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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 40/21-10-2022 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  223/2022       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη Μύκονο σήμερα την 21η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα της 
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση μέσω 
τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 17/10/2022 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. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Αντιπρόεδρος 
3. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ  
5. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:               Περί έγκρισης: α) 
υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην 
Πρόσκληση του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 
2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 
«ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» η οποία 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο: 
«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: 
Άρθρο 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για 
παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]) με 
τίτλο της Πράξης «Ναυτικό Μουσείο 
Αιγαίου - Ανάδειξη και Διάσωση ενός 
Φάρου Πολιτισμού της Ελληνικής 
Ναυτιλίας», β) αποδοχής των όρων της 
πρόσκλησης και συμμετοχής στο ανωτέρω 
Πρόγραμμα. 
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6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
Απόντες:  

1. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (δικαιολ. απών) 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, και εισηγούμενος το 05ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
των μελών της Ο.Ε., ως εξής: 

 

1. Την υπ’ αριθ. 952/26-09-2022 Πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων  

2. Εισαγωγικό Σημείωμα για την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές 
Έργου, το οποίο έχει, ως κάτωθι:  

 
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές Έργου: 

 
 

 

• Τίτλος Έργου:  «Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου - Ανάδειξη και Διάσωση ενός Φάρου 

Πολιτισμού της Ελληνικής Ναυτιλίας» 

•  
 
 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 178.128,20€ 
  

ΔΙΚΑΟΥΧΟΣ ΠΡΑΞΗΣ-ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 

 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με 

αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής) 

Βασικό αντικείμενο του έργου αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και  η αναβάθμιση της 

λειτουργικότητας του εσωτερικού χώρου του Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου 

συμπεριλαμβανομένων, της βελτίωσης των συνθηκών προστασίας των εκθεμάτων, και της 

περαιτέρω ανάδειξης  των εκθεμάτων του Μουσείου προκειμένου να αποτελέσει ένα 

ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.  
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Η ψηφιοποίηση των εκθεμάτων και η δημιουργία του εικονικού Μουσείου θα αποτελέσει 

σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον του μουσείου και κυρίως για την ιστορική 

διαδρομή της Ελληνικής Ναυτιλίας. 

Το Έργο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν και αφορούν τον 

εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, την προμήθεια συστημάτων ΑΠΕ, την 

προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (συστημάτων ήχου και εικόνας) καθώς επίσης και τον 

σχεδιασμό και την κατασκευή ειδικών κατασκευών και προθηκών για την τοποθέτηση των 

εκθεμάτων. Προτεραιότητα αποτελεί η αρχή της πολυκαναλικής διάθεσης του περιεχομένου 

έργου στο διαδικτυακό και φυσικό περιβάλλον του μουσείου. Η παράμετρος αυτή κρίνεται 

σημαντική και στην παροχή και την ανάπτυξη των διάφορων υποσυστημάτων και 

εφαρμογών του έργου, τα οποία θα επιτρέπουν την πρόσβαση και την εικονική περιήγηση 

στο χώρο και την πληροφορία από διαφορετικά μέσα. 

Συγκεκριμένα, το Έργο προσεγγίζει όσο περισσότερους τελικούς χρήστες σε Ελλάδα και 

εξωτερικό με εναλλακτικά ψηφιακά μέσα (PC, smartphones) και τεχνολογίες (διαδίκτυο, 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης). 

Στο πλαίσιο αυτού θα προηγηθεί η ιστορική αναδρομή  για την Ελληνική Ναυτιλία, ώστε να 

δώσει την επιστημονική τεκμηρίωση στο έργο και να ανασύρει ενδιαφέρουσες πτυχές της 

ιστορίας που αφορούν την εμπορική, πολιτιστική και οικονομική πτυχή του Αιγαίου.  

Τα πληροφοριακά συστήματα που θα διατεθούν και οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα 

αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Έργου υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» 

σύμφωνα με τις οδηγίες ΥΠΕΚΑ, εντάσσοντας τις προϋποθέσεις και τους όρους της 

προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους 

κανόνες, τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content 

Accessibility Guide lines (WAI/WCAG 2.0), κατ' ελάχιστον στο επίπεδο ΑΑ. 

Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας των συστημάτων και των εφαρμογών είναι η 

ευκολία και η φιλικότητα της χρήσης.  

 

Η εξωστρέφεια και η περαιτέρω ανάδειξη και προβολή του μουσείου και των εκθεμάτων 

αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία του έργου. Στο Έργο περιλαμβάνονται ενέργειες 

προβολής και δημοσιότητας με στόχο την ενημέρωση της τοπικής κοινότητας, των 

επισκεπτών της περιοχής και του ευρύτερου κοινού για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα 

του έργου. 

