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Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ
τθσ Π.Δ.Ε.

Προγραμματιςμοφ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 875/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 190622/2174/08-07-2021 (ορκι επανάλθψθ ςτισ 09-07-2021) ειςιγθςθ
του

Αντιπεριφερειάρχθ

Επιχειρθματικότθτασ,

Ζρευνασ

και

Καινοτομίασ

τθσ

Π.Δ.Ε../Δ/νςθ

Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 875/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ από 29-04-2021 ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, ωσ
προσ το άρκρο 3 αυτισ και ςυγκεκριμζνα τροποποίθςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν των φάςεων
1.1,1.2 και 1.5 του κεφαλαίου 6.2.1 τθσ αρικμ. 284384/18195/30-10-2020 διακιρυξθσ του ζργου
«Ψθφιακό ςφςτθμα πολυεπίπεδθσ ανάδειξθσ τθσ ιςτορίασ και του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», προχπολογιςμόσ: 1.971.198,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.,
χρθματοδότθςθ: Περιφερειακό Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014 - 2020» με κωδικό
ΟΠ 5069382, κ.ε.: 2020ΕΠ00110021. Ανάδοχοσ: ζνωςθ εταιρειϊν 1) «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΤΜΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΦΑΛΕΙΑ – ΙΔΙΩΣΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS» και 2)
RADIANT TECHNOLOGIES A.E.B.E. δ.τ. “RADIANT A.E.”», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιϊτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 41/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 12θ Ιουλίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 191218/1229/08-07-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 875/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 28ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ
τροποποίθςθσ τθσ από 29-04-2021 ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, ωσ προσ το άρκρο 3 αυτισ και
ςυγκεκριμζνα τροποποίθςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν των φάςεων 1.1,1.2 και 1.5 του κεφαλαίου
6.2.1 τθσ αρικμ. 284384/18195/30-10-2020 διακιρυξθσ του ζργου «Ψθφιακό ςφςτθμα πολυεπίπεδθσ
ανάδειξθσ τθσ ιςτορίασ και του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»,
προχπολογιςμόσ: 1.971.198,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Περιφερειακό
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014 - 2020» με κωδικό ΟΠ 5069382, κ.ε.:
2020ΕΠ00110021. Ανάδοχοσ: ζνωςθ εταιρειϊν 1) «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ
ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΦΑΛΕΙΑ – ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS» και 2) RADIANT TECHNOLOGIES
A.E.B.E. δ.τ. “RADIANT A.E.”».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 190622/2174/08-07-2021 (ορκι επανάλθψθ ςτισ 09-07-2021) ειςιγθςθ του
Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε../Δ/νςθ

Αναπτυξιακοφ

Προγραμματιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ
Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ - Πρόγραμμα Καλλικράτησ» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπωσ αυτόσ τροποποιήθηκε και
ιςχφει.
2. Σην αρ. 248595/27-12-2016 απόφαςη του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Πελοποννήςου,
Δυτικήσ Ελλάδασ και Ιονίου περί «Σροποποιήςεωσ Οργανιςμοφ Εςωτερικήσ λειτουργίασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ
Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) όπωσ ιςχφει.
3. Σισ διατάξεισ του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ265/τ.Αχ/23-12-2014) «Για την διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020», όπωσ αυτόσ τροποποιήθηκε και
ιςχφει
4. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) περί «δημοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμηθειϊν και υπηρεςιϊν»,
όπωσ ιςχφουν και ειδικότερα τα άρθρα 216 (παρακολοφθηςη τησ ςφμβαςησ παροχήσ υπηρεςίασ), 219
(παραλαβή υπηρεςιϊν) και 221 (όργανα διενζργειασ διαδικαςιϊν ςφναψησ ςυμβάςεων).
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α) “Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ – δημόςιο
λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ” όπωσ ιςχφουν.
6. Σην υπ’ αριθμ. 313/2019 απόφαςη του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρόν μζςω τησ οποίασ γίνεται
επικφρωςη των αποτελεςμάτων των Περιφερειακϊν Εκλογϊν τησ 26θησ Μαΐου 2019 και τησ 2ασ Ιουνίου 2019.
7. .Σην υπ’ αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ 715/ τ. ΣΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ».
8. Σην υπ’ αρ. 249252/4252/29-9-2020 Απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ περί «Μεταβίβαςησ
άςκηςησ Αρμοδιοτήτων οργανικϊν Μονάδων τησ ΠΔΕ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ »(ΦΕΚ 4372/τεφχος Β/5-10-2020).

