
 
                         

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                     ΑΔΑ :  

ΔΗΜΟΣ  ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ                                                  Αριθμός Απόφασης :  54 / 2021 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ      10 / 2021 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Σήμερα την 26η Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Μαλεβιζίου και από 9:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. συνήλθε σε δια περιφοράς 

συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 10 της από 11.03.20 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου και της ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 17698/19-03-2021 – ΦΕΚ 

1076/2021 τ.Β΄, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3691 / 19-03-2021 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου της, Δημάρχου Μαλεβιζίου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Μποκέας Μενέλαος                                Πρόεδρος                    Οικονομικής  Επιτροπής   

2. Φασουλάκης  Γρηγόριος                         Αντιπρόεδρος                       «                  «  

3. Αλμπαντάκης Μιχαήλ                                  Μέλος                               «                  «   

4. Πετούσης Γεώργιος-Βασίλειος-Λάρρυ         Μέλος                               «                  «     

5. Ρεράκης Γεώργιος                                       Μέλος                               «                  «    

6. Κύρκος Αθανάσιος                                       Μέλος                               «                  «    

7. Βαλτζάκης Γεώργιος                                    Μέλος                               «                  «    

ΑΠΟΝΤΕΣ    

ΟΥΔΕΙΣ  

 

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7).  

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και  ο υπάλληλος  του Δήμου Μπορμπαντωνάκης Προκόπης 

και στον οποίο του ανατέθηκε η τήρηση των πρακτικών: 
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ΘΕΜΑ  8Ο: Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση 

υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη και αξιοποίηση 

της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μαλεβιζίου, με τη χρήση 

τεχνολογιών αιχμής και αλληλεπίδρασης με τους πολίτες», προϋπολογισμού 

331.514,00 €, στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και 

Αθλητισμός», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021».   

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής 

την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας η οποία έχει ως εξής:  

«Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τη με αριθμ. πρωτ.20003/27-10-2020 Πρόσκληση ΑΤ14 του Υπουργείου Εσωτερικών για την 

υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός 

και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021».  

2. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα το έργο δεν έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση και δεν υπάρχει άμεσα 

δυνατότητα να ενταχθεί σε άλλο Πρόγραμμα.  

3. Το Φάκελο του Αυτοτελούς τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας για τη Δημόσια Σύμβαση με τίτλο 

«Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μαλεβιζίου με τη 

χρήση τεχνολογιών αιχμής και αλληλεπίδρασης με τους πολίτες», προϋπολογισμού  331.514,00€ 

και τα περιεχόμενα αυτού : Τεχνικό Δελτίο Έργου, Μελέτη για την Παροχή Υπηρεσιών 

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

(MYTHREALITY)», Μελέτη για Παροχή Υπηρεσιών για «Δράσεις ενημέρωσης και Δημοσιότητας 

στα πλαίσια της ΑΤ14 στο Δ. Μαλεβιζίου» και Μελέτη για «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου 

υποβολής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ14», και Πρακτικά διερεύνησης τιμών 

4. Την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της μελέτης όπως αυτή αναλύεται παρακάτω :   

Αναλυτικότερα η συγκεκριμένη πρόταση αφορά:  

Το Μαλεβίζι αποτελεί μια ιδιαίτερα μεγάλη επικράτεια την οποία συναπαρτίζουν πολλές και 

διαφορετικές μεταξύ τους περιοχές αρχαιολογικού, ιστορικού, πολιτιστικού και φυσικού 

ενδιαφέροντος. Το πολιτιστικό αποτύπωμα των περιοχών αυτών στην ιστορία της Κρήτης είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό και ενεργό μέσα στο διαχρονικό διάβα των αιώνων και των πολιτισμών που 

διαμόρφωσαν το νησί. Τα σύγχρονα εργαλεία τεχνολογιών αιχμής (Eπαυξημένη και Εικονική 

πραγματικότητα) έχουν τις δυνατότητες να επιφέρουν δικτύωση και αλληλεπίδραση με τη γνώση 

μέσα από την ανάπτυξη εφαρμογών περιήγησης και ψηφιακής ξενάγησης σε ένα σύνολο 

τοπόσημων και  μνημείων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που θα συγκεντρωθούν και 

χαρτογραφηθούν.  
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Η συλλογή και καταγραφή σημείων πολιτιστικού, ιστορικού και φυσικού ενδιαφέροντος η οποία θα 

δημιουργηθεί, θα αποτελέσει παράλληλα την αρχή μιας ουσιαστικής χαρτογράφησης των 

πολιτιστικών πόρων και αγαθών που διαθέτει η περιοχή. Οι επισκέπτες μέσα από πλοήγηση - 

φυσική  και ψηφιακή - θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση και ιστορία της περιοχής 

μέσα από εναλλακτικούς τρόπους ψυχαγωγίας και αναβάθμισης του ίδιου του πολιτισμού της 

καθημερινότητας τους και της διαμονής τους στον τόπο.  

