλουθες απαραίτητες 

προϋποθέσεις: 
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• Θα προσφέρουν στον χρήστη τη δυνατότητα να διαμορφώσει μια 

ρεαλιστική, στο μέτρο του δυνατού, εικόνα για το επιλεγμένο αντικείμενο 

(μείωση-μεγέθυνση μιας περιοχής με πεπερασμένα όρια, λόγω των υποκείμενων 

ψηφιοποιημένων πληροφοριών), προσφέροντας στον χρήστη άμεση επαφή με 

το επιλεγμένο σημείο ενδιαφέροντος. 

• Το σύνολο των πληροφοριών θα είναι άμεσα διαθέσιμο στον χρήστη. 

• Οι χάρτες θα παρέχουν μια τοπολογική οργάνωση και διαχείριση όλων 

των πληροφοριών, με έναν ορισμό των σχέσεων μεταξύ των στοιχείων που 

διαμορφώνουν τις επιθυμίες των χρηστών. 

• Οι χάρτες θα είναι φιλικοί προς το χρήστη και θα διευκολύνουν την 

εξαγωγή πληροφοριών από το σύστημα ενημέρωσης. 

• Οι χάρτες θα επιτρέπουν συσχετισμούς μεταξύ ενός συγκεκριμένου 

σημείου ενδιαφέροντος και της γύρω περιοχής. 

4. Εφαρμογή (Mobile App) ενημέρωσης για θέματα Προβολής Πολιτισμού 

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη, να έχει πρόσβαση σε 

ενημερωτικό υλικό και ανακοινώσεις με οδηγίες πολιτισμικού περιεχομένου 

καθώς και πρόσβαση σε τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης της περιοχής.  

Μέσα από την εφαρμογή με PUSH notifications, μπορεί ο ΟΤΑ να προειδοποιεί 

τους χρήστες της εφαρμογής για ενδεχόμενες εκδηλώσεις ή πληροφορίες 

πολιτισμικών αξιοθέατων, πολιτιστικές εκδηλώσεις στην περιοχή του Δήμου 

Ωραιοκάστρου. 

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη τόσο σε IOS όσο και σε Android ώστε να είναι 

διαθέσιμη στο μεγαλύτερο δυνατό σύνολο χρηστών smartphones. Μέσα από την 

εφαρμογή ο χρήστης θα μπορεί να ενημερώνεται τόσο για τα πολιτισμικά 

συμβάντα της περιοχής όσο και για πληροφορίες σχετικά με το πολιτιστικό και 

πολιτισμικό χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής. 

5. Εφαρμογή Quiz (Παιχνιδοποίηση μέσω Quiz) 

Η ταυτόχρονη εκπαίδευση αλλά και ψυχαγωγία του επισκέπτη μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω παιχνιδοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθούν έξυπνα 
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quiz ανά θεματική περιοχή, μέσω τον οποίον ο επισκέπτης θα μπορεί να μάθει 

παίζοντας περισσότερα στοιχεία για την περιβάλλουσα περιοχή και να 

αξιοποιήσει τις δυνατότητες της και τα χαρακτηριστικά της 

αποτελεσματικότερα. Τέλος, η χρήση τεχνικών παιχνιδοποίησης (gamification), 

θα κάνει την κινητή εφαρμογή (Mobile App) πιο φιλική προς το χρήστη και θα 

εισάγει τους χρήστες στη σημασία της προώθησης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς αλλά θα αποτελέσει και ένα μέσο ενημέρωσης για τους 

πολιτιστικούς «θησαυρούς» του τόπου με έναν ευχάριστο και ψυχαγωγικό 

τρόπο. 

Η ενσωμάτωση κατάλληλων  τεχνικών παιχνιδιοποίησης (gamification), μέσω 

δημιουργίας Quiz, καθώς και δυνατοτήτων κοινωνικής δικτύωσης (για 

κοινοποιήσεις στα κοινωνικά δίκτυα), θα ενισχύσει τη διασύνδεση μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων  / επισκεπτών / πολιτών αλλά και θα συμβάλει στη 

δημιουργία προκλήσεων που βασίζονται στο gamification για τη ανάπτυξη του 

βαθμού γνώσης της εκάστοτε περιοχής αναφορικά με τη πολιτισμική της 

κληρονομιά.  