ελίδα 3 από 14

ΑΔΑ: 60ΙΜ7Λ6-Ω68

9. Σην υπ’ αριθ. . 3300/13-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΦ37Λ6-ΡΧΘ) Απόφαςη ζνταξησ τησ Πράξησ Π1: «Ψηφιακό ςφςτημα
πολυεπίπεδησ ανάδειξησ τησ ιςτορίασ και του πολιτιςτικοφ αποθζματοσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ» του
Περιφερειακοφ Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020» με Κωδικό ΟΠ 5069382.
10.Σην υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/284384/18195/30-10-2020 Διακήρυξη Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για το
ζργο «Ψηφιακό ςφςτημα πολυεπίπεδησ ανάδειξησ τησ ιςτορίασ και του πολιτιςτικοφ αποθζματοσ τησ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδα» (MIS: 5069382).
11.Σην υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/113941/6512/29-04-2021 φμβαςη για την παροχή υπηρεςιϊν ςτα πλαίςια του ζργου
«Ψηφιακό ςφςτημα πολυεπίπεδησ ανάδειξησ τησ ιςτορίασ και του πολιτιςτικοφ αποθζματοσ τησ Περιφζρειασ
Δυτικήσ Ελλάδα» (MIS: 5069382).
12.Σην υπ’ αριθμ. 554/2021 Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ περί υγκρότηςησ Επιτροπήσ Παρακολοφθηςησ
και Παραλαβήσ του ζργου «Ψηφιακό ςφςτημα πολυεπίπεδησ ανάδειξησ τησ ιςτορίασ και του πολιτιςτικοφ
αποθζματοσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ» και τον οριςμό τησ ΔΙ.Α.Π. ωσ επιβλζπουςασ υπηρεςίασ.
13.Σο υπ’ αριθμ. 174360/1994/25-6-2021 ζγγραφο τησ αναδόχου ζνωςησ εταιρειϊν «Space Hellas-Radiant
Α.Ε.Β.Ε.» του ζργου «Ψηφιακό ςφςτημα πολυεπίπεδησ ανάδειξησ τησ ιςτορίασ και του πολιτιςτικοφ αποθζματοσ
τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ» για την παράταςη εςωτερικϊν τμηματικϊν προθεςμιϊν επιμζρουσ φάςεων
του ζργου.
Κατόπιν των ανωτζρω, ειςηγοφμαςτε ςτην Οικονομική Επιτροπή τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ την ζγκριςη
τησ παράταςησ εςωτερικϊν τμηματικϊν ενδιάμεςων προθεςμιϊν των επιμζρουσ φάςεων 1.1, 1.2 και 1.5 του
ζργου ωσ εξήσ:
Φάςη 1.1: Νζα διάρκεια τζςςερισ μήνεσ ζναντι ενόσ μηνόσ που προβλεπόταν αρχικά.
Φάςη 1.2: Νζα διάρκεια πζντε μήνεσ ζναντι ενόσ μηνόσ που προβλεπόταν αρχικά.
Φάςη 1.5: Νζα διάρκεια πζντε μήνεσ ζναντι τριϊν μηνϊν που προβλεπόταν αρχικά.
Φάςη 3.1: Νζα διάρκεια δεκαεπτά μήνεσ ζναντι οκτϊ μηνϊν που προβλεπόταν αρχικά.
Αναλυτικά ο Πίνακασ φάςεων και παραδοτζων με τισ νζεσ προτεινόμενεσ ημερομηνίεσ παράδοςησ
διαμορφϊνεται ωσ εξήσ:
ΔΡΑΗ

ΦΑΕΙ

01

Φάςη
Οριςτικοποίηςη
υλοποίηςησ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΦΑΗ
(ΜΗΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΗ)
1.1. 4 μήνεσ
τρόπου (Μ4)

