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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 29/28-07-2020 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 103/2020         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Ιουλίου του 

έτους 2020 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική 

συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e-

presense, μετά την από 24/07/2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής  κ. 

Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό 

στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετείχαν τα έξι 

(6) μέλη:  

 

Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος            

2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Αντιπρόεδρος 

3. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

5. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 

Απόντες: 

1. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 

(δικαιολ. απών) 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία πρότεινε προς τα μέλη της Ο.Ε. 

τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος «Περί έγκρισης χρηματοδότησης της 

πρότασης «Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του 

πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος του Δήμου Μυκόνου» με ιδίους πόρους, στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου με κωδικό ΝΑΙΓ51 και τίτλο «Ανάπτυξη 

ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της 

εμπειρίας», λόγω καταληκτικών ημερομηνιών του προγράμματος, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 

1830/24-06-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

με το οποίο μας διαβιβάζεται η υπ’ αριθ. 1507/06-05-2020 απόφαση ένταξης και το Δελτίο 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προόδου της πράξης του θέματος και παρακαλούν για τις 

δικές μας άμεσες ενέργειες μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Περί έγκρισης 

χρηματοδότησης της πρότασης «Εφαρμογές 

εικονικής και επαυξημένης 

πραγματικότητας για την προβολή του 

πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος 

του Δήμου Μυκόνου» με ιδίους πόρους, στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Ν. 

Αιγαίου με κωδικό ΝΑΙΓ51 και τίτλο 

«Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον 

τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό 

του τουρισμού της εμπειρίας» 
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Η Ο.Ε. μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος, 

 

 

Αποφασίζει ομόφωνα, 

 

Τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του ανωτέρω θέματος για τους λόγους που 

ανέφερε ο Πρόεδρος. 

 

 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο 

θέμα της ημερήσιας, έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ την υπ’ αριθ. 10814/28-07-2020 

εισήγηση Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής: 

 

 

Θέμα: Έγκριση χρηματοδότησης της πρότασης «Εφαρμογές εικονικής και 
επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και 
τουριστικού αποθέματος του Δήμου Μύκονου» με ιδίους πόρους ΚΑ. 30-
6142.0002, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου με κωδικό 
ΝΑΙΓ51 και τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του 
πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας».     
 

Η εν λόγω πράξη, αφορά στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη διάθεση 

εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας με στόχο την προβολή του 

πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Μυκόνου και της Δήλου. Ειδικότερα 

στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η ανάπτυξη των παρακάτω εφαρμογών: 

(α) Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας 'Mykonos AR Augmented Reality', η 

οποία θα συνδυάζει την πραγματική και την εικονική περιήγηση σε επιλεγμένα 

σημεία του νησιού (κυκλαδίτικα σπίτια με αρχιτεκτονικό και λαογραφικό ενδιαφέρον, 

Κάτω Μύλοι, κ.α.), έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να απολαμβάνει μια 

βελτιωμένη εμπειρία ξενάγησης χωρίς τη βοήθεια ξεναγού. 

(β) Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας 'Mykonos Giants Hunt', η οποία 

περιλαμβάνει ένα ψηφιακό παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας, που θα 

βασίζεται στον αρχαιοελληνικό μύθο της εξόντωσης των τελευταίων τιτάνιων 

Γιγάντων από τον Ηρακλή στο νησί της Μυκόνου. Ο επισκέπτης θα μπορεί 

'κατεβάζοντας' την εφαρμογή στο κινητό του, να μπαίνει στην θέση του Ηρακλή σε 

ένα εικονικό κυνήγι γιγάντων στο νησί ώστε να τους εξοντώσει. 

(γ) Εφαρμογή 3D παιχνιδιού 'Gaming Delos: the myths', το οποίο είναι εμπνευσμένο 

από τις μυθολογικές ιστορίες που συνδέονται με τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία 

εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου και έχει ως στόχο την ανακάλυψη 

σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων (π.χ. ο Ναός του Απόλλωνα, οι Κολοσσικοί 

Λέοντες από το Άνδηρο των Λεόντων της Δήλου, τo Μαρμάρινο άγαλμα της 

Αρτέμιδος, κ.α.). 
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Επίσης, στην πράξη περιλαμβάνονται και εργασίες από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Κυκλάδων (με αυτεπιστασία) για τη συγγραφή των κειμένων για τα μνημεία, 

αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία αρμοδιότητάς της, καθώς και τον έλεγχο του 

απαραίτητου έγγραφου, έντυπου, οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού, 

απαραίτητου για την υλοποίηση του έργου. 

