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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 29/09-12-2019  τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 09-12-2019 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του 

Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 16639/05-12-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό 

στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

        Πριν από τη έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 

σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Φασομυτάκης Ιωάννης                                                                                κανείς 

2. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος 

3. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος 

4. Νεονάκης Ευάγγελος 

5. Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

6. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 

7. Πωλιουδάκης Ανδρέας 

8. Φανουράκη Στυλιανή 

9. Νικολακάκης Ιωάννης 

10. Καρανδινός Στυλιανός 

11. Θεοδωράκης Γεώργιος 

12. Καργάκης Νικόλαος 

13. Μαρκάκος Κων/νος 

14. Τζαγκαράκης Αντώνιος 

15. Καργάκης Εμμανουήλ 

16. Μαθιουδάκης Ιωάννης 

17. Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

18. Καπελλάκης Νικόλαος 

19. Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

20. Καμπουράκης Σάββας 

21. Σταθοράκης Γεώργιος 

22. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

23. Σαριδάκης Εμμανουήλ 

24. Πατρικαλάκης Χαράλαμπος 

25. Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

26. Κυριακάκης Αντώνιος 

27. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 

        Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο Δήμαρχος, οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων και ο γραμματέας του Δήμου Τζεκάκης Στυλιανός για την τήρηση των 

πρακτικών. 

                        Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

και είπε ότι έχουν προκύψει δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους 

του κατεπείγοντος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
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                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν. 

 

Θέμα: 6
ΟΝ

    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση υπ’ 

αρ. ΕΤΠΑ – 44 ΑΠ, 3686/02.08.2019 του Ε.Π.ΚΡΗΤΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 «Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας , καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» ο οποίος συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Δράση 2.c.1.: Ενίσχυση 

εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων της RIS3Crete)» Κωδικός 

Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ-44  Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ3862 Τίτλο: «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου για την ανάδειξη 

του Μινωικού Πολιτισμού στο Δήμο Φαιστού». 

 

Αριθμ. Απόφασης: 206/2019 

 

Ο ∆ήµαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος εισηγήθηκε το θέµα και ανέφερε τα εξής:  

 

Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ-44 

Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3862 

Τίτλο: «∆ηµιουργία Ψηφιακού Μουσείου για την ανάδειξη του Μινωικού 

Πολιτισµού, στο ∆ήµο Φαιστού» 

Π/Υ: 241.800€ (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) 

∆ιάρκεια Υλοποίησης: 24 µήνες 

Χρηµατοδοτείται κατά 100% από πόρους ΕΣΠΑ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗ. 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης, κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική η ανάδειξη και η 

ενίσχυση του συνόλου της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ∆ήµου Φαιστού αλλά 

κυρίως η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου ψηφιακού µουσείου µε κεντρικό θέµα το 

Μινωικό Πολιτισµό, στους Βώρους, σε ακίνητο του ∆ήµου Φαιστού µε εµβαδόν 

~120 τµ. Η κοινότητα Βώρων είναι χωριό µε έντονο παραδοσιακό και πολιτιστικό 

ενδιαφέρον, σε απόσταση µόλις ~2 χιλιοµέτρων από τον Αρχαιολογικό χώρο της 

Φαιστού.  

Ειδικότερα, θα αναδείξει πως αναπτύχθηκε η ευρύτερη περιοχή, γύρω από το 

δηµοφιλές ανάκτορο της Φαιστού, αλλά και τον Κρητικό Πολιτισµό εν γένει, µε 

τρόπο ιδιαίτερα καινοτόµο σε τοπικό, περιφερειακό, αλλά και εθνικό επίπεδο. 

Συγκεκριµένα, ενδεικτικά προβλέπεται:  

• η έρευνα και καταγραφή, συλλογή και επιλογή, τεκµηρίωση,  

• η ψηφιακή επεξεργασία του πολιτιστικού αποθέµατος του ∆ήµου Φαιστού, 

• η φωτογράφηση / βιντεοσκόπηση 360 µοιρών επιλεγµένων τοποθεσιών και 

µνηµείων  

• η ψηφιακή τρισδιάστατη απεικόνιση µέρους ή ολόκληρου του χώρου της 

Φαιστού. 

Με άλλα λόγια, θα γίνει ολοκληρωµένη ψηφιακή επεξεργασία / ψηφιοποίηση του 

υλικού το οποίο θα συλλεχθεί, µε τη χρήση καινοτόµων τεχνολογιών, τεχνικών και 

µεθόδων ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς (κινητής, ακίνητης και άυλης). 

