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3ε Σπλεδξίαζε
Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Παηξέωλ
ηεο 12εο Φεβξνπαξίνπ 2020
------------------------

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην θηίξην
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ζήκεξα ηελ 12ε Φεβξνπαξίνπ 2020, εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 17.30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 3/7-2-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα
θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε
ησλ (43) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο, 3)
Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία- Γξακκαηεύνπζα, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5)
Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 6) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο
Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο,
10) ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12)
Αζπξνύιηα νθία, 13) Γθέζηα Δηξήλε, 14) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 15) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 16)
Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) Νηάξνπ Μαξία, 18) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 19) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο,
20) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 21) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 22) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 23)
Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 24) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 25) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 26) Εαθεηξόπνπινο
Παλαγηώηεο, 27) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 28) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 29) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 30)
Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 31) Παηνύραο Υξήζηνο, 32) Ρώξνο Γεώξγηνο, 33) βόιεο
Κσλζηαληίλνο, 34) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 35) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 36) Σδαλάθνο Νηθόιανο,
37) Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 38) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 39) Υξπζαλζαθόπνπινο
Αιέμαλδξνο θαη 40) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, Καπθάο Γεώξγηνο, Κνπλάβεο Αληώληνο,
Φηινπνύινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ, ρξέε δε
Γξακκαηεύνπζαο αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία.
Οη θ.θ. Γξεγόξεο Ζιίαο θαη Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, δελ ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ,
απνπζηάδνληεο δηθαηνινγεκέλα.
Οη θ.θ. Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο θαη Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, δελ ήξζαλ από ηελ αξρή
ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
……………………………………………………………………………………………….......
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ήδε έθπγαλ από ηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Γεκαθόπνπινο Φώηηνο,
Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Μνίξαιεο Νηθόιανο, Φσκάο Πέηξνο, Νηξίληαο Θεόδσξνο,
Παπαδεκάηνο Νηθόιανο θαη ηαδήκαο Βαζίιεηνο).

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 10 ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο: «Έγθξηζε ζύλαςεο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ
Τπεξεζία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη Σερληθώλ Έξγσλ Γπηηθήο Διιάδαο,
Πεινπνλλήζνπ θαη Ννηίνπ Ηνλίνπ, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο «Έμππλεο
εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ζεκαηηθνύ ηνπξηζκνύ ΒΑΑ Γήκνπ
Παηξέσλ», ζην πιαίζην ηεο αληίζηνηρεο Πξάμεο κε Κσδηθό ΟΠ 5033823 ζην
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό
έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ,
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Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μερ/θνύ Δμνπιηζκνύ- Γ/λζε
Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο- κε αξηζ. 783/22-1-2020 θαη
ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 886/23-1-2020).
Τν Σώκα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκόδηνπ εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ:
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη:
Σελ ππ. αξηζ. 5341/2018/16.4.18 εγθύθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Φεθηαθήο Πνιηηηθήο κε ζέκα: «Πξνηεξαηόηεηεο ηεο Δζληθήο Φεθηαθήο
ηξαηεγηθήο ζην
πιαίζην
ησλ
Πεξηθεξεηαθώλ
Δπηρεηξεζηαθώλ
Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020.»