Εδώ θα μπορούσε επίσης να προστεθεί μια πλατφόρμα μνήμης, στην οποία οι 

πολίτες  θα έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν φωτογραφίες παλαιότερων 

χρόνων, θα υπάρχει ένας πίνακας όπου μπορούν να αφήσουν μηνύματα. Στο 

σημείο που θα υποδείξουμε, οι πολίτες με φυσική παρουσία, θα μπορούν να 

προσέρχονται τιμώντας έτσι τους προγόνους τους που βρέθηκαν τότε  στην 

περιοχή (|π.χ. Μονόλοφος) την περίοδο του Α' παγκοσμίου πολέμου. 

Στόχο της παρούσας πράξης , αποτελεί η ψηφιακή αποτύπωση του πολιτισμού 

της περιοχής. Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά τα σημεία πολιτιστικής 

κληρονομιάς,  

1. Μακεδονικος τάφος  

2. Ληταία πύλη (δεν υπάρχει -μνημείο ενθύμισης) 

3. 6 σημεια Α΄ΠΠ και περιοχη Ναρες (Α΄και β΄πολεμου ) 

4. Αγ. Γεώργιος Μελισσοχωρίου και η ιστορία της πλατείας Μελισσοχωρίου  

5. Αγ. Αθανάσιος Παλαιοκάστρου 
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6. Έπαυλη στο Παλαιόκαστρο 

6. Οπτικοακουστική παραγωγή 

Θα δημιουργηθεί βίντεο 10’ για την παρουσίαση της περιοχής, το οποίο θα 

διαθέτει και πλάνα από Drone αλλά και πλάνα από συμβατικά επίγεια 

μηχανήματα. Επίσης θα δημιουργηθεί ψηφιακό φωτογραφικό άλμπουμ με 100 

φωτογραφίες της περιοχής που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

προώθηση της σε έντυπα, κοινωνικά δίκτυα αλλά και σε παντός τύπου 

διαφημίσεις. 

Τέλος, θα δημιουργηθούν τρία 3λπετα βίντεο με προσωπικές αφηγήσεις 

πολιτών από κάθε τόπο που θα παρουσιάζουν την ιστορία και τα πολιτιστικά 

μνημεία της περιοχής. 

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης του έργου ανέρχεται σε 12 μήνες 
υλοποίησης. 

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ ΜΕΤ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Infokiosks (8τεμάχια για 
τις περιοχές στόχους και 

για τα κεντρικά σημεία του 
Δήμου ) (προσβάσιμο για 

Αμεα) 

TEMAXIO 8 10.000,00 80.000,00 

2 
Περιηγήσεις μουσείων &      

χώρων με εφαρμογές 360º   
(προσβάσιμο για Αμεα)  

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 40 1.500,00 60.000,00 

3 

Θεματικές ξεναγήσεις 
virtualtours η οποία θα 
έχει εγκατεστημένο το 

πρότυπο 
προσβασιμότητας για 

Αμεα 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 50 1.250,00 62.500,00 

4 

Εφαρμογή (Mobileapp) 
ενημέρωσης για θέματα 
τουριστικής προβολής η 

οποία θα έχει 
εγκατεστημένο το 

πρότυπο 
προσβασιμότητας για 

Αμεα 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 30 1.250,00 37.500,00 
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5 

Εφαρμογή quiz 
(παιχνιδοποίηση  μέσω 

quiz) η οποία θα έχει 
εγκατεστημένο το 

πρότυπο 
προσβασιμότητας για 

Αμεα 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 50 1.250,00 62.500,00 

6 Οπτικοακουστική 
παραγωγή ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 40 1.250,00 50.000,00 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 352.500,00 
ΦΠΑ 24% 84.600,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 437.100,00 
 
 

Ο Συντάκτης 

 

Τσανίδης Αθανάσιος 

ΤΕ Πληροφορικής 

 

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

 

 

Ευαγγελίδης Βασίλειος 

ΠΕ Πληροφορικής 

 

 

Η προβολή του έργου και η επικοινωνία αυτού κρίσιμο και καθοριστικό παράγοντα για 

την επιτυχίας της πράξης.  

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται μια σειρά από ενέργειες, όπως παρουσιάζονται παρακάτω. Ο 

στόχος του Δήμου σε σχέση με το συγκεκριμένο υποέργο είναι να έχει ολοκληρώσει ένα 

κύκλο δράσεων εντός των 12 μηνών υλοποίησης του έργου.  