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
(ΜΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΗ)
Π1.1.1: Μελζτη αποτφπωςησ εφαρμογήσ (Μ1)

Π1.1.2:
Ζκθεςη
μουςειογραφική(Μ1)

μουςειολογική

–

Π1.1.3: χζδια «Ψηφιακοφ Πάρκου»- εςωτερικϊν
και εξωτερικϊν χϊρων (Μ1)
Π1.1.4: Αδειοδότηςη του «Ψηφιακοφ Πάρκου»–
χϊρων ςτισ 10 θζςεισ (Μ4)
Φάςη 1.2.
υγγραφή κειμζνων
- ςεναρίων

5 μήνεσ
(Μ5)

Π1.2.1: Σεφχη με κείμενα – ςενάρια (ντοκιμαντζρ,
«Ψηφιακό Πάρκο», ςφςτημα ξενάγηςησ, portal)
(Μ5)
Π1.2.2: Σεφχη με μεταφράςεισ κειμζνων –
ςεναρίων (Μ5)
Π1.2.3: χζδιο δράςησ δημοςιότητασ
επικοινωνίασ του Ζργου (Μ1)

Φάςη 1.3. Ανάπτυξη
Ψηφιακοφ
Περιεχομζνου

4 μήνεσ
(Μ4)

και

Π1.3.1: Ντοκιμαντζρ ανάδειξησ ιςτορίασ και
πολιτιςτικοφ αποθζματοσ ςτη ΔΕ(γλϊςςα:
ελληνική, αγγλική) (Μ5)
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ΔΡΑΗ

ΦΑΕΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΦΑΗ
(ΜΗΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΗ)

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
(ΜΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΗ)
Π1.3.2:
Portal
ανάδειξησ
ιςτορίασ
και
πολιτιςτικοφ αποθζματοσ ςτη ΔΕ (γλϊςςα:
ελληνική, αγγλική).
Διευκρίνηςη: Σο ςυγκεκριμζνο παραδοτζο είναι
το ίδιο με το Π2.2.1.Παρολα αυτά το διατηροφμε
ςτο χρονοδιάγραμμα και ςτουσ πίνακεσ
παραδοτζων για να μην γίνει αλλαγή τησ
αρίθμηςησ αυτϊν. Η ημερομηνία παράδοςησ του
είναι αυτή του Π2.2.1 ήτοι η 28/4/2022.
Π1.3.3: Ανάπτυξη ψηφιακοφ οπτικοακουςτικοφ
(Μ5)
Π1.3.4: Ανάπτυξη εφαρμογϊν(Μ5)
Π1.3.5: Τλοποίηςη του ςχεδίου δράςησ
δημοςιότητασ και επικοινωνίασ του Ζργου (Μ5)

ΔΡΑΗ

ΦΑΕΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΗ)

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
(ΜΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΗ)

Φάςη 1. 4.
Προμήθεια
μεταςκευαςμζνων
Container

4 μήνεσ
(Μ5)

Π1.4.1: Σεχνική Ζκθεςη καταγραφήσ προμήθειασ
μεταςκευαςμζνων container (με βεβαιϊςεισ ςτατικήσ
επάρκειασ αυτϊν) (Μ5)

5 μήνεσ
και (Μ5)

Π1.5.1: Ζκθεςη καταγραφήσ παράδοςησ εξοπλιςμοφ (Μ4)

Φάςη 1.5.
Προμήθεια
Εγκατάςταςη
εξοπλιςμοφ

Π1.5.2: Αναφορά εργαςιϊν εγκατάςταςησ
παραμετροποίηςησ ςυςτημάτων (Μ5)

και

Π1.5.3: Ζκθεςη αςφαλοφσ λειτουργίασ του «Ψηφιακοφ
Πάρκου»– χϊρων αυτοφ (Μ5)
Φάςη 1.6. Αρχική
Εγκατάςταςη
Πάρκου

1 μήνασ
(Μ5)

Π1.6.1: Αναφορά Αρχικήσ Εγκατάςταςησ πάρκου (Μ5)

Φάςη 1.7.
Εκπαίδευςη

1 μήνασ
(Μ6)