Σν ππ. αξηζ. ΔΓΔΠΟΛ/Α/ΦVIγ/464/ 07/05/2018 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, ΔΓΔΠΟΛ, Μνλάδα Α
Σελ ππ΄ αξηζ. 3010/09-07-2019 (ΑΓΑ:ΧΘΥΘ7Λ6-6Χ6) Απόθαζε έληαμεο
ηεο Πξάμεο Π1: «Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ζεκαηηθνύ
ηνπξηζκνύ ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ» ηνπ ηξαηεγηθνύ ρεδίνπ Βηώζηκεο
Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 1
«Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ,
κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα, κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη
αύμεζε ηεο εγρώξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο» ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθή Διιάδα 2014 - 2020» κε Κσδηθό
ΟΠ 5033823 θαη






ε έξγα, πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηνλ Θεκαηηθό ηόρν 2 «Βειηίσζε ηεο
πξόζβαζεο ζε ΣΠΔ, ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηόηεηάο ηνπο» θαη ηελ Δπελδπηηθή
Πξνηεξαηόηεηα 2c: «Δλίζρπζε ησλ εθαξκνγώλ ΣΠΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο, ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ηεο ειεθηξνληθήο έληαμεο, ηνπ
ειεθηξνληθνύ πνιηηηζκνύ θαη ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο» θαη ησλ νπνίσλ δηθαηνύρνη
είλαη θνξείο εθηόο ΤΠΠΟΑ, απαηηείηαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ
θνξέα πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλόκελεο πξάμεο κε ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ
ΤΠΠΟΑ, ζηελ δηνηθεηηθή – γεσγξαθηθή δηθαηνδνζία ηεο νπνίαο αλήθνπλ ηα
Νεώηεξα Μλεκεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θπζηθό αληηθείκελν ηεο
πξνηεηλόκελεο πξάμεο.
1.

Εγθξίλεη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ηε ζύλαςε ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ Τπεξεζία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη Σερληθώλ
Έξγσλ Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ θαη Ννηίνπ Ηνλίνπ, γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο «Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ
ζεκαηηθνύ ηνπξηζκνύ ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ», ζην πιαίζην ηεο αληίζηνηρεο
2
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Πξάμεο κε Κσδηθό ΟΠ 5033823 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γπηηθή
Διιάδα 2014-2020», σο θάησζη:
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΞΤ ΤΠΗΡΕΙΑ ΝΕΩΣΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΩΝ
ΖΡΓΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΚΑΙ ΝΟΣΙΟΤ ΙΟΝΙΟΤ – ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΡΕΩΝ
ΧΩΡΙ ΑΤΣΕΠΙΣΑΙΑ
Στθν Πάτρα ςιμερα, …/02/2020, οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι:
Α. Η Τπηρεςία Νεωτζρων Μνημείων και Σεχνικών Ζργων Δυτικήσ Ελλάδασ, Πελοποννήςου
και Νοτίου Ιονίου (εφεξισ αποκαλοφμενθ Υπθρεςία Νεωτζρων Μνθμείων), νόμιμα
εκπροςωποφμενθ από τον Προϊςτάμενο, κ. Γεϊργιο Παπανδρζου,
Β. Ο Δήμοσ Πατρζων, νόμιμα εκπροςωποφμενοσ από τον Διμαρχο, κ. Κϊςτα Πελετίδθ,
ςυμφωνοφν και ςυναποδζχονται τα παρακάτω:
Μεταξφ των Συμβαλλομζνων υπογράφεται το παρόν Μνθμόνιο Συνεργαςίασ ςφμφωνα με:
 Τισ διατάξεισ του Ν. 3028/2002 «Για τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ
Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ» (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002).
 Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.1.2018) «Οργανιςμόσ Υπουργείου Πολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ»
 Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.10) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – «Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει με το Ν.4071/2012( ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012)
 Τθν υπ’ αρικ. 5341/2018-16.04.2018 εγκφκλιο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ψθφιακισ
Πολιτικισ
 Το υπ’ αρικ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΠΕΠ Δ ΕΛ 14-20/1423 τθσ 23/12/2019 ζγγραφο τθσ Επιτελικισ
Δομισ ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ
 Τθν υπ’ αρικ. …/02/2020 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου Πατρζων
Άρθρο 1ο τόχοι
Το παρόν Μνθμόνιο ζχει ωσ ςτόχο τον προςδιοριςμό τθσ ζκταςθσ τθσ εμπλοκισ τθσ αρμόδιασ
Υπθρεςίασ Νεωτζρων Μνθμείων, ςτθν υλοποίθςθ τθσ Υπθρεςίασ «Ζξυπνεσ εφαρμογζσ ΣΠΕ
για την προώθηςη του θεματικοφ τουριςμοφ ΒΑΑ Δήμου Πατρζων» το οποίο ζχει ενταχκεί
ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δυτικι Ελλάδα 2014-2020, με φορζα υλοποίθςθσ (δικαιοφχο)
τον Διμο Πατρζων και ειδικότερα ςτο μζροσ αυτοφ που αφορά ςτθν προετοιμαςία, παραγωγι
και διαχείριςθ του ψθφιακοφ περιεχομζνου και υλικοφ ςτουσ ακόλουκουσ αρχαιολογικοφσ
χϊρουσ/ μνθμεία:
ημεία Αρχιτεκτονικοφ ενδιαφζροντοσ
1. Δθμοτικό Θζατρο «Απόλλων»
2. Δθμαρχιακό Μζγαρο
3. Δικαςτικό Μζγαρο Πάτρασ
4. Κτίριο «Ερμισ»
5. Εμπορικόσ και Ειςαγωγικόσ Σφλλογοσ Πάτρασ
6. Κλίμακεσ Αγίου Νικολάου
7. Κλίμακεσ Γεροκωςτοποφλου
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8. Κλίμακεσ Πατρζωσ
9. Κλίμακεσ Τριϊν Ναυάρχων
10. Μζγαρο Γκολφινόπουλου
11. Μζγαρο Γαλανόπουλου
12. Κτίριο Μαραγκόπουλου
13. Οικία Θωμόπουλου - Εκνικισ Τράπεηασ
14. Αρςάκειο και ηϊνθ προςταςίασ ςτον αφλειο χϊρο
15. Αποκικεσ Μπάρρυ (κζλυφοσ)
16. Παλαιό Δθμοτικό Νοςοκομείο Πάτρασ και περιβάλλων χϊροσ
17. Οικία Ανδρζα Κόλλα
18. Οικία Μελιγκϊνθ (Περιβολαρόπουλου)
19. Οικία Ελιςάβετ Πραπόπουλου
20. Οικία Δθμθτρίου Τηίνθ
21. Σταφιδεργοςτάςιο Θ. Βουρλοφμθ

Πολιτιςμόσ - Ανοικτοί χώροι
1.
2.
3.
4.

Αγορά Αργφρθ
Πλατεία Αγίου Γεωργίου
Πλατεία Καποδιςτρίου (Μαρκάτο)
Συντριβάνια Πλατείασ Γεωργίου Α’ και Πλατείασ Όλγασ

Στο πλαίςιο τθσ Υπθρεςίασ κα δθμιουργθκεί αποτελεςματικι πλοιγθςθ των επιςκεπτϊν και
των πολιτϊν με παροχι πλθροφοριϊν τουριςτικοφ και πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ,
αξιοποιϊντασ υπθρεςίεσ που εκμεταλλεφονται χωρικά δεδομζνα, ενϊ παράλλθλα κα παρζχει
τθν δυνατότθτα παρουςίαςθσ πλθροφοριϊν για ςθμεία ενδιαφζροντοσ τθσ Πάτρασ με χριςθ
τθσ τεχνολογίασ QR ετικετϊν.
Η Πράξθ και οι προβλεπόμενεσ δράςεισ κινοφνται ωσ προσ τθν ανάδειξθ του τουριςμοφ και
πολιτιςμοφ και θ πράξθ περιλαμβάνει Πλατφόρμα προϊκθςθσ τθσ Πάτρασ ωσ τουριςτικοφ
προοριςμοφ και αλλθλεπίδραςθσ επιςκεπτϊν.