Έπειτα, θα γίνει η δηµιουργία ψηφιακής µουσείου µε την προµήθεια και 

εγκατάσταση του απαιτούµενου εξοπλισµού. Μετά το πέρας της υλοποίησης, θα 

γίνουν οι απαραίτητες δράσεις προβολής και επικοινωνίας για την διάχυση του έργου 

προς την κοινωνία και τους επισκέπτες. 
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Ενδεικτικά, στο µουσείο θα περιλαµβάνονται: 

1. Ψηφιακό περιεχόµενο για την ψηφιακή απεικόνιση του αρχαιολογικού 

µνηµείου (πχ Μινωικό Ανάκτορο Φαιστού), µε την χρήση επαυξηµένης 

πραγµατικότητας (AR). Η εφαρµογή δύναται να εγκαθίσταται και να 

προβάλλεται στα κινητά τηλέφωνα των επισκεπτών του Μουσείου αλλά και 

στις διαδραστικές οθόνες του Ψηφιακού Μουσείου.   

2. Ψηφιακό περιεχόµενο για την εικονική περιήγηση σε επιλεγµένο 

αρχαιολογικό µνηµείο (πχ στο ανάκτορο της Φαιστού) µε τη χρήση εικονικής 

πραγµατικότητας (VR). Η εφαρµογή θα εγκατασταθεί στον ειδικό εξοπλισµό 

εικονικής πραγµατικότητας (µάσκες virtual reality), ενώ δύναται να 

προβάλλεται και στις διαδραστικές οθόνες του Ψηφιακού Μουσείου.   

3. Ψηφιακό περιεχόµενο για τη δηµιουργία εφαρµογής (application) ψηφιακής 

ξενάγησης σε χωριά του ∆ήµου (e-villages). Ο επισκέπτης θα µπορεί να 

χρησιµοποιεί τη συγκεκριµένη εφαρµογή από το κινητό του τηλέφωνο.   

4. Βίντεο για την προβολή της συνολικής πολιτιστικής κληρονοµιάς του ∆ήµου 

Φαιστού, ελάχιστης διάρκειας πέντε (5) λεπτών για την προβολή της 

συνολικής πολιτιστικής κληρονοµιάς του ∆ήµου Φαιστού σε οθόνη πολυαφής 

εντός του ψηφιακού Μουσείου.   

5. ∆ιαδραστικός χάρτης του Ανακτόρου της Φαιστού, για την προβολή του 

πολιτιστικού αποθέµατος του ∆ήµου Φαιστού, ο οποίος θα προβάλλεται στο 

τραπέζι πολυαφής του Μουσείου. 

6. Ψηφιακό περιεχόµενο, µε 3D animation, ολογραµµατικής  αναπαράστασης 

σπουδαίων αρχαιολογικών ευρηµάτων του ∆ήµου (πχ δίσκος της Φαιστού), το 

οποίο θα προβάλλεται στον ειδικό εξοπλισµό προβολής ολογραµµάτων.   

7. Ψηφιακό περιεχόµενο για την ιστορία και τον πολιτισµό των οικισµών του 

∆ήµου των τριών δηµοτικών ενοτήτων (Ζαρού, Μοιρών, Τυµπακίου), το 

οποίο θα προβάλλεται στις τρεις (3) οθόνες πολυαφής, ανά δηµοτική ενότητα, 

καθώς και στο διαδραστικό τραπέζι πολυαφής του Ψηφιακού Μουσείου.   

8. Ψηφιακό περιεχόµενο εικονικής ζωγραφικής για παιδιά και έξι (6) παιχνίδια 

γνώσεων και µνήµης βασισµένα στην πολιτιστική κληρονοµιά του ∆ήµου για 

το multitouch table. 

9. ∆ηµιουργία βίντεο 360° για περιήγηση εικονικής πραγµατικότητας στο 

Ανάκτορο της Φαιστού. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άτοµα µε κινητικά 

προβλήµατα καθώς η περιήγηση στο Ανάκτορο είναι δύσκολη για τα άτοµα 

αυτά. Με την δηµιουργία του εν λόγω βίντεο,  αποτυπώνονται πανοραµικά 

όλοι οι χώροι του ανάκτορου.  

Επιπλέον, προβλέπεται η προµήθεια του απαιτούµενου εξοπλισµού για την προβολή 

των ψηφιακών εφαρµογών και εκθεµάτων, καθώς και η ολοκληρωµένη και 

στρατηγική επικοινωνία της στο ευρύ κοινό, προκειµένου να επιτευχθούν ο σκοπός 

της και οι επιµέρους στόχοι της παρούσας πρότασης. Ενδεικτικά, προτείνονται: 

1. ∆ηµιουργία διαδικτυακής – πολιτιστικής, διαδραστικής πύλης (Web portal), 

2. Προµήθεια και Εγκατάσταση Σταθµών Πληροφόρησης (Infokiosks). 