Π1.7.1: Πρόγραμμα εκπαίδευςησ (Μ6)

Π1.7.2: Εκπαιδευτικό υλικό εκπαιδευόμενων ςε ζντυπη
και ηλεκτρονική μορφή (Μ6)
Π1.7.3: Ζκθεςη ολοκλήρωςησ(Μ6)
Φάςη 1.8. Πιλοτική
Λειτουργία –
Κανονική
Λειτουργία

2 μήνεσ
(Μ7)

Π1.8.1: Πιλοτική Λειτουργία Ζργου, ζκθεςη αξιολόγηςησ
με αναφορά προβλημάτων και τρόπων επίλυςησ (Μ7)
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ΔΡΑΗ

ΦΑΕΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΗ)

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
(ΜΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΗ)
Π1.8.2: Κανονική Λειτουργία Ζργου, ζκθεςη αξιολόγηςησ
πραγματικήσ λειτουργίασ του Ζργου (Μ7)

Φάςη
1.9. 8 μήνεσ
Μεταφορά
(M14)
μετεγκατάςταςη
πάρκου

Π1.9.1: Αναφορά Εγκατάςταςησ πάρκου ςτο Μεςολόγγι
(M7)

Π1.9.2: Αναφορά Εγκατάςταςησ πάρκου ςτο Αγρίνιο (M8)
Π1.9.3: Αναφορά Εγκατάςταςησ πάρκου ςτη Βόνιτςα –
Ναφπακτοσ(M9)
Π1.9.4: Αναφορά Εγκατάςταςησ πάρκου ςτη Ναφπακτο –
Καλάβρυτα (M10)
Π1.9.5: Αναφορά Εγκατάςταςησ πάρκου ςτον Πφργο
(M11)
Π1.9.6: Αναφορά Εγκατάςταςησ πάρκου ςτη Γαςτοφνη –
Αμαλιάδα (M12)
Π1.9.7: Αναφορά Εγκατάςταςησ πάρκου ςτην Πάτρα
(M13)
Π1.9.8: Αναφορά Εγκατάςταςησ πάρκου ςτο Αίγιο (M14)
Φάςη
1.10. 1 μήνασ
Οριςτική
(M15)
εγκατάςταςη
πάρκου

Π1.10.1: Αναφορά Οριςτικήσ Εγκατάςταςησ «Ψηφιακοφ
Πάρκου»– χϊρων (Μεςολόγγι, Καλάβρυτα) (M15)

Π1.10.2: Αναφορά Τλοποίηςησ του ςχεδίου δράςησ
δημοςιότητασ και επικοινωνίασ του Ζργου (M15)
ΔΡΑΗ

ΦΑΕΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΗ)

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
(ΜΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΗ)

02

Φάςη 2.1.Ψηφιακό
Περιεχόμενο

17 μήνεσ
(M17)

Π2.1.1.a: Ψηφιακό Περιεχόμενο – A’ Ζκθεςη
Πεπραγμζνων(M7)
Π2.1.1.a: Ψηφιακό Περιεχόμενο – Β’ Ζκθεςη
Πεπραγμζνων(M12)
Π2.1.1.a: Ψηφιακό Περιεχόμενο – Σελική Ζκθεςη
Πεπραγμζνων (M17)

Φάςη 2.2:
Λογιςμικό

12 μήνεσ
(M12)

Π2.2.1: Portal ανάδειξησ τησ ιςτορίασ και του
πολιτιςτικοφ αποθζματοσ ςτη Δυτική Ελλάδα (M12)
Π2.2.2: Ειδική ζκδοςη για προβολή του περιεχομζνου
και παροχή πρόςβαςησ ςε υπηρεςίεσ από ειδικοφσ
ςταθμοφσ (ημείων Πληροφόρηςησ, tablets, κινητά,
κλπ.) (M12)
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ΔΡΑΗ

ΦΑΕΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΗ)

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
(ΜΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΗ)
Π2.2.3: Ειδική ζκδοςη για πιςτοποιημζνουσ χρήςτεσ με
ςκοπό τη δημιουργία, καταχϊρηςη, επεξεργαςία
περιεχομζνου και υπηρεςιϊν. (M12)
Π2.2.4:Mobile application για προβολή περιεχομζνου
από το διαδίκτυο (M12)