Η πλατφόρμα προϊκθςθσ τθσ Πάτρασ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ και αλλθλεπίδραςθσ
επιςκεπτϊν κα περιλαμβάνει πολυμεςικό περιεχόμενο υφιςτάμενο και νζο που κα παραχκεί
ςτο πλαίςιο του ζργου για τθν ανάδειξθ κεματικϊν διαδρομϊν (αρχαιολογικϊν, ιςτορικϊν ι
άλλων εςτιαςμζνων ςε κεματικζσ ενότθτεσ π.χ. ποδθλατικζσ διαδρομζσ). Οι επιςκζπτεσ κα
ζχουν πρόςβαςθ ςτο υλικό αυτό με πολλαπλοφσ τρόπουσ μζςω ειδικϊν υπθρεςιϊν που κα
αναπτυχκοφν. Σθμειϊνεται ότι θ πλατφόρμα ιδανικά κα είναι cloud based ϊςτε να
επαλειφκοφν προβλιματα προςβαςιμότθτασ και διακεςιμότθτασ των υπθρεςιϊν.
Οι επιςκζπτεσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ τθσ πλατφόρμασ μζςω πολλαπλϊν
καναλιϊν – ςθμείων διεπαφισ, ςυμπεριλαμβανομζνων πολυγλωςςικοφ δικτυακοφ τόπου,
Native mobile apps (iOS, Android), Facebook Messenger, SMS, e-mail.
Στα ςθμαντικότερα ςθμεία ενδιαφζροντοσ (κτίρια, αρχαιολογικοί χϊροι, κλπ.) κα
τοποκετθκοφν ςθμάνςεισ QR Codes μζςω των οποίων οι επιςκζπτεσ ςαρϊνοντασ τουσ κα
ζχουν πρόςβαςθ ςε ςχετικι πλθροφορία.
Για τθν διευκόλυνςθ τθσ πλοιγθςθσ μζςω κινθτϊν ςυςκευϊν και τθσ χριςθσ τθσ εφαρμογισ
κινθτϊν ςυςκευϊν που κα αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ κα εγκαταςτακοφν ςε πζντε (5)
κεντρικά ςθμεία τθσ Πάτρασ WiFi hotspots εξωτερικοφ χϊρου. Τα ςθμεία κα ανικουν ςτθν
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δικαιοδοςία του Διμου Πατρζων και κα προςδιοριςτοφν κατά τθν φάςθ τθσ υλοποίθςθσ με
γνϊμονα τθ βζλτιςτθ κάλυψθ και τθν ςυγκζντρωςθ επιςκεπτϊν.
Για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ κα αξιοποιθκεί πολυμεςικό υλικό του Διμου Πατρζων (κείμενο,
φωτογραφίεσ) που ζχει παραχκεί ςτο πλαίςιο παλαιότερου ζργου «Φακόσ τθσ Ιςτορίασ».
Θα καταςκευαςτοφν είκοςι πζντε (25) διαφορετικζσ πινακίδεσ γραμμωτοφ κωδικοφ 2
διαςτάςεων (barcode τφπου QR code), οι οποίεσ μποροφν να ςαρωκοφν από ειδικό λογιςμικό
κινθτϊν ςυςκευϊν (τθλεφϊνου-ταμπλζτασ) και ωσ αποτζλεςμα να ανοίξει αυτόματα θ
αντίςτοιχθ ιςτοςελίδα του αξιοκζατου ςτο οποίο βρίςκεται ο επιςκζπτθσ και οι οποίεσ κα
τοποκετθκοφν ςτα ςθμεία ενδιαφζροντοσ που αναφζρονται ανωτζρω.
H φιλοξενία του ςυςτιματοσ κα γίνει ςτο Κυβερνθτικό Υπολογιςτικό Νζφοσ (G-Cloud)
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ΚτΠ Α.Ε.