Το αντικείμενο του έργου συνοπτικά είναι: 

1. Εκσυγχρονισμός Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου 

2. Αναβάθμιση Λειτουργικότητας Εσωτερικών Χώρων 

3. Ενεργειακή Αναβάθμιση Εσωτερικών Χώρων 

4. Ψηφιοποίηση των Εκθεμάτων και Δημιουργία Εικονικού Μουσείου 

5. Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δράσεων Δημοσιότητας και Προβολής 

6. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Υλοποίησης της Πράξης  

 

 

2.   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ  

Μέσω της υλοποίησης του έργου επιδιώκεται η λειτουργική αναβάθμιση και ο 

εκσυγχρονισμός του Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου, ενός σημαντικού πολιτιστικού και 

ιστορικού κυττάρου της Ελληνικής Ναυτιλίας.  

Παράλληλα σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάθεση εξειδικευμένων τεχνολογικών 

λύσεων στο κοινό και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την μελέτη ανάδειξη της 

Ελληνικής Ναυτιλίας. 

Συγκεκριμένα, το Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου επιθυμεί να προβάλλει τον ρόλο της ναυτιλίας 

κατά από τα προεπαναστατικά και επαναστατικά χρόνια στην μετέπειτα οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, και να αναδείξει μέσω της μεγάλης και σπάνιας συλλογής 

εκθεμάτων που διαθέτει. 
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Πρόκειται για εκθέματα που έχουν περιέλθει στην κατοχή του Ν.Π.Ι.Δ από δωρεές 

εφοπλιστικών οικογενειών και αγορά σε δημοπρασίες όπως του οίκου Sotheby's. 

Στα εκθέματα του Μουσείου περιλαμβάνονται: 

Ομοιώματα πλοίων από την προ-Μινωϊκή περίοδο μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, ιστορικά 

ναυτιλιακά έγγραφα, σπάνια χαρακτικά και χάρτες, αρχαία αντικείμενα, ναυτικά όργανα, 

εξαρτήματα και εργαλεία νομίσματα με ναυτικά θέματα από τον 5ο αιώνα π.Χ. έως τον 5ο 

αιώνα μ.Χ. Επίσης, στον κήπο του Μουσείου υπάρχουν μαρμάρινα αντίγραφα επιτύμβιων 

στηλών από τη Δήλο και τη Μύκονο με ανάγλυφες παραστάσεις που αναφέρονται σε 

ναυάγια και ναυτικούς που χάθηκαν στη θάλασσα. 

Στον κήπο του Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου βρίσκεται και ο Φάρος "Αρμενιστής" της 

Μυκόνου (κατασκευής 1890) 

Το έργο έχει κατά κύριο λόγο χαρακτήρα, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό, 

τουριστικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό με ευρύτερη διάσταση και απήχηση. Συνδυάζει 

τεχνολογικές εφαρμογές, εκσυγχρονισμό, με υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης πρωτότυπου 

περιεχομένου, καθώς και διαδραστικό σχεδιασμό. Η τεχνολογία αξιοποιείται στοχευμένα για 

να διαθέσει πολιτιστικό και ενημερωτικό περιεχόμενο και να παρέχει υπηρεσίες, όπου δεν 

είναι εφικτό λόγω περιορισμών φυσικού χώρου.  

Το έργο διαμορφώνεται με στόχο την διασύνδεση με τις εγχώριες ομάδες κοινού και τους 

διεθνείς επισκέπτες του νησιού και ταυτόχρονα να αναπτυχθεί η διασύνδεση με τις διεθνείς 

διαδικτυακές κοινότητες. 

Επιθυμητό αποτέλεσμα είναι το Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου να αξιοποιήσει βέλτιστες 

πρακτικές και με την συμμετοχή και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, να παράξει έργο που θα 

συμβάλλει με μοναδικό τρόπο στην διάσωση και αξιοποίηση της ναυτικής ιστορίας και του 

ελληνικού πολιτισμού ως σημαντικού πλεονεκτήματός του στο παγκόσμιο στερέωμα. 

Παράλληλα ως ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού να ευαισθητοποιήσει τις νεότερες γενιές σε 

θέματα Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. 

Η περαιτέρω ανάπτυξη, η εξέλιξη, η επέκταση και η εξασφάλιση της επιχειρησιακής και 

λειτουργικής βιωσιμότητας του έργου ως προς αυτόν τον ιδιαίτερο και μοναδικό πολιτιστικό 

του χαρακτήρα αποτελεί τον απώτερο σκοπό του Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου. 

