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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 26/28-06-2022 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  137/2022         
 
 
 
 
 

 
 
 

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

του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00΄μ.μ., συνελθούσα σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 24/06/2022 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής  κου 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 πέντε (5) μέλη:  
 
Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος  
2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
3. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
4. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
5. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
Απόντες:  

1. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (δικαιολ.απών) 
2. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (δικαιολ.απών) 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Περί αποδοχής της 
ένταξης και χρηματοδότησης από το 
ΕΠΑΝΕΚ του έργου "Η λαογραφία της 
Μυκόνου από το χθες στο αύριο" στα 
πλαίσια της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 
1591- 9/3/2021 Πρόσκληση 118 - Α/Α 
ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3589, έκδοση 3η, με τίτλο 
"Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση 
Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος", 
του άξονα προτεραιότητας "Ανάπτυξη 
μηχανισμών στήριξης της 
επιχειρηματικότητας της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης", ΕΠ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. 
 



2 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 
μελών της Ο.Ε. την υπ’ αριθ. 9833/23-06-2022 εισήγηση Δημάρχου με ΑΔΑΜ: 
22REQ010826607, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Μυκόνου περί αποδοχής της απόφασης ένταξης της πράξης "Η λαογραφία της 
Μυκόνου, από το Χθες στο Αύριο" με κωδικό ΟΠΣ 5093370 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020". 
 
Σχετ 1. Η υπ’ αριθμό 3163-02/06/2022 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με θέμα Ένταξη της Πράξης «Η λαογραφία της Μυκόνου, από το Χθες 
στο Αύριο» με Κωδικό ΟΠΣ 5093370 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».(ΑΔΑ 
6ΛΥΜ46ΜΤΛΡ-ΙΩ1) 

 

Σε συνέχεια της υποβολής πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης 118 (Κωδικός 
ΟΠΣ 3589) «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού 
Αποθέματος» με Α.Π. 367/75/Α3/21.01.2021, όπως τροποποιήθηκε, ο Δήμος 
Μυκόνου υπέβαλλε με ID: 177606 - Τεχνικό Δελτίο Πράξης με MIS 5093370 που 
υποβλήθηκε στις 26-03-2021 – ώρα 01:58 μμ για χρηματοδότηση από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» με τίτλο "Η λαογραφία της Μυκόνου, από το Χθες στο Αύριο" και 
προϋπολογισμό 721.880,45€.  

Μετά από μια μακρά διαδικασία αξιολόγησης, προσκόμισης συμπληρωματικών 
στοιχείων και της εξέτασης τους από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, εκδόθηκε 
η απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3163/2-6-2022 (ΑΔΑ 6ΛΥΜ46ΜΤΛΠ-ΙΩΙ) για την 
ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020", με προϋπολογισμό 435,745,85 €. 
 
Το αντικείμενο του έργου είναι η αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας από το Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου όπου 
αναμένεται να συνδράμει στη διάσωση και προστασία μέσω της ψηφιοποίησης 
πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου (κινητά και ακίνητα μνημεία), καθώς και στην 
ανάδειξη αυτού και στη διάθεση ψηφιακών υπηρεσιών στο κοινό. 

Η πράξη θα υλοποιηθεί σε τρία υποέργα. 

Το 1ο υποέργο με τίτλο "Εμπλουτισμός και ανάδειξη του Λαογραφικού 
Μουσείου Μυκόνου με ψηφιακά μέσα", περιλαμβάνει υπηρεσίες ψηφιοποίησης. 
Σημείο εκκίνησης του έργου αφορά τη ψηφιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος 
του Μουσείου. Η εργασία της ψηφιοποίησης ανάλογα του είδους του πολιτιστικού 
μνημείου θα χωριστεί σε τέσσερις υποενότητες ακολουθώντας την βέλτιστη μέθοδο 
προσέγγισης.  
Μέρος των συλλογών θα επιλεγεί για επαγγελματική φωτογράφιση στην περίπτωση 
των αντικειμένων (μικροαντικείμενα, γλυπτά, υφαντά κλπ) και ψηφιακή σάρωση 
για το έντυπο υλικό και τα χειρόγραφα. 
 