Άρθρο 2ο Αντικείμενο
2.1. Οι ςυμβαλλόμενοι υπογράφουν το παρόν Μνθμόνιο, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
2.2. Ειδικότερα, με το παρόν Μνθμόνιο προβλζπεται θ ςυμμετοχι τθσ κατά τόπον αρμόδιασ
Υπθρεςίασ Νεωτζρων Μνθμείων, ςτθν παραγωγι του απαραίτθτου εγγράφου, εντφπου,
οπτικοακουςτικοφ και ψθφιακοφ υλικοφ, το οποίο είναι αναγκαίο για τθν αποτελεςματικι
υλοποίθςθ του ςυνολικοφ Ζργου.
2.3. Η εξειδίκευςθ του αντικειμζνου του Μνθμονίου περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ κφριουσ
άξονεσ:
Α) Ζλεγχο των κειμζνων για τουσ ανωτζρω αναφερομζνουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ/ μνθμεία
από τθν αρμόδια Υπθρεςία Νεωτζρων Μνθμείων, τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν και για τθν
παραγωγι οπτικοφ ι/ και ακουςτικοφ υλικοφ, που είναι απαραίτθτο για τθν υλοποίθςθ του
ψθφιακοφ Ζργου. Τα κείμενα κα υποβάλλονται θλεκτρονικά από τον ανάδοχο του ζργου, ςτθν
αρμόδια Υπθρεςία τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων Μνθμείων, θ οποία ζχει τθν υποχρζωςθ να
απαντιςει, εντόσ 10 εργαςίμων θμερϊν, από τθν λιψθ των ςχετικϊν αρχείων, προκειμζνου να
τθρθκεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου. Στθν περίπτωςθ παρατθριςεων τα νζα
διαμορφωμζνα κείμενα, κα ςταλοφν για ζγκριςθ. Η παραπάνω διαδικαςία επαναλαμβάνεται
εντόσ των προαναφερομζνων χρονικϊν πλαιςίων, ζωσ ότου χορθγθκεί θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Υπθρεςίασ τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων Μνθμείων .
Β) Παροχι εκ μζρουσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων Μνθμείων, όλων των
αναγκαίων διευκολφνςεων ςτον ανάδοχο του Ζργου για τθ λιψθ φωτογραφιϊν και τθ
διενζργεια βιντεοςκοπιςεων, που είναι απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου, ςτουσ
Αρχαιολογικοφσ Χϊρουσ/ Μνθμεία αφοφ λθφκοφν οι κατά νόμον απαραίτθτεσ αδειοδοτιςεισ
από τθν Υπθρεςία Νεωτζρων Μνθμείων και κακοριςτοφν τα ςχετικά τζλθ. Η αίτθςθ προσ τθν
αρμόδια Υπθρεςία τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων Μνθμείων κα υποβάλλεται από τον ανάδοχο του
ζργου με θλεκτρονικι ι ζντυπθ αλλθλογραφία, επιςυνάπτοντασ απαραίτθτα τθ ςχετικι
αδειοδότθςθ και το αποδεικτικό για τθν τακτοποίθςθ τυχόν τελϊν. Η αρμόδια Υπθρεςία
οφείλει να απαντιςει εντόσ 10 εργάςιμων θμερϊν ςχετικά με το χρονοδιάγραμμα των
διευκολφνςεων, φροντίηοντασ τόςο για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Υπθρεςίασ, όςο και για
τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ του ζργου.
2.4. Στο πλαίςιο των ανωτζρω περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ δράςεισ:
Α 1: Ζλεγχοσ κειμζνων για τουσ Αρχαιολογικοφσ χϊρουσ/ μνθμεία
Β 1: Παροχι όλων των αναγκαίων διευκολφνςεων ςτον ανάδοχο του ζργου, για τθ λιψθ
φωτογραφιϊν και τθ διενζργεια βιντεοςκοπιςεων, που είναι απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ
του ζργου, και τισ ψθφιακζσ ξεναγιςεισ, ςτουσ Αρχαιολογικοφσ Χϊρουσ/ μνθμεία, κατόπιν τθσ
εξαςφάλιςθσ των κατά νόμο απαραίτθτων αδειοδοτιςεων από τθν Υπθρεςία Νεωτζρων
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Μνθμείων και τον προςδιοριςμό των ςχετικϊν τελϊν.