Τα μνημεία, σε συνδυασμό με σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ενδιαφέροντος, όπως η 

κοιλάδα του Αλμυρού και το Βουλισμένο Αλώνι  θα, χαρτογραφηθούν και να  θα δημιουργηθούν 

σενάρια περιήγησης στον επισκέπτη αλλά και τον κάτοικο της περιοχής (από τα σχολεία και τους 

μαθητές μέχρι τον ντόπιο).  

Για τα σημεία ενδιαφέροντος που θα επιλεγούν θα αναπτυχθούν δύο ψηφιακές εφαρμογές με κοινό 

θεματικό άξονα :   

α)  Πολιτιστικά σενάρια για μια εφαρμογή (app διαθέσιμο για όλες τις κινητές συσκευές Ios & 

Android) επαυξημένης πραγματικότητας μέσω της οποίας ο χρήστης θα μπορεί επισκεπτόμενος τα 

επιλεγμένα μνημεία της περιοχής να ξεναγηθεί από animation ψηφιακούς ξεναγούς-αφηγητές, οι 

οποίοι σχετίζονται με τη θεματική του εκάστοτε μνημείου- τοπόσημου.  

β) Πολιτιστικές εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας ως εικονικά ταξίδια εμβύθισης σε ένα 

περιβάλλον 360ο μέσα από τη χρήση Virtual Reality Headsets (συσκευών προσομοίωσης) στα ίδια 

καταγεγραμμένα μνημεία και τοπόσημα.  

Οι παραπάνω συσκευές θα βρίσκονται σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου Μαλεβιζίου αποτελώντας 

παράλληλα Πολιτιστικό Τουριστικό Εργαλείο εξωστρέφειας και επικοινωνίας του Δήμου σε 

Διεθνείς Εκθέσεις προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποτυπώματος της περιοχής. 

Βασικός στόχος της πράξης είναι να προωθηθούν σημεία, τοπόσημα,  μνημεία  μέσα από την 

ιστορική, εθνογραφική και πολιτιστική τους αξία, δημιουργώντας πολιτιστικές διαδρομές για τον 

επισκέπτη προσκαλώντας παράλληλα ομάδες εστιασμένου κοινού μέσα από το εικονικό ταξίδι να 

έχουν λόγους ώστε να μετατρέψουν την ψηφιακή εμπειρία σε φυσική παρουσία και περιήγηση.  

Βάσει του ανωτέρω σχεδιασμού έχει σημασία να καταδειχθεί πως μέσα από την αξιοποίηση των 

τεχνολογιών αιχμής μπορεί να επιτευχθεί ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της μάθησης και 

των περιηγήσεων σε τόπους, ο οποίος ενεργοποιεί τον χρήστη-επισκέπτη  να ανακαλύψει, να 

κινηθεί και να αλληλεπιδράσει με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Στην Ελλάδα του 2021 η πολιτιστική κληρονομιά έχει ιδιαίτερη σημασία να τεθεί στο επίκεντρο 

μέσα από σύγχρονους τρόπους, οι οποίοι εκκολάπτουν ένα νέο μοντέλο πολιτιστικών εμπειριών και 

ποιοτικού πολιτιστικού προϊόντος παράλληλα με την ανάδειξη της ελληνικής ιστορίας ως μιας 
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ενεργής κοιτίδας άντλησης γνώσης, πολιτιστική παραγωγής και παιγνιώδους μάθησης για 

ευρύτερες ομάδες κοινού. 

Για την επίτευξη του σκοπού της προτεινόμενης πράξης, θα υλοποιηθούν τρία (3) υποέργα και 

συγκεκριμένα:  

 ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ψηφιακή Προβολή Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Μαλεβιζίου 

(MYTHREALITY), Προϋπολογισμού 295.740,00 € (συμπ. ΦΠΑ)  

 ΥΠΟΕΡΓΟ 2:   Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 

ΑΤ14, Προϋπολογισμού 6.200,00 € (συμπ. ΦΠΑ) 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, Προϋπολογισμού 29.574,00 €  

(συμπ. ΦΠΑ). 

 

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει την «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανάδειξη και 

αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μαλεβιζίου, με τη χρήση 

τεχνολογιών αιχμής και αλληλεπίδρασης με τους πολίτες» στον Άξονα Προτεραιότητας ««Παιδεία, 

Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 «Ελλάδα 1821-

Ελλάδα 2021» 

2. Να εγκρίνει το Φάκελο του Αυτοτελούς τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας για τη Δημόσια Σύμβαση με 

τίτλο «Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μαλεβιζίου 

με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και αλληλεπίδρασης με τους πολίτες», προϋπολογισμού  

331.514,00€ και τα περιεχόμενα αυτού :  

 Τεχνικό Δελτίο Έργου,   

 Την υπ’ αριθμό 01/2021 Μελέτη του τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας για την Παροχή Υπηρεσιών 

«Ψηφιακή Προβολή Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Μαλεβιζίου (MYTHREALITY)» 

προϋπολογισμού 295.740,00 €.  