Ο τουρισμός σε συνδυασμό με τον πολιτισμό αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα 

για το Δήμο Μυκόνου. Για την προβολή του πολιτιστικού - τουριστικού προϊόντος 

αξιοποιούνται μέχρι σήμερα εργαλεία ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών) που δεν εξασφαλίζουν διαδραστικότητα για τον επισκέπτη, είναι 

κυρίως στατικά και δεν ενσωματώνουν κάποια υψηλή αισθητική. Η Εικονική & η 

Επαυξημένη Πραγματικότητα αποτελούν μια νέα πρόκληση για την τουριστική, 

ιστορική και πολιτιστική προβολή των δήμων σε όλη τη χώρα. Τους δίνουν τη 

δυνατότητα και την ευκαιρία να απευθυνθούν σ' ένα μεγαλύτερο, πιο δυναμικό και 

με μεγαλύτερες απαιτήσεις κοινό, ενώ παράλληλα αξιοποιούν κανάλια επικοινωνίας 

και προβολής με εκατομμύρια επισκέπτες.  

Οι Ο.Τ.Α. όπως και όλοι οι δημόσιοι φορείς βρίσκονται σε μία διαδικασία ψηφιακού 

μετασχηματισμού και προσαρμογής στις νέες συνθήκες της ψηφιακής οικονομίας με 

στόχο την βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών Τεχνολογιών 

Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προς τους πολίτες. Δεδομένου του πολύ 

μεγάλου ανταγωνισμού αναφορικά με την επισκεψιμότητα τουριστικών προορισμών 

λόγω της αυξανόμενης χρήσης ΤΠΕ, αλλά και με στόχο την εκμετάλλευση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Μυκόνου και της Δήλου στους τομείς του 

πολιτισμού και του τουρισμού (ειδικότερα του θεματικού τουρισμού) στην ευρύτερη 

περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, αλλά και διεθνώς, η παρούσα πράξη θα προσφέρει 

νέες e-υπηρεσίες και e-περιεχόμενο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τόσο από 

προσωπικούς υπολογιστές όσο και από ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα. 

Ειδικότερα, η παρούσα πράξη θα συμβάλει α) στην κάλυψη της ανάγκης για αύξηση 

της επισκεψιμότητας της Μυκόνου και της Δήλου και της προσέλκυσης τουριστών 

νέας γενιάς, β) στην παροχή νέων καινοτόμων e-υπηρεσιών μέσω της σύζευξης 

πολιτιστικών αγαθών και του τουρισμού της εμπειρίας, καθώς και γ) στην 

αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και της προβολής του τουριστικού προϊόντος 

των Νησιών μέσω της χρήσης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και ηλεκτρονικών 

εφαρμογών σε εναρμόνιση με τους στόχους του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 

και της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2021. 

Εισηγούμαστε την έγκριση χρηματοδότησης της εν λόγω πρότασης με το ποσό των 

329.034,00€, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 36/2020 Μελέτη, η 
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χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με το ποσό των 140.000,00€ από τον ΚΑ. 61-6132.0001 και 

από ιδίους πόρους τα 189.034,00€ από τον ΚΑ. 30-6142.0002, οι οποίοι θα 

προκύψουν μετά τη δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2020 του Δήμου Μυκόνου.  

 

                                                                                        Ο Δήμαρχος Μυκόνου  

                                                                  

                                                                                      Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος  κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω 

καθώς και: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (αρμοδιότητες Ο.Ε. μετά την 09/08/2019) 

2. Τις διατάξεις του ν.3463/2006  

3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

 

Α.  Εγκρίνει τη χρηματοδότηση της πρότασης «Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης 

πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος του Δήμου 

Μυκόνου» με το ποσό των 329.034,00€, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 36/2020 

Μελέτη. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με το ποσό των 140.000,00€ από τον ΚΑ. 61-6132.0001 

και από ιδίους πόρους τα 189.034,00€ από τον ΚΑ. 30-6142.0002, οι οποίοι θα προκύψουν 

μετά τη δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου 

Μυκόνου.  

 

 

Β.   Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τις δικές του νόμιμες 

ενέργειες. 

 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 103/2020. 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση . 

 

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ                        ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

                                                                              ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
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                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                              ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                                                                               

            Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος, 30/07/2020                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 