 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Η πράξη θα υλοποιηθεί σε έξι υποέργα. Η διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το Ν. 

4412/2016 και το Ν. 4872/2021 (ΦΕΚ 36- 9/3/2021), όπως ισχύει. 

1Ο Υποέργο Εκσυγχρονισμός Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου. Περιλαμβάνει ενέργειες που 
θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού, και αφορά την  προμήθεια 
μηχανολογικού εξοπλισμούΤου Ν.Μ.Α. 
Οι ενέργειες 1ου υποέργου, προϋπολογισμού 36.970,60€  αφορούν την 

➢ Προμήθεια και τοποθέτηση νέων συστημάτων φωτισμού,  

➢ Προμήθεια εξοπλισμού ήχου και εικόνας - προβολών 

2Ο Υποέργο Αναβάθμιση Λειτουργικότητας Εσωτερικών Χώρων αναβάθμισης της 
λειτουργικότητας και αισθητικής του χώρου συμπεριλαμβανομένου της βελτίωσης των 
συνθηκών προστασίας και περαιτέρω ανάδειξης των εκθεμάτων 
Οι ενέργειες 2ου υποέργου, προϋπολογισμού  37.051,20€αφορούν την 
➢ Προμήθεια ειδικών κατασκευών, προθήκες & εκθετήρια  

 

3Ο Υποέργο  Ενεργειακή αναβάθμιση Εσωτερικού χώρων  Ν.Μ.Α, περιλαμβάνει την 
προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων κλιματισμού, αερισμού και αφύγρανσης 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης,  χαμηλής στάθμης θορύβου και χαμηλής κατανάλωσης. 
Οι ενέργειες 3ου υποέργου, προϋπολογισμού 37.076,00€  αφορούν την 
➢ Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού συστημάτων κλιματισμού (ψύξης – 

θέρμανσης), σύστημα αερισμού και αφύγρανσης 
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4Ο ΥποέργοΨηφιοποίηση των Εκθεμάτων και Δημιουργία Εικονικού Μουσείου Στο 
πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου θα συμπεριληφθούν οι υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακών 
εφαρμογών μέσω των οποίων θα υπάρξει ψηφιακή καταγραφή, τεκμηρίωση και 
αποτύπωση των τετρακοσίων εκθεμάτων.  
Οι ενέργειες 4ου υποέργου, προϋπολογισμού 31.740€αφορούν  
➢ Ψηφιοποίηση 400 εκθεμάτων 

➢ Δημιουργία εικονικού μουσείου 

 

 

5ο Υποέργο  Υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας και 
προβολής του έργου.Στο Έργο περιλαμβάνονται ενέργειες προβολής και δημοσιότητας με 
στόχο την ενημέρωση της τοπικής κοινότητας, των επισκεπτών της περιοχής και του 
ευρύτερου κοινού για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του έργου. 
 
Οι ενέργειες 5ου υποέργου, προϋπολογισμού 27.850,40€ και αφορούν την 

➢ Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας 

➢ Σχεδιασμός τριών (3) ψηφιακών banners 

➢ Τρία Ενημερωτικά δελτία τύπου/άρθρα που θα καταχωρηθούν σε ψηφιακά ή  

έντυπα ΜΜΕ 

➢ Σχεδιασμός και κατασκευή προωθητικών (6)banners 

➢ Σχεδιασμός και Δημιουργία ενημερωτικού εντύπου 

➢ Σχεδιασμός, Δημιουργία και διαχείριση σελίδας  στα SocialMedia 

(Facebook&instagram) 

➢ Σχεδιασμός και Δημιουργία Αφισών Α3 

➢ Δημόσια ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης του έργου     

➢ Σήμανση μουσειολογικής  έκθεσης - Σχεδιασμός και παραγωγή γραφιστικών 

μακετών και αυτοκόλλητων  σήμανσης των μουσειακών εκθεμάτων   

 

6ο Υποέργο Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης της Πράξης, οι εργασίες του 
συγκεκριμένου υποέργου αφορούν την υποστήριξη των διαδικασιών υλοποίησης της 
επένδυσης σύμφωνα με τον κανονισμό υλοποίησης του προγράμματος. 
Οι ενέργειες 6ου υποέργου προϋπολογισμού 7.440€αφορούν την: 
➢ Καθοδήγηση της υλοποίησης της επένδυσης σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση. 

➢ Συγκέντρωση  όλων των νομιμοποιητικών στοιχείων της επένδυσης καθώς και 

στοιχείων δαπανών. 

➢ Σύνταξη αιτήσεων - φακέλων πιστοποίησης του έργου. 