Άρθρο 3ο Ιςχφσ
Η διάρκεια του Μνθμονίου αρχίηει με τθν υπογραφι του και επεκτείνεται ζωσ τθν οριςτικι
παραλαβι των παραδοτζων του Ζργου «Ζξυπνεσ εφαρμογζσ ΣΠΕ για την προώθηςη του
θεματικοφ τουριςμοφ ΒΑΑ Δήμου Πατρζων». Χρόνοσ ζναρξθσ κεωρείται θ θμερομθνία
υπογραφισ του Μνθμονίου και λιξθσ αυτοφ θ οριςτικι παραλαβι του Ζργου. Η διάρκειά του
μπορεί να παρατακεί με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ όλων των ςυμβαλλομζνων μερϊν. Στθν
περίπτωςθ αλλαγϊν ςτα παραδοτζα του Ζργου, που κα επζλκουν μετά τθν λιξθ τθσ ιςχφοσ
του Μνθμονίου, απαιτείται θ χοριγθςθ τθσ προθγοφμενθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ κατά τόπον
αρμόδιασ Υπθρεςίασ τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων Μνθμείων.
Άρθρο 4ο Φορείσ εκτζλεςησ και υλοποίηςησ του αντικειμζνου
Φορείσ εκτζλεςθσ και υλοποίθςθσ του Μνθμονίου είναι:
1. Η Υπθρεςία Νεωτζρων Μνθμείων και Τεχνικϊν Ζργων Δυτικισ Ελλάδασ, Πελοποννιςου και
Νοτίου Ιονίου
2.Ο Διμοσ Πατρζων
Ο κάκε φορζασ αναλαμβάνει να υλοποιιςει όςεσ δράςεισ είναι ςυναφείσ με τθ φφςθ, το
αντικείμενο και το εφροσ των αρμοδιοτιτων του.
Άρθρο 5ο Πόροι – χρηματοδότηςη – προχπολογιςμόσ
Ο προχπολογιςμόσ για τθν υλοποίθςθ των όςων προβλζπονται από το παρόν Μνθμόνιο κα
προζρχεται από τισ πιςτϊςεισ του Ζργου, όπου ζχει ενταχκεί ςτο Ε.Π. Δυτικι Ελλάδα 20142020 και κα υλοποιθκεί με δικαιοφχο τον Διμο Πατρζων, που ζχει αποκλειςτικά τθν
αρμοδιότθτα χρθματοδότθςθσ των αναγκϊν του Ζργου. Η Υπθρεςία Νεωτζρων Μνθμείων, δεν
διακζτει καμία αρμοδιότθτα ωσ προσ τθν οικονομικι διαχείριςθ του Ζργου.
Άρθρο 6ο Δικαιώματα και Τποχρεώςεισ των υμβαλλομζνων
6.1. Ο κάκε ςυμβαλλόμενοσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διευκολφνει το ζργο του
ετζρου ςυμβαλλομζνου φορζα, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν εκτζλεςθσ του Ζργου ςτο
πλαίςιο του παρόντοσ Μνθμονίου.
6.2. Η Υπθρεςία Νεωτζρων Μνθμείων παρζχει κάκε δυνατι διευκόλυνςθ, από τθν άποψθ των
διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και τθσ επιςτθμονικισ ςτιριξθσ για τθν απρόςκοπτθ εκτζλεςθ του
Ζργου. Συνεργάηεται ςε όλθ τθ διάρκεια του Μνθμονίου με τον ζτερο Συμβαλλόμενο και τα
αρμόδια όργανά του ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου.