Το βασικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αφορά: 
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• στη ψηφιοποίηση περίπου 1951 αντικειμένων και τεκμηρίων από τις συλλογές του 
Μουσείου σε ποικιλία στο είδος του υλικού, τρισδιάστατη αποτύπωση 20 
αντικειμένων και η 360ο αποτύπωση των 3 χώρων του μουσείου, 
• την επιστημονική τεκμηρίωση της συλλογής, 
•τον εμπλουτισμό και τη σύνδεση με ηλεκτρονικό πωλητήριο της υπάρχουσας 
ιστοσελίδας του Μουσείου, 
• την υλοποίηση συστήματος ευρετηρίασης, απόθεσης και διάθεσης των ψηφιακών 
συλλογών του Μουσείου, 
• την υλοποίηση συστήματος Εικονικού Μουσείου, 
• την εφαρμογή ηχητικής ψηφιακής ξενάγησης, 
• την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας, 
• την υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και 
•την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Μουσείου και ευρύτερα της 
περιοχής 

Υποέργο 2 - Υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας και 
προβολής του έργου. Για το σκοπό αυτό θα γίνει συστηματική και αναλυτική 
πληροφόρηση των κατοίκων και τοπικών φορέων. Στόχος η ενημέρωση των φορέων, 
των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης επί του περιεχομένου του σχεδίου και 
των δυνατοτήτων που παρέχονται εκ της 
υλοποίησής του.  
Κρίσιμη παράμετρος θεωρείται η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων για την 
απόκτηση κοινής αντίληψης και δράσης, ώστε να διευκολύνουν την αξιοποίηση των 
νέων παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του Μουσείου. 
Α) Στην εξασφάλιση της διαφάνειας των δράσεων της πρωτοβουλίας και των 
δυνατοτήτων που συνεπάγεται αυτή η παρέμβαση στους κατοίκους, τους 
επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες του Δήμου. 
Β) Στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με το ρόλο τον 
οποίο διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τις Ελληνικές αρχές, για 
την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών, για 
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, για την ισότητα των ευκαιριών, για την 
προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας και ειδικότερα για τις παρεμβάσεις με 
αναπτυξιακή διάσταση, στο πλαίσιο του προγράμματος. 

Υποέργο 3 - Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης 
Αφορά στην τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στην υλοποίηση του έργου και 
αφορά εξειδικευμένη υποστήριξη για θέματα τα οποία εκ φύσεως χρήζουν ειδικής 
αντιμετώπισης. Η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη απαιτείται για την 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης της πράξης, με την 
παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. 
 
Αναλυτικά, ακολουθούν οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στο έργο: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ 
ΦΠΑ) 

Υποέργο 1ο: Εμπλουτισμός και ανάδειξη του Λαογραφικού Μουσείου 
Μυκόνου με ψηφιακά μέσα 

      

1 Ψηφιοποίηση          

1.1 

Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού 
χειρογράφων και 1200 παλαιών 

φωτογραφιών (605 έγγραφα) 

1000 ΣΕΛΙΔΕΣ 1,00 
           1.000,00 

€  

1.2 
Ψηφιοποίηση βιβλίων 19ου αι (μετά το 

1831) (146 βιβλίων) 
58800 ΣΕΛΙΔΕΣ 0,40 

          23.520,00 

€  

1.3 
Τρισδιάστατη αποτύπωση 20 σπάνιων 
αντικειμένων της συλλογής 

20 ΑΝΤΙΚ/ΝΑ 100,00 
           2.000,00 

€  

1.4 
Αποτύπωση 3 εκθεσιακών χώρων του 
μουσείου σε VR / 360 σάρωση  

3 ΧΩΡΟΙ 26.000,00 
          78.000,00 

€  

            

2 Τεκμηρίωση συλλογών         

2.1 
Τεκμηρίωση μουσειακών και αρχειακών 
αντικειμένων συλλογής (3.050) 