➢ Επικοινωνία με τον φορέα παρακολούθησης της επένδυσης. 

➢ Την παρακολούθηση της παραλαβής συμπληρωματικών στοιχείων (στις περιπτώσεις 

που ζητηθούν) και της τήρησης των σχετικών προθεσμιών. 

➢ Συγκέντρωση των απαραιτήτων δικαιολογητικών για την εκταμίευση της 

αναλογούσας επιχορήγησης του έργου. 

 

 

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ  

Το1Ο Υποέργο Εκσυγχρονισμός Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου, προϋπολογισμού  
36.970,60 έχει τα παρακάτω παραδοτέα: 

1. Π1.1  Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών συστημάτων  
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2. Π1.2Προμήθεια συστημάτων ήχου και εικόνας  (2 οθόνες led, 1 projector και οι 

βάσεις αυτών) 

 

Το 2Ο Υποέργο Αναβάθμιση Λειτουργικότητας Εσωτερικών Χώρων, προϋπολογισμού  
37.051,20€  έχει τα παρακάτω παραδοτέα: 

1. Π2.1  Προμήθεια ειδικών κατασκευών, προθήκες  & εκθετήρια 

 

Το 3ο Υποέργο Ενεργειακή αναβάθμιση Εσωτερικού χώρων  Ν.Μ.Α, προϋπολογισμού 
37.076,00€, έχει τα παρακάτω παραδοτέα: 

1. Π3.1  Προμήθεια εξοπλισμού κλιματισμού (ψύξης-θέρμανσης), αερισμού και 

αφύγρανσης 

Το 4ο Υποέργο Υπηρεσίες ψηφιοποίησης εκθεμάτων – Δημιουργία Εικονικού Μουσείου, 
προϋπολογισμού 31.740€έχει τα παρακάτω παραδοτέα: 

1. Π4.1   Ψηφιοποίηση συλλογών- 400 εκθεμάτων  

2. Π4.2   Σχεδιασμός και δημιουργία εικονικού Μουσείου 

 

Το  5Ο Υποέργο Υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας και 

προβολής του έργου, προϋπολογισμού  27.850,40€ έχει τα παρακάτω παραδοτέα: 

1. Π5.1    Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας (τρίγλωσση έκδοση , Ελληνικά-Αγγλικά +1 

επιλογής)     

2. Π5.2   Σχεδιασμός τριών (3) ψηφιακών banners 

3. Π5.3   Τρία Ενημερωτικά δελτία τύπου/άρθρα που θα καταχωρηθούν σε ψηφιακά ή 

έντυπα ΜΜΕ 

4. Π5.4   Σχεδιασμός και κατασκευή προωθητικών RolUpBanners (6 roll-upbanners (2 

στα αγγλικά/2 στα ελληνικά/ 2 σε 1 επιλογής γλώσσα) 

5. Π5.5   Σχεδιασμός και Δημιουργία ενημερωτικού εντύπου ( 300 τρίπτυχα ελληνικά, 

αγγλικά + 1επιπλέον) 

6. Π5.6   Σχεδιασμός , Δημιουργία και διαχείριση σελίδας  στα SocialMedia (καμπάνιες 

και posts)για ένα έτος 

7. Π5.7   Σχεδιασμός &Δημιουργία Αφισών Α3 (50 τεμ τρίγλωσση έκδοση) 

8. Π5.8    Διοργάνωση κεντρικής εκδήλωσης  παρουσίασης του έργου 

       9.Π5.9 Γραφιστικές  μακέτες  και αυτοκόλλητα   σήμανσης των μουσειακών εκθεμάτων   

 

Το 6ο Υποέργο Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης της Πράξης, 

προϋπολογισμού 7.440€έχει τα παρακάτω παραδοτέα: 

1. Π6.1 Παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης της πράξης, με έλεγχο της 

τήρησης του χρονοδιαγράμματος των επιμέρους δράσεων της πρότασης.  

Συγκέντρωση  όλων των νομιμοποιητικών στοιχείων της επένδυσης καθώς και 

στοιχείων δαπανών. Σύνταξη αιτήσεων - φακέλων πιστοποίησης του έργου. 

Επικοινωνία με τον φορέα παρακολούθησης της επένδυσης. Την παρακολούθηση 

της παραλαβής συμπληρωματικών στοιχείων (στις περιπτώσεις που ζητηθούν) και 

της τήρησης των σχετικών προθεσμιών. Συγκέντρωση των απαραιτήτων 

δικαιολογητικών για την εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης του έργου. 