Άρθρο 7ο υγκρότηςη – Αρμοδιότητεσ τησ ΕΠ
7.1. Οι Συμβαλλόμενοι φορείσ, εκτιμϊντασ τθ ςοβαρότθτα του αντικειμζνου του μζρουσ του
Ζργου που αφορά ςτθν προετοιμαςία, παραγωγι και διαχείριςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου και
υλικοφ ςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ/ μνθμεία, ϊςτε το τελικό αποτζλεςμα να είναι προϊόν
ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν που κα εξαςφαλίςουν τθν υλοποίθςθ των ςτόχων, ςυμφωνοφν για
τθ ςυγκρότθςθ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ (Ε.Π.) του Μνθμονίου Συνεργαςίασ και για τθ
ςυμμετοχι ςτθν Ε.Π., ενόσ (1) εκπροςϊπου τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων Μνθμείων με τον
αναπλθρωτι του και ενόσ (1) εκπροςϊπου του Διμου Πατρζων με τον αναπλθρωτι του.
7.2. Η Ε.Π. αποτελείται από δφο (2) μζλθ με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ. Ζνασ (1) ορίηεται από
τον Διμο, με τον αναπλθρωτι του, ο οποίοσ αποτελεί και τον Πρόεδρο αυτισ και ζνασ (1)
ορίηεται από τθν Υπθρεςία Νεωτζρων Μνθμείων, με τον αναπλθρωτι του.
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7.3. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Ε.Π. είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των προβλεπόμενων
ςτο παρόν Μνθμόνιο Συνεργαςίασ.
7.4. Η Ε.Π. λειτουργεί με βάςθ τισ διατάξεισ περί λειτουργίασ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
Άρθρο 8ο Σελικζσ διατάξεισ
8.1.Είναι δυνατι θ διεφρυνςθ και θ τροποποίθςθ του Μνθμονίου ςε ό,τι αφορά τθ ςυμμετοχι
και άλλων φορζων ι τθν επζκταςθ του αντικειμζνου του, εφόςον τοφτο κρικεί ςκόπιμο κατά
τθν εκτζλεςθ του Ζργου.
8.2. Με τθ λιξθ του Μνθμονίου ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο διακοπι του, αντίγραφα των
εγγράφων που κα παραχκοφν ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του Μνθμονίου, ςυγκροτοφν το
αρχείο αυτοφ και κα περιζλκουν ςε όλουσ τουσ ςυμβαλλομζνουσ φορείσ.
8.3 Η μθ άςκθςθ δικαιωμάτων ι θ παράλειψθ υποχρεϊςεων από οποιοδιποτε Συμβαλλόμενο
μζροσ ι θ ανοχι καταςτάςεων αντικζτων προσ το Μνθμόνιο ι θ κακυςτζρθςθ ςτθ λιψθ
μζτρων που προβλζπει το Μνθμόνιο αυτό από οποιοδιποτε Συμβαλλόμενο μζροσ δεν μπορεί
να κεωρθκεί ωσ παραίτθςθ των Συμβαλλομζνων μερϊν από δικαιϊματα ι απαλλαγι από
υποχρζωςι τουσ ι αναγνϊριςθ δικαιωμάτων ςτα Συμβαλλόμενα μζρθ που αναγνωρίηονται
από το Μνθμόνιο.

2. Οξίδεη ηνλ θ. Αζπξάγθαζν Νηθόιαν-ηαθηηθό κέινο θαη ηελ θα Σνγηνπνύινπ
Αλαζηαζία-αλαπιεξσκαηηθό κέινο ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο
(Δ.Π.) ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο.
3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν Παηξέσλ λα ππνγξάςεη ην ελ ιόγσ κλεκόλην
ζπλεξγαζίαο
Η παξνύζα απόθαζε ζα απνζηαιεί γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο ζηελ Απνθεληξωκέλε
Δηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο Ειιάδνο θαη Θνλίνπ.
Ο Πξόεδξνο

Η Γξακκαηεύνπζα

ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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