 Την υπ’ αριθμό 02/2021 Μελέτη του τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας για Παροχή Υπηρεσιών 

«Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου  για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σύνταξης 

και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Μαλεβιζίου, στο 

πλαίσιο του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προϋπολογισμού 6.200,00 €. 

 Την υπ’ αριθμό 03/2021 Μελέτη του τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας για Παροχή Υπηρεσιών για 

«Δράσεις ενημέρωσης και Δημοσιότητας στα πλαίσια της ΑΤ14 στο Δ. Μαλεβιζίου» 

προϋπολογισμού 29.574,00 €,  και  Πρακτικά διερεύνησης τιμών. 
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3. Να βεβαιώσει ότι μέχρι σήμερα το έργο δεν έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση και δεν υπάρχει 

άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί σε άλλο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.  

4. Να εγκρίνει τη σύνταξη και υπογραφή (μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του, του Δημάρχου) του 

σχετικού Τεχνικού Δελτίου Πράξης που πρόκειται να κατατεθεί στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.  

5. Να βεβαιώσει ότι ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης, λειτουργίας και επίβλεψης του 

έργου μετά την έγκριση της χρηματοδότησης». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το  πρόγραμμα 

«Αντώνης Τρίτσης» τον άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και 

Αθλητισμός», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021», το 

Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης και ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης, για χρηματοδότηση, της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη και 

αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μαλεβιζίου, με τη χρήση 

τεχνολογιών αιχμής και αλληλεπίδρασης με τους πολίτες», συνολικού προϋπολογισμού 

331.514,00 €, στο  πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και 

Αθλητισμός», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021». 

2. Αποδέχεται τους όρους που συνοδεύουν το εν λόγω πρόγραμμα και πρόσκληση για την 

συμμετοχή μας σε αυτό. 

3. Εγκρίνει το Φάκελο του Αυτοτελούς τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας για τη Δημόσια Σύμβαση 

της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

του Δήμου Μαλεβιζίου με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και αλληλεπίδρασης με τους 

πολίτες», συνολικού προϋπολογισμού  331.514,00 € και τα περιεχόμενα αυτού :  

 Τεχνικό Δελτίο Έργου,   

 Την υπ’ αριθμό 01/2021 Μελέτη του τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας για την Παροχή 

Υπηρεσιών «Ψηφιακή Προβολή Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Μαλεβιζίου 

(MYTHREALITY)» προϋπολογισμού 295.740,00 €.  

 Την υπ’ αριθμό 02/2021 Μελέτη του τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας για Παροχή 

Υπηρεσιών «Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου  για την ανάθεση παροχής 

υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 

του Δήμου Μαλεβιζίου, στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

προϋπολογισμού 6.200,00 €. 
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 Την υπ’ αριθμό 03/2021 Μελέτη του τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας για Παροχή 

Υπηρεσιών για «Δράσεις ενημέρωσης και Δημοσιότητας στα πλαίσια της ΑΤ14 στο Δ. 

Μαλεβιζίου» προϋπολογισμού 29.574,00 €,  και  Πρακτικά διερεύνησης τιμών. 

4. Βεβαιώνει ότι μέχρι σήμερα η πράξη δεν έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση και δεν υπάρχει 

άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί σε άλλο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.  

5. Εγκρίνει τη σύνταξη και υπογραφή (μέσω του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του 

Δήμου) του σχετικού Τεχνικού Δελτίου της Πράξης, πρόκειται να υποβληθεί για ένταξη και  

χρηματοδότηση. 

6. Βεβαιώνει ότι ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης, λειτουργίας και επίβλεψης 

της πράξης μετά την έγκριση της χρηματοδότησης 

7. Ορίζει τον Δήμαρχο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Μαλεβιζίου, για οποιεσδήποτε 

περαιτέρω ενέργειες απαιτηθούν. 

8. Βεβαιώνει ότι ο Δήμος σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της αίτησης είναι 

μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα θα συμβάλλει με ίδιους 

πόρους ή άλλη πηγή χρηματοδότησης στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και την 

διαφορά αυτή θα καλυφθεί με νέα σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου και 

αποδεικνύοντας την εξασφάλιση των επιπλέον χρηματικών πόρων. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  54 / 2021 

Ο Πρόεδρος                                    Τα Μέλη                                           

               Ο Δήμαρχος 

 

 

                                                                                                           Μενέλαος Μποκέας 

ΑΔΑ: Ω8ΖΦΩΛΣ-ΡΑΑ
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