 

 

5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  
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1ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΝΜΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

(Είδος, τύπος, τεχνικά χαρακτηριστικά) 

Μ.Μ.  
(π.χ. τεμ., 

κατ΄ 
αποκοπή, 
μ2, κ.λπ.) 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

1 
Προμήθεια και εγκατάσταση 

Συστημάτων Φωτισμού - Ήχου & 
Εικόνας   

κατ'αποκοπή 1,00 28.870,00 28.870,00 6.928,80 35.798,80 

2 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ EPSON EB-W42 τεμ 1,00 447,00 447,00 107,28 554,28 

3 
SAMSUNG GALAXY TAB A7 WIFI TABLET 

10.4'' 
τεμ 2,00 158,00 316,00 75,84 391,84 

4 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LG LED 32LM550 32'' HD 

READY ΜΕ ΒΑΣΗ   
τεμ 1,00 182,00 182,00 43,68 225,68 

ΣΥΝΟΛΟ 29.815,00 7.155,60 36.970,60 

 

2Ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΜΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

(Είδος, τύπος, τεχνικά χαρακτηριστικά) 

Μ.Μ.  
(π.χ. τεμ., κατ΄ 

αποκοπή, 
κ.λπ.) 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΘΗΚΩΝ  
ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ 1,00 29.880,00 29.880,00 7.171,20 37.051,20 

ΣΥΝΟΛΟ 29.880,00 7.171,20 37.051,20 

 

3Ο ΥΠΟΕΡΓΟ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΜΑ  - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

(Είδος, τύπος, τεχνικά 
χαρακτηριστικά) 

Μ.Μ.  
(π.χ. τεμ., κατ΄ 
αποκοπή, μ2, 

κ.λπ.) 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

& ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ  
ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ 1,00 29.900.00 29.900,00 7.176,00 37.076,00 

ΣΥΝΟΛΟ 29.900,00 7.176,00 37.076,00 

 

 

4Ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΜΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Μ.Μ.  
(π.χ. τεμ., 

κατ΄ 
αποκοπή, 
μ2, κ.λπ.) 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
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1 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 400 33,75 13.500,00 3.240,00 16.740,00 

2 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ – 

VIRTUAL TOUR 
TEM 1 15.000,00 15.000,00  15.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 28.500,00 3.240,00 31.740,00 

 

 

 

 

 5Ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

Α. Αξιοποίηση διαδικτύου  

Α.1 
Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας 
(τρίγλωσση έκδοση, Ελληνικά-Αγγλικά 
+1 επιλογής)    

1,00 3000,00 3.000,00 720,00 3.720,00 

Α.2 
Σχεδιασμός τριών (3) ψηφιακών 
banners 

1,00 400,00 400,00 96,00 496,00 

Α.3 
Τρία Ενημερωτικά δελτία 
τύπου/άρθρα που θα καταχωρηθούν 
σε ψηφιακά  ΜΜΕ 

3,00 1000,00 3.000,00 720,00 3.720,00 

Α.4 
Δημιουργία και διαχείριση σελίδας 
στα Social Media (καμπάνιες και posts) 
για ένα έτος 

1,00 2000,00 2.000,00 480,00 2.480,00 

  Μερικό Σύνολο     8.400,00 2.016 10.416,00 

Β. Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού ενημέρωσης/πληροφόρησης  

Β.1 
Παραγωγή Ειδικών κοπτικών 
αυτοκολλήτων βινυλίου 

1,00 1720,00 1.720,00 412,80 2.132,80 

Β.2 
Γραφιστική επιμέλεια, μακέτες, 
προσαρμογές 

1,00 1260,00 1.260,00 302,40 1.562,40 

Β.3 
Κατασκευή λεζάντων από λευκό 
πλεξιγκλάσ με απευθείας εκτύπωση σε 
χρώμα επιλογής 

100,00 4,80 480,00 115,20 595,20 

Β.4 

Σχεδιασμός και κατασκευή 
προωθητικών Rol Up Banners (6 roll-up 
banners (2 στα αγγλικά/2 στα 
ελληνικά/ 2 σε 1 επιλογής γλώσσα) 

6,00 250,00 1.500,00 360,00 1.860,00 

Β.5 
Σχεδιασμός & Δημιουργία 
ενημερωτικού εντύπου ( 300 τρίπτυχα 
ελληνικά, αγγλικά + 1επιπλέον) 

1,00 1600,00 1.600,00 384,00 1.984,00 

Β.6 
Σχεδιασμός & Δημιουργία Αφισών Α3 
(50 τεμ τρίγλωσση έκδοση) 