Φάςη 2.3.Τλικό
hardware

– 6 μήνεσ
(M6)

Π2.3.1: Τλικοτεχνική Τποδομή – Hardware για ςυλλογή,
αποθήκευςη και διαχείριςη του περιεχόμενου και των
υπηρεςιϊν (servers, PCs, UPS, switch, router, rack κλπ.)
(M6)

Φάςη 2.4:
8 μήνεσ
εμινάρια Χρήςησ – (M17)
Εκπαίδευςη

Π2.4.1: Διοργάνωςη ςεμιναρίων για 100 άτομα
(ςυνολικά) για ομάδα – ςτόχο: δημόςιοι φορείσ (M17)
Π2.4.2: Διοργάνωςη ςεμιναρίων για 100 άτομα
(ςυνολικά) για ομάδα – ςτόχο: πολιτιςτικοί και
πολιτιςμικοί φορείσ (M17)
Π2.4.3: Διοργάνωςη ςεμιναρίων για 100 άτομα
(ςυνολικά) για ομάδα – ςτόχο: τουριςμόσ (M17)
Π2.4.4: Διοργάνωςη ςεμιναρίων για 100 άτομα
(ςυνολικά) για ομάδα – ςτόχο: διαχειριςτζσ
περιεχομζνου και υπηρεςιϊν (M17)

ΔΡΑΗ

ΦΑΕΙ

03

Φάςη
Ντοκιμαντζρ
ανάδειξησ
ιςτορίασ και
πολιτιςτικοφ
αποθζματοσ
Δυτική Ελλάδα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΗ)
3.1: 17 μήνεσ
(M17)
τησ
του

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
(ΜΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΗ)
Π3.1.1:
Ντοκιμαντζρ,
trailersocial
mediaready
διάρκειασ από τριάντα ζωσ ςαράντα δευτερόλεπτα (3040’’), extended trailer ζωσ δφο λεπτϊν (2ϋ) για χρήςη
μζςω internet αλλά και με δυνατότητα προβολήσ ςε
οθόνη TV (M17)

ςτη
Π3.1.2: Ντοκιμαντζρ,trailer social media ready
διάρκειασ από τριάντα ζωσ ςαράντα δευτερόλεπτα (3040’’), trailer ζωσ δφο λεπτϊν (2’) για χρήςη μζςω
internet αλλά και με δυνατότητα προβολήσ ςε οθόνη TV
(M17)
Π3.1.3: Ντοκιμαντζρ, Full video διάρκειασ από ςαράντα
(40’) ζωσ εξήντα λεπτά (60ϋ) (M17)