Το παρόν έργο προβλέπεται να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και ιδιαίτερη 

προστιθέμενη αξία, τόσο για τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

8. Προβολή & Επικοινωνία (Δράσεις Διάχυσης) 

Για την αποτελεσματικότερη και πληρέστερη διάδοση των αποτελεσμάτων του 

έργου θα λάβουν χώρα διάφορες δράσεις διάδοσης οι οποίες θα ενημερώσουν και 

ταυτόχρονο θα εκπαιδεύσουν το κοινό, αναφορικά με τα νέα εργαλεία που θα είναι 

πλέον διαθέσιμα. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί μίγμα δράσεων διάχυσης 

του έργου, όπως: 
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 διαφήμιση στον τύπο 

 δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών δικτύων 

 διαφήμιση σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς 

 σχετική ημερίδα. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

Το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσειςκαι αναλύεται σχετικά:  

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ) 

 Διαφήμιση στον τύπο (7 μέσα)   3000 

 Δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών 
δικτύων (10 Α/Μ *1.200*0,25) 

  3000 

 Διαφήμιση σε τοπικούς ραδιοφωνικούς 
σταθμούς 

  1500 

 Διοργάνωση ημερίδας   3.000 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το  φυσικό  αντικείμενο  του  Έργου  αφορά  στην  τεχνική και συμβουλευτική 
υποστήριξη  του  Δήμου Ωραιοκάστρου για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη 
τεχνογνωσία στην σύνταξη και υλοποίηση του έργου που αφορούν στην ανάδειξη 
και ψηφιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, που ο Δήμος προτίθεται να 
υποβάλλει ή να υλοποιήσει στα πλαίσια της σχετικής πρόσκλησης του ΕΠΑΝΕΚ. 
(Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία). 

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

- Αναφορές προόδου προς το δήμο ως προς την πρόοδο υλοποίησης του 
έργου. 

- Παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου –σύνταξη 
αναφορών προόδου προς τη διαχειριστική αρχή 

- Σύνταξη ΤΔΥ, μηνιαία και εξαμηνιαία Δελτία και ΤΔΠΠ και επικαιροποιήσεις 
ΤΔΕ. 
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- Υπηρεσίες υποστήριξης των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου στη σύνταξη 
εισηγήσεων για τη λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ως ημερομηνία λήξης της υλοποίησης ορίζεται η 31/12/2022.  Η ολοκλήρωση των 
προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ 

1.  Τεχνικά  Δελτία  Υποέργων,  Δελτία  Παρακολούθησης,  δηλώσεις  ολοκλήρωσης, 
τροποποιήσεις  δελτίων,  υποβολή  στοιχείων  πράξεων  στο  ΟΠΣ,  επίβλεψη  
σωστής τήρησης  φακέλων  πράξεων  και  υποέργων,  τεχνικές  συναντήσεις,  
συσκέψεις και συνεργασίες με στελέχη του Δήμου και άλλων υπηρεσιών. 

2.  Υπηρεσίες  υποστήριξης  των  αρμόδιων  υπηρεσιών  του  Δήμου  στη  σύνταξη 
εισηγήσεων για τη λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων, καθώς και στη σύνταξη 
σχεδίων δημοπράτησης και σχεδίων συμβάσεων (εφόσον απαιτείται). 

3. Εκτέλεση (ενδεχόμενων) συμπληρωματικών ενεργειών ωρίμανσης για την 
οριστική ένταξη των πράξεων.  

4. Εξαμηνιαίες εκθέσεις Προόδου Υλοποίησης του έργου. 

5. Απολογιστική έκθεση που αφορά στον απολογισμό του συνόλου των 
παραδοτέων της πράξης. 

6. Αναλυτικό πλάνο υλοποίησης του έργου και των υπηρεσιών που θα 
παρασχεθούν από τον Τεχνικό Σύμβουλο. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης του έργου ανέρχεται σε 12 μήνες υλοποίησης. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 

Ο καθαρός χρόνος της διάρκειας της σύμβασης του Τ.Σ. αναλύεται ως εξής: 
Έντεκα (11) μήνες για την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου  
Έναν (1) μήνα για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Συμβούλου προς το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τεχνικού Συμβούλου   
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ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ 

Τεχνικός 
σύμβουλος 

1 12 μήνες  18.060 

   Φ.Π.Α. 24% 4.334,40 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3                                                           22.394,40€ 

 

Παρακάτω αναλύεται πως προκύπτει το ποσό του υποέργου 3: 

MHNEΣ  
ΑΡ. 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΜΠΛΟΚΗΣ 

ΑΝΑ Α/Μ 
ΣΎΝΟΛΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ - 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΣΕ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 

12 1 1600 0,50 9.600 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ  

12 1 1500 0,40 7.200 

ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΡΓΟΥ  

3 1 1400 0,30 1260 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 18.060 

ΦΠΑ 24 % 4.334,40 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 22.394,40€ 

      

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΚΠΔΥ&ΠΠΑ 

 

ΔΟΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
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