50,00 10,00 500,00 120,00 620,00 

  Μερικό Σύνολο     7.060,00 1.694,40 8.754,40 

Γ. Διεξαγωγή συναντήσεων – ημερίδων – σεμιναρίων - εργαστηρίων 

Γ.1 
Διοργάνωση τελικής εκδήλωσης 
παρουσίασης του έργου 

1,00 7.000,00 7.000,00 1.680,00 8.680,00 

  
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
    22.460,00 5.390,40 27.850,40 

 

 

6Ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
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1 
Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση της πράξης 
(Παρακολούθηση & Διοίκησης Πράξης) 

6.000,00 1.440,00 7.440,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ  

Η δυνατότητα εκσυγχρονισμού του μουσείου με την παράλληλη βελτίωση της 

λειτουργικότητας των εσωτερικών χώρων αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την 

καλύτερη δυνατή ανάδειξη των εκθεμάτων του μουσείου, ενώ κρίνεται απολύτως 

απαραίτητη βελτίωσης των συνθηκών προστασίας των εκθεμάτων. Παράλληλα η 

διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων και η αγορά σύγχρονου εξοπλισμού ήχου και εικόνας 

θα δώσει την καλύτερη δυνατή αποτύπωση του πλούσιου πολιτιστικού και ιστορικού 

αποθέματος του Μουσείου. Η ανάπτυξης και πραγματοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων 

προκειμένου να μετατρέψει το Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου σε ένα ζωντανό κύτταρο 

πολιτισμού. 

Η αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας από το 

Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου αναμένεται να συνδράμει στην διάσωση και προστασία μέσω της 

ψηφιοποίησης πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου (κινητά και ακίνητα μνημεία), καθώς 

και στην ανάδειξη αυτού και στην διάθεση ψηφιακών υπηρεσιών στο κοινό. 

Το Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου θα επενδύσει σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ευρετηρίασης, 

Απόθεσης και Διάθεσης Συλλογών, στο οποίο θα μπορέσει να συγκεντρώσει για πρώτη 

φορά το σύνολο της πληροφορίας ιστορίας της Ελληνικής Ναυτιλίας . 

Το Μουσείο επιδιώκει να αξιοποιήσει ένα ώριμο και δοκιμασμένο σύστημα ικανό να 

καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις όλων των συλλογών του ανεξαρτήτως μεγέθους και είδους 

υλικού (π.χ ομοιώματα πλοίων ιστορικά ναυτιλιακά έγγραφα, σπάνια χαρακτικά και χάρτες, 

αρχαία αντικείμενα, ναυτικά όργανα, εξαρτήματα και εργαλεία ). 

Το Σύστημα Εικονικού Μουσείου θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και πηγή 

ολοκληρωμένης πολιτιστικής πληροφόρησης και προβολής στο διαδίκτυο, εξασφαλίζοντας 

ένα πλαίσιο επιστημονικής αρτιότητας, ποιότητας και πολύγλωσσης παρουσίας των 

εκθεμάτων του σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

 

  
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ  

1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού του Μουσείου σε συνδυασμό με τις νέες  τεχνολογίες  αποτελούν τα μέσα για 

να επανακτήσει το Μουσείο Μυκόνου τη θέση που οφείλει ως κέντρο διάχυσης 

πολιτισμού, μακριά από τις παλιές αντιλήψεις που το ήθελαν απομακρυσμένο από την 

τεχνολογική εξέλιξη. Μια ακόμη παράμετρος που αφορά ευρύτερα τον Δήμο Μυκόνου 

είναι ότι οι ΤΠΕ που επιδρούν σημαντικά στον τομέα του πολισμού και της δημιουργικής 

βιομηχανίας, λειτουργούν καταλυτικά και για τον τομέα του τουρισμού. χωρίς πάντα να 

υπάρχει ευδιάκριτη διάκριση ως προς την εφαρμογή τους. Οι ανάγκες του ίδιου του 

μουσείου για προστασία και ανάδειξη των εκθεμάτων του επιβάλλουν την εισαγωγή πιο 

εξελιγμένων τεχνολογιών. Η κοινωνική τάση του συνδυασμού της μάθησης με τη 

διασκέδαση επιβάλλεται στα πιο μοντέρνα μουσεία. Παράλληλα, η αδυναμία επίσκεψης 

στα μουσεία είτε λόγω της πανδημίας, είτε για λόγους απόστασης οδηγεί στην αναζήτηση 

νέων ψηφιακών λύσεων. 