H προτεινόμενη τροποποίηςη του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίηςησ και παράδοςησ των επιμζρουσ φάςεων
κρίνεται εφλογη, ρεαλιςτική και ςυμβάλλει ςτην απρόςκοπτη υλοποίηςη του ζργου για τουσ κάτωθι λόγουσ:
Α. Η παράταςη διάρκειασ τησ Φάςησ 1.1 οφείλεται ςτην καθυςτζρηςη τησ αδειοδότηςησ εγκατάςταςησ του
Ψηφιακοφ Πάρκου ςε 10 διαφορετικοφσ Δήμουσ λόγω χρονοβόρων διοικητικϊν διαδικαςιϊν που απαιτοφνται
για την ζκδοςη των ςχετικϊν αδειϊν.
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Β. Η παράταςη διάρκειασ τησ Φάςησ 1.2. αιτιολογείται από το γεγονόσ ότι για την οριςτικοποίηςη των κειμζνων –
ςεναρίων- ντοκιμαντζρ, απαιτείται η ςφμφωνη γνϊμη και η ζγκριςη από ειδικζσ επιτροπζσ αρχαιολόγων,
ιςτορικϊν κλπ.
Γ. Η παράταςη διάρκειασ τησ Φάςησ 1..5 είναι επακόλουθο τησ παράταςησ τησ φάςησ 1.1.
Δ. Η παράταςη διάρκειασ τησ φάςησ 3.1 αφορά τυπική διόρθωςη ϊςτε η διάρκεια τησ φάςησ να ςυμπίπτει με το
χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν του διαγράμματοσ GANTT που περιλαμβάνεται ςτη ςχετική διακήρυξη.
Επιςημαίνεται ότι με την προτεινόμενη τροποποίηςη δεν μεταβάλλεται η διάρκεια ολοκλήρωςησ και παράδοςησ
του ζργου, η οποία παραμζνει ςτουσ 17 μήνεσ, όπωσ προβλζπεται ςτη ςχετική διακήρυξη και την
ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/113941/6512/29-04-2021 φμβαςη και ωσ εκ τοφτου δεν απαιτείται τροποποίηςη του Σεχνικοφ
Δελτίου Πράξησ και αντίςτοιχα τησ απόφαςησ ζνταξησ, οπότε και δεν απαιτείται η ςφμφωνη γνϊμη τησ ΕΤΔΕΠ.
Επίςησ η προτεινόμενη τροποποίηςη των τμηματικϊν ωσ άνω προθεςμιϊν, δεν μεταβάλλει ουςιωδϊσ τουσ
όρουσ εκτζλεςησ του ζργου και το τελικό παραδοτζο του ζργου δεν μεταβάλλεται.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
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 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 190622/2174/08-07-2021 (ορκι επανάλθψθ ςτισ 09-07-2021) ειςιγθςθ του
Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε../Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ
Προγραμματιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε..
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν τροποποίθςθ τθσ από 29-04-2021 ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, ωσ προσ το άρκρο 3 αυτισ και
ςυγκεκριμζνα τθν τροποποίθςθ των εςωτερικϊν τμθματικϊν ενδιάμεςων προκεςμιϊν των επιμζρουσ
φάςεων 1.1, 1.2 και 1.5 του κεφαλαίου 6.2.1 τθσ αρικμ. 284384/18195/30-10-2020 διακιρυξθσ του
ζργου «Ψθφιακό ςφςτθμα πολυεπίπεδθσ ανάδειξθσ τθσ ιςτορίασ και του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», προχπολογιςμόσ: 1.971.198,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.,
χρθματοδότθςθ: Περιφερειακό Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014 - 2020» με κωδικό
ΟΠ 5069382, κ.ε.: 2020ΕΠ00110021. Ανάδοχοσ: ζνωςθ εταιρειϊν 1) «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΤΜΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΦΑΛΕΙΑ – ΙΔΙΩΣΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS» και 2)
RADIANT TECHNOLOGIES A.E.B.E. δ.τ. “RADIANT A.E.”, ωσ εξισ:

Φάςθ 1.1: Νζα διάρκεια τζςςερισ μινεσ ζναντι ενόσ μθνόσ που προβλεπόταν αρχικά.
Φάςθ 1.2: Νζα διάρκεια πζντε μινεσ ζναντι ενόσ μθνόσ που προβλεπόταν αρχικά.
Φάςθ 1.5: Νζα διάρκεια πζντε μινεσ ζναντι τριϊν μθνϊν που προβλεπόταν αρχικά.
Φάςθ 3.1: Νζα διάρκεια δεκαεπτά μινεσ ζναντι οκτϊ μθνϊν που προβλεπόταν αρχικά.
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Αναλυτικά ο Πίνακασ φάςεων και παραδοτζων με τισ νζεσ προτεινόμενεσ θμερομθνίεσ παράδοςθσ
διαμορφϊνεται ωσ εξισ:

ΔΡΑΗ

ΦΑΕΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΦΑΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
(ΜΗΝΑ
(ΜΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΗ)
ΠΑΡΑΔΟΗ)

01

Φάςθ
1.1. 4 μινεσ
Οριςτικοποίθςθ
(Μ4)
τρόπου υλοποίθςθσ

Π1.1.1: Μελζτθ αποτφπωςθσ εφαρμογισ
(Μ1)
Π1.1.2:
Ζκκεςθ
μουςειογραφικι(Μ1)

μουςειολογικι

–

Π1.1.3: χζδια «Ψθφιακοφ Πάρκου»εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων (Μ1)
Π1.1.4: Αδειοδότθςθ του «Ψθφιακοφ
Πάρκου»– χϊρων ςτισ 10 κζςεισ (Μ4)
Φάςθ 1.2.
υγγραφι κειμζνων
- ςεναρίων

5 μινεσ
(Μ5)

Π1.2.1: Σεφχθ με κείμενα – ςενάρια
(ντοκιμαντζρ, «Ψθφιακό Πάρκο», ςφςτθμα
ξενάγθςθσ, portal) (Μ5)
Π1.2.2: Σεφχθ με μεταφράςεισ κειμζνων –
ςεναρίων (Μ5)
Π1.2.3: χζδιο δράςθσ δθμοςιότθτασ και
επικοινωνίασ του Ζργου (Μ1)

Φάςθ 1.3. Ανάπτυξθ
Ψθφιακοφ
Περιεχομζνου

4 μινεσ
(Μ4)

Π1.3.1: Ντοκιμαντζρ ανάδειξθσ ιςτορίασ και
πολιτιςτικοφ αποκζματοσ ςτθ ΔΕ(γλϊςςα:
ελλθνικι, αγγλικι) (Μ5)
Π1.3.2: Portal ανάδειξθσ ιςτορίασ και
πολιτιςτικοφ αποκζματοσ ςτθ ΔΕ (γλϊςςα:
ελλθνικι, αγγλικι).
Διευκρίνθςθ: Σο ςυγκεκριμζνο παραδοτζο
είναι το ίδιο με το Π2.2.1.Παρολα αυτά το
διατθροφμε ςτο χρονοδιάγραμμα και ςτουσ
πίνακεσ παραδοτζων για να μθν γίνει
αλλαγι τθσ αρίκμθςθσ αυτϊν. Η θμερομθνία
παράδοςθσ του είναι αυτι του Π2.2.1 ιτοι θ
28/4/2022.
Π1.3.3:
Ανάπτυξθ
οπτικοακουςτικοφ (Μ5)

ψθφιακοφ

Π1.3.4: Ανάπτυξθ εφαρμογϊν(Μ5)
Π1.3.5: Τλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ
δθμοςιότθτασ και επικοινωνίασ του Ζργου
(Μ5)
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ΔΡΑΗ

ΦΑΕΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΗ)

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
(ΜΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΗ)

Φάςθ 1. 4.
4 μινεσ
Προμικεια
(Μ5)
μεταςκευαςμζνων
Container

Π1.4.1: Σεχνικι Ζκκεςθ καταγραφισ προμικειασ
μεταςκευαςμζνων container (με βεβαιϊςεισ
ςτατικισ επάρκειασ αυτϊν) (Μ5)

Φάςθ 1.5.
5 μινεσ
Προμικεια
και (Μ5)
Εγκατάςταςθ
εξοπλιςμοφ

Π1.5.1: Ζκκεςθ καταγραφισ παράδοςθσ εξοπλιςμοφ
(Μ4)

Π1.5.2: Αναφορά εργαςιϊν εγκατάςταςθσ και
παραμετροποίθςθσ ςυςτθμάτων (Μ5)
Π1.5.3: Ζκκεςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ
«Ψθφιακοφ Πάρκου»– χϊρων αυτοφ (Μ5)

του

Φάςθ 1.6. Αρχικι
Εγκατάςταςθ
Πάρκου

1 μινασ
(Μ5)

Π1.6.1: Αναφορά Αρχικισ Εγκατάςταςθσ πάρκου
(Μ5)

Φάςθ 1.7.
Εκπαίδευςθ

1 μινασ
(Μ6)

Π1.7.1: Πρόγραμμα εκπαίδευςθσ (Μ6)

Π1.7.2: Εκπαιδευτικό υλικό εκπαιδευόμενων ςε
ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (Μ6)
Π1.7.3: Ζκκεςθ ολοκλιρωςθσ(Μ6)
Φάςθ
1.8. 2 μινεσ
Πιλοτικι
(Μ7)
Λειτουργία –
Κανονικι
Λειτουργία

Π1.8.1: Πιλοτικι Λειτουργία Ζργου, ζκκεςθ
αξιολόγθςθσ με αναφορά προβλθμάτων και τρόπων
επίλυςθσ (Μ7)

Π1.8.2: Κανονικι Λειτουργία Ζργου, ζκκεςθ
αξιολόγθςθσ πραγματικισ λειτουργίασ του Ζργου
(Μ7)
Φάςθ
1.9. 8 μινεσ
Μεταφορά
(M14)
μετεγκατάςταςθ
πάρκου

Π1.9.1: Αναφορά
Μεςολόγγι (M7)

Εγκατάςταςθσ

πάρκου

ςτο

Π1.9.2: Αναφορά Εγκατάςταςθσ πάρκου ςτο Αγρίνιο
(M8)
Π1.9.3: Αναφορά Εγκατάςταςθσ πάρκου ςτθ Βόνιτςα
–
Ναφπακτοσ(M9)
Π1.9.4: Αναφορά
Ναφπακτο –
Καλάβρυτα (M10)

Εγκατάςταςθσ

πάρκου

ςτθ
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
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Π1.9.5: Αναφορά Εγκατάςταςθσ πάρκου ςτον Πφργο
(M11)
Π1.9.6: Αναφορά
Γαςτοφνθ –
Αμαλιάδα (M12)

Εγκατάςταςθσ

πάρκου

ςτθ

Π1.9.7: Αναφορά Εγκατάςταςθσ πάρκου ςτθν Πάτρα
(M13)
Π1.9.8: Αναφορά Εγκατάςταςθσ πάρκου ςτο Αίγιο
(M14)
Φάςθ
1.10. 1 μινασ
Οριςτικι
(M15)
εγκατάςταςθ
πάρκου

Π1.10.1:
Αναφορά
Οριςτικισ
Εγκατάςταςθσ
«Ψθφιακοφ
Πάρκου»– χϊρων (Μεςολόγγι, Καλάβρυτα) (M15)
Π1.10.2: Αναφορά Τλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
δθμοςιότθτασ και επικοινωνίασ του Ζργου (M15)

ΔΡΑΗ

ΦΑΕΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΗ)
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Φάςθ 2.1.Ψθφιακό 17 μινεσ
Περιεχόμενο
(M17)

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
(ΜΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΗ)
Π2.1.1.a: Ψθφιακό Περιεχόμενο – A’ Ζκκεςθ
Πεπραγμζνων(M7)
Π2.1.1.a: Ψθφιακό Περιεχόμενο – Β’ Ζκκεςθ
Πεπραγμζνων(M12)
Π2.1.1.a: Ψθφιακό Περιεχόμενο – Σελικι Ζκκεςθ
Πεπραγμζνων (M17)

Φάςθ 2.2:
Λογιςμικό

12 μινεσ
(M12)

Π2.2.1: Portal ανάδειξθσ τθσ ιςτορίασ και του
πολιτιςτικοφ αποκζματοσ ςτθ Δυτικι Ελλάδα
(M12)
Π2.2.2: Ειδικι ζκδοςθ για προβολι του
περιεχομζνου και παροχι πρόςβαςθσ ςε
υπθρεςίεσ από ειδικοφσ ςτακμοφσ
(θμείων
Πλθροφόρθςθσ, tablets, κινθτά, κλπ.) (M12)
Π2.2.3: Ειδικι ζκδοςθ για πιςτοποιθμζνουσ
χριςτεσ με ςκοπό τθ δθμιουργία, καταχϊρθςθ,
επεξεργαςία περιεχομζνου και υπθρεςιϊν. (M12)
Π2.2.4:Mobile
application
για
περιεχομζνου από το διαδίκτυο (M12)

προβολι
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
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(ΜΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΗ)

Φάςθ 2.3.Τλικό – 6 μινεσ
hardware
(M6)

Π2.3.1: Τλικοτεχνικι Τποδομι – Hardware για
ςυλλογι, αποκικευςθ και διαχείριςθ του
περιεχόμενου και των υπθρεςιϊν (servers, PCs,
UPS, switch, router, rack κλπ.) (M6)

Φάςθ 2.4:
8 μινεσ
εμινάρια Χριςθσ (M