3050 τεκμηρια 7,00 
          21.350,00 

€  

2.2 
Τεκμηρίωση λαογραφικών ιστοριών μέσα 
από το υλικό του αρχείου (15 ιστορίες) 

15 ιστορίες 579,50 
           8.692,50 

€  

3 

3.1 

Σύστημα Ευρετηρίασης, Απόθεσης και 
Διάθεσης της ψηφιακής συλλογής 

(ΣΕΑΔΨΣ) 

1,00 
ΑΔΕΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 
6.720,00 

           6.720,00 

€  

3.2 

Υπηρεσίες εγκατάστασης, 
παραμετροποίησης και εκπαίδευσης για 
το ΣΕΑΔΨΣ 

2,00 
ΑΝΘΡΩΠΟΜ

ΗΝΕΣ 
2.000,00 

           4.000,00 
€  

3.3 Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας 2,00 
ΑΝΘΡΩΠΟΜ

ΗΝΕΣ 
2.000,00 

           4.000,00 
€  

4 Σύστημα Εικονικού Μουσείου           

4.1 Σύστημα Εικονικού Μουσείου   1,00 
ΑΔΕΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 
24.309,75 

          24.309,75 
€  

4.2 

Υπηρεσίες ανάπτυξης και 

παραμετροποίησης συστήματος 
ευρετηρίασης, απόθεσης και διασύνδεσης 
με την ιστοσελίδα και ψηφιακή σήμανση  

10,00 
ΑΝΘΡΩΠΟΜ

ΗΝΕΣ 
2.480,00 

          24.800,00 
€  

5 
Αναβάθμιση ιστοσελίδας και σύνδεσης με ηλεκτρονικό πωλητήριο  

  

5.1 Υπηρεσίες ανάπτυξης   10,00 
ΑΝΘΡΩΠΟΜ

ΗΝΕΣ 
2.480,00 

          24.800,00 

€  

5.2 Υπηρεσίες εμπλουτισμού ιστοσελίδας 2,00 
ΑΝΘΡΩΠΟΜ

ΗΝΕΣ 
2.480,00 

           4.960,00 
€  

6 
Εφαρμογή Ηχητικής Ψηφιακής Ξενάγησης  

    

6.1 Υπηρεσίες ανάπτυξης 9,00 
ΑΝΘΡΩΠΟΜ

ΗΝΕΣ 
2.480,00           22.320,00 €  

6.2 
Υπηρεσίες δημιουργίας περιεχομένου 

(κείμενα, ηχητικά, φωτογράφηση) 
10,00 

ΑΝΘΡΩΠΟΜ

ΗΝΕΣ 
2.480,00           24.800,00 €  

6.3 
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιλοτικής 
λειτουργίας 

2,00 
ΑΝΘΡΩΠΟΜ

ΗΝΕΣ 
2.480,00            4.960,00 €  
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7 Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας    

7.1 
Υπηρεσίες συγγραφής σεναρίου και 
παιχνιδοποίησης 

4,00 
ΑΝΘΡΩΠΟΜ

ΗΝΕΣ 
2.480,00            9.920,00 €  

7.2 Υπηρεσίες ανάπτυξης 14,00 
ΑΝΘΡΩΠΟΜ

ΗΝΕΣ 
2.480,00           34.720,00 €  

7.3 Γραφιστικές υπηρεσίες 3,00 
ΑΝΘΡΩΠΟΜ

ΗΝΕΣ 
2.480,00            7.440,00 €  

7.4 Υπηρεσίες συγγραφής κειμένων 2,07 
ΑΝΘΡΩΠΟΜ

ΗΝΕΣ 
2.480,00            5.133,60 €  

8 
Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικού εισιτηρίου ραντεβού 

    

8.1 Υπηρεσίες ανάπτυξης 10,00 
ΑΝΘΡΩΠΟΜ

ΗΝΕΣ 
2.480,00           24.800,00 €  

8.2 
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιλοτικής 

λειτουργίας 
3,00 

ΑΝΘΡΩΠΟΜ

ΗΝΕΣ 
2.480,00            7.440,00 €  

9 
Εξοπλισμός  

  

9.1 Δικτυακή υποδομή (σετ) 1,00   25.000,00           25.000,00 €  

10 
Άλλες υπηρεσίες 

  

10.1 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού 3,00 
ΑΝΘΡΩΠΟΜ

ΗΝΕΣ 
2.480,00            7.440,00 €  

Υποέργο 2ο: Υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας και προβολής του έργου 

2.1 

Σχεδιασμός  λογοτύπου κεντρικής 
πλατφόρμας & διαδικτυακών εφαρμογών, 
προσαρμοσμένο για κάθε χρήση 

1,00 
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
800,00               800,00 €  

2.2 
Δημιουργία Rol Up Banners (12 roll-up 
banners (6 στα αγγλικά/6 στα ελληνικά) 

12,00 ΤΜΧ 150,00            1.800,00 €  

2.3 

Δημιουργία φυλλαδίου παρουσίασης του 

έργου (μικρού booklet με τα 
αποτελέσματα του έργου  

1000,00 
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
3,72            3.720,00 €  

2.4 
Περιεχόμενο για Social Media 
(καμπάνιες και posts) - 200 αναρτήσεις 

200,00 ΤΜΧ 6,20            1.240,00 €  

2.5 
Δημιουργια μονοφυλλων θεματικων 

εντυπων 
1000,00 ΤΜΧ 1,24            1.240,00 €  

2.6 

Δημιουργία 2d animation video με 
στόχευση την παρουσίαση του ψηφιακού 
μουσείου & των εφαρμογών διάρκειας 

μέχρι 90’’ έκαστο 

4,00 ΤΜΧ 830,00            3.320,00 €  

2.7 
Διοργάνωση κεντρικής ημερίδας 
παρουσίασης του έργου 

1,00 
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
2.000,00            2.000,00 €  

Υποέργο 3ο: Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης 

3. 

Π.3.1 Παρακολούθηση και υποστήριξη 
της υλοποίησης της πράξης, με έλεγχο 

της τήρησης του χρονοδιαγράμματος των 
επιμέρους δράσεων της πρότασης, 
υποστήριξη στην προετοιμασία των 
τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών 

δημοπράτησης των υποέργων 

13 
ΑΝΘΡΩΠΟΜ

ΗΝΕΣ 
1.500,00           19.500,00 €  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ           435.745,85 €  
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Παρακαλούμε το Σώμα όπως λάβει απόφαση περί αποδοχής της Σχετ1. απόφασης 
ένταξης της πράξης "Η λαογραφία της Μυκόνου, από το Χθες στο Αύριο" με κωδικό 
ΟΠΣ 5093370 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020", καθώς και των όρων 
χρηματοδότησης της πράξης. 
                                                                                     Ο Δήμαρχος Μυκόνου  
 
                                                                                        Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 

                    
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και: 

1. Τις διατάξεις του ν.3463/2006. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018), όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρ.14 του Ν. 4625/2019  
3. Την με αριθ. Α.Π.: 2370/19-01-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου με θέμα: «Επικύρωση της υπ’ αριθ. 2/2022 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μυκόνου περί συγκρότησης και εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής από 09-01-2022 έως 31-12-
2023». 

4. Την υπ’ αριθ. 325Α/2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων. 
5. Την υπ’ αριθ. 9/2022 απόφαση της ΟΕ περί εκλογής Αντιπροέδρου της Ο.Ε 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
 

Α.   Αποδέχεται την υπ’ αριθμό 3163-02/06/2022 απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, απόφαση ένταξης της πράξης "Η λαογραφία της 
Μυκόνου, από το Χθες στο Αύριο" με κωδικό ΟΠΣ 5093370 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020", 
καθώς και τους όρους χρηματοδότησης της πράξης. 

 

Β.    Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Μυκόνου προκειμένου να προβεί σε όλες τις 
περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. 
  
 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 137/2022. 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ        ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                              ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
         
          Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 28/06/2022                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
        Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 