 
2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ Το Έργο ενσωματώνει στον σχεδιασμό την υιοθέτηση 
ανοικτών προτύπων υλοποιώντας συστήματα και τεχνολογικές εφαρμογές βασισμένα σε 
σύγχρονες και δοκιμασμένες τεχνολογίες.  
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• Έμφαση δίνεται στην εφαρμογή καλών πρακτικών και αναγνωρισμένων προτύπων 
που διασφαλίζουν την δικτύωση και διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου  
• Η αρχιτεκτονική των συστημάτων είναι αρθρωτή επιτρέποντας την επέκταση των 
λειτουργιών και των ψηφιακών υπηρεσιών. 
• Αξιοποιούνται σύγχρονες βάσεις δεδομένων (SQL) 
• Στην αρχιτεκτονική των συστημάτων του Έργου θα αποτελεί προϋπόθεση η 
εγκατάσταση και ενσωμάτων με τη χρήση Εικονικών Μηχανών (virtualization). 
 
3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ, Το έργο συμβάλει 
απόλυτα στην επίτευξη των στόχων της πράξης και συγκεκριμένα στην προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και 
παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από της αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.  
 
4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 
Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της πράξης είναι τα ακόλουθα: 
• Εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού  και του λοιπού εξοπλισμού  
• Αναβάθμιση λειτουργικότητας του  χώρου του Μουσείου 
• Καταγραφή και τεκμηρίωση ιστορικών στοιχείων 

• Μείωση των λειτουργικών εξόδων λόγω της ενεργειακής αναβάθμισης  

• Προστασία και Διατήρηση αρχειακού υλικού μέσω της ψηφιοποίησης 
• Περαιτέρω ανάπτυξη της ανάδειξης των εκθεμάτων και της προβολής του 
Μουσείου μέσω της δημιουργίας του Εικονικού Μουσείου  
• Διευκόλυνση της προσβασιμότητας μέσω της ψηφιακής απεικόνισης 
• Ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου του Δήμου Μυκόνου και της Ναυτιλιακής 
Ιστορίας της Χώρας 
Άμεσα ωφελούμενοι από την υλοποίηση της πράξης είναι το σύνολο των κατοίκων της 
Μυκόνου, των επισκεπτών του Μουσείο (μαθητές, ερευνητές, τουρίστες, απλοί επισκέπτες 
κάθε ηλικίας κτλ) καθώς και οι ερευνητές. 
 

 

 

2. Την υπ’ αριθ. 16765/21-10-2022 εισήγηση Δημάρχου η οποία έχει ως εξής: 

 
 
 
Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησής και αποδοχής 
των όρων χρηματοδότησης της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων για το έργο με τίτλο «Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου - Ανάδειξη και Διάσωση 
ενός Φάρου Πολιτισμού της Ελληνικής Ναυτιλίας»  
 
 
Σχετ.: 1. Η ΜΕ ΑΡ. ΠΡ.  952- 26/09/2022, 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρθρο 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για 
παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]) 
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Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 -2020, εφαρμόζεται η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, η 
οποία συμπληρώνει και μεγιστοποιεί τα οφέλη από την άσκηση των τομεακών πολιτικών και 
προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς δίνεται η δυνατότητα 
συγχρηματοδότησης Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης από τα ταμεία ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ 
και ΕΤΠΑ (εφαρμογή πολυταμειακών προγραμμάτων). 
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020 (ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020), 
αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και στο 
πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη 
περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ένα μέσο επίτευξης του στόχου αυτού, είναι η 
υλοποίηση ολοκληρωμένων πολυταμειακών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης υπό την 
ευθύνη τοπικών φορέων, (Άρθρο 32 του Καν. ΕΕ 1303/2013) σε συνέργεια με άλλα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), οι οποίες κυμαίνονται από 
επικεντρωμένες στην αλιεία έως και ευρύτερες στρατηγικές που απευθύνονται στη 
διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών. 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, με την εφαρμογή της 
Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ - CLLD), το 
ΕΤΘΑ δύναται να χρηματοδοτήσει δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των 
αλιευτικών περιοχών, επιλεγμένων περιοχών παρέμβασης. 
Δύναται να υποβληθούν προτάσεις/δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο 
τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και ιδιαίτερα στην προώθηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 
 
Το ΕΤΘΑ δύναται να χρηματοδοτήσει: 
 
• Αναβάθμιση, ανάδειξη και προβολή υποδομών για την ενθάρρυνση της τουριστικής 
δραστηριότητας (υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη αξιοθέατων του πολιτισμού 
στους τομείς της θάλασσας και της αλιείας όπως εκθετήρια - συλλογές κ.α.). 
 
Προς αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος Μυκόνου προτίθεται να υποβάλλει αίτηση 
χρηματοδότησης στην σχετ 1 πρόσκληση  ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]) με τίτλο της 
Πράξης «Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου - Ανάδειξη και Διάσωση ενός Φάρου Πολιτισμού 
της Ελληνικής Ναυτιλίας» συνολικού προϋπολογισμού 178.128,20€. 
 
Βασικό αντικείμενο του έργου αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της 
λειτουργικότητας του εσωτερικού χώρου του Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου 
συμπεριλαμβανομένων, της βελτίωσης των συνθηκών προστασίας των εκθεμάτων, και της 
περαιτέρω ανάδειξης των εκθεμάτων του Μουσείου προκειμένου να αποτελέσει ένα 
ζωντανό κύτταρο πολιτισμού. 
 
Η ψηφιοποίηση των εκθεμάτων και η δημιουργία του εικονικού Μουσείου θα αποτελέσει 
σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον του μουσείου και κυρίως για την ιστορική διαδρομή 
της Ελληνικής Ναυτιλίας. 
 
Το Έργο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν και αφορούν τον 
εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, την προμήθεια συστημάτων ΑΠΕ, την 
προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (συστημάτων ήχου και εικόνας) καθώς επίσης και τον 
σχεδιασμό και την κατασκευή ειδικών κατασκευών και προθηκών για την τοποθέτηση των 
εκθεμάτων. Προτεραιότητα αποτελεί η αρχή της πολυκαναλικής διάθεσης του περιεχομένου 
έργου στο διαδικτυακό και φυσικό περιβάλλον του μουσείου. Η παράμετρος αυτή κρίνεται 
σημαντική και στην παροχή και την ανάπτυξη των διάφορων υποσυστημάτων και 
εφαρμογών του έργου, τα οποία θα επιτρέπουν την πρόσβαση και την εικονική περιήγηση 
στο χώρο και την πληροφορία από διαφορετικά μέσα. 
 



12 

 

Συγκεκριμένα, το Έργο προσεγγίζει όσο περισσότερους τελικούς χρήστες σε Ελλάδα και 
εξωτερικό με εναλλακτικά ψηφιακά μέσα (PC, smartphones) και τεχνολογίες (διαδίκτυο, 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης). 
 
Στο πλαίσιο αυτού θα προηγηθεί η ιστορική αναδρομή για την Ελληνική Ναυτιλία, ώστε να 
δώσει την επιστημονική τεκμηρίωση στο έργο και να ανασύρει ενδιαφέρουσες πτυχές της 
ιστορίας που αφορούν την εμπορική, πολιτιστική και οικονομική πτυχή του Αιγαίου. 
 
Το αντικείμενο του έργου συνοπτικά είναι: 
 
1. Εκσυγχρονισμός Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου 
2. Αναβάθμιση Λειτουργικότητας Εσωτερικών Χώρων 
3. Ενεργειακή Αναβάθμιση Εσωτερικών Χώρων 
4. Ψηφιοποίηση των Εκθεμάτων και Δημιουργία Εικονικού Μουσείου 
5. Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δράσεων Δημοσιότητας και Προβολής 
6. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Υλοποίησης της Πράξης 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για τα 
ακόλουθα: 
 

1. Περί έγκρισης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση του  
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΣΥΝΟΧΗΣ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 
(Μέτρο 8.3.3: Άρθρο 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου 
χαρακτήρα]) με τίτλο της Πράξης «Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου - Ανάδειξη και 
Διάσωση ενός Φάρου Πολιτισμού της Ελληνικής Ναυτιλίας». 

 
2. Περί  αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης του  Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» η οποία συγχρηματοδοτείται 
από το ΕΤΘΑ με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρθρο 63.1 του Καν. 508/2014 
‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]) και συμμετοχής στο 
Πρόγραμμα.  

 
 
3. Τον ορισμό Προέδρου Ο.Ε. για να προβεί σε όλες τις Νόμιμες Ενέργειες.  

 
 
 
                                                                                                           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 
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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. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΥΕΚ 134/’Α/9-8-2019) “Ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για τη ψηφιακή́ διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα” όπως 
τροποποιημένος ισχύει. 

6.  Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136Α΄/09-07-2022- Λήψη αποφάσεων 
συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και διοικητικών  συμβουλίων 
εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ) 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

Α.  Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση του  
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΣΥΝΟΧΗΣ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρθρο 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις 
δημοσίου χαρακτήρα]) με τίτλο της Πράξης «Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου - Ανάδειξη 
και Διάσωση ενός Φάρου Πολιτισμού της Ελληνικής Ναυτιλίας». 

 
Β.  Αποδέχεται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 
«ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» η οποία 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρθρο 
63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου 
χαρακτήρα]) και συμμετοχής στο Πρόγραμμα.  

 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  
 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 223/2022. 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                         ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
                                                                             ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
                                                                             ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                             ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                                             ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                                  
           Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 21/10/2022                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
       
      Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 