3. ∆ηµιουργία πολιτιστικών διαδροµών-µονοπατιών. 
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4. ∆ράσεις ηλεκτρονικής και παραδοσιακής προβολής και επικοινωνίας 

Ειδικότερα, το προτεινόµενο έργο διαµορφώνεται από τρία (3) διακριτά υποέργα:  

• Υποέργο 1: Έρευνα, Συλλογή, Τεκµηρίωση και ψηφιακή επεξεργασία του 

πολιτιστικού αποθέµατος του ∆ήµου Φαιστού. 

• Υποέργο 2: ∆ηµιουργία ψηφιακής έκθεσης- Προµήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισµού ψηφιακής έκθεσης 

• Υποέργο 3: Ολοκληρωµένες δράσεις προβολής και επικοινωνίας 

Με την υλοποίηση του προτεινόµενου έργου τα αναµενόµενα οφέλη είναι πολλαπλά 

και αφορούν: 

• Στην αποτελεσµατική διαχείριση του πολιτιστικού αποθέµατος της ευρύτερης 

περιοχής 

• Στην ανάδειξη  µε τρόπο αποτελεσµατικό και καινοτόµο των  πολιτιστικών 

πόρων της περιοχής , οι οποίοι θα αποτελέσουν κίνητρο προσέλκυσης 

επισκεπτών. 

• Στη διατήρηση και προώθηση του πολιτιστικού αποθέµατος του ∆ήµου 

Φαιστού, µέσω της ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης µεταξύ επισκεπτών και 

σηµείων αναφοράς. 

• Στην παροχή έγκυρης επιστηµονικής γνώσης µε σκοπό το πολιτιστικό 

απόθεµα του ∆ήµου να µετατραπεί σε πεδίο µάθησης και εµπειρίας, 

συζήτησης, συνάντησης, απόλαυσης και δηµιουργίας 

• Στην διαφοροποίηση και εµπλουτισµού του παρεχόµενου τουριστικού 

προϊόντος της ευρύτερης περιοχής µε επακόλουθη την αύξηση της 

τουριστικής ζήτησης, την προσέλκυση νέων επισκεπτών και να δηµιουργήσει 

προστιθέµενη αξία µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών αιχµής 

• Στην δυνατότητα της εµπειρίας σε οµάδες κοινού µε κινητικά και όχι µόνο 

προβλήµατα, ώστε να προσεγγίσουν την πολιτιστική κληρονοµιά του ∆ήµου 

µέσω της ψηφιοποίησης και οπτικο-ακουστοποίησης των «αντικειµένων» και 

των «πολιτιστικών στοιχείων». 

• Στην διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες για όλους τους 

ενδιαφερόµενους 

Σας παρακαλούµε για την έγκριση υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης της 

πράξης με τίτλο: «∆ηµιουργία Ψηφιακού Μουσείου για την προβολή και ανάδειξη 

του Μινωικού πολιτισµού, στο ∆ήµο Φαιστού» στα πλαίσια της με Κωδικό 

Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ-44 (Α/Α ΟΠΣ: 3862), στο Ε.Π. Κρήτη 2014-2020. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση 
του ∆ηµάρχου, 
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                            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α 

Την έγκριση υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: 

«∆ηµιουργία Ψηφιακού Μουσείου για την προβολή και ανάδειξη του Μινωικού 

πολιτισµού, στο ∆ήµο Φαιστού» στα πλαίσια της με Κωδικό Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ-44 

(Α/Α ΟΠΣ: 3862), στο Ε.Π. Κρήτη 2014-2020. 
 

 
      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω. 
 
                                           ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                       ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1)Φασοµυτάκης Ιωάννης, 2)Κωνσταντουλάκης Αντώνιος, 3)Νεονάκης Ευάγγελος, 
4)Σκαντζάκης Ιπποκράτης, 5)Αρµουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία, 6)Πωλιουδάκης 
Ανδρέας, 7)Φανουράκη Στυλιανή, 8)Νικολακάκης Ιωάννης, 9)Καρανδινός 
Στυλιανός, 10)Θεοδωράκης Γεώργιος, 11)Καργάκης Νικόλαος, 12)Μαρκάκος 
Κων/νος, 13)Τζαγκαράκης Αντώνιος, 14)Καργάκης Εµµανουήλ, 15)Μαθιουδάκης 
Ιωάννης, 16)Αλµπαντάκης Χαράλαµπος, 17)Καπελλάκης Νικόλαος, 
18)Μανουσιδάκη Εµµανουέλλα, 19)Καµπουράκης Σάββας, 20)Πετρακογιώργη-
Ανυφαντάκη Μαρία, 21)Σαριδάκης Εµµανουήλ,22)Πατρικαλάκης Χαράλαµπος, 
23)Ροµπογιαννάκης Αχιλλέας, 24)Κυριακάκης Αντώνιος, 25)Ζαχαριουδάκης 
Ιωάννης. 
 
  Ακριβές Απόσπασµα 

          Ο Πρόεδρος ∆.Σ.                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                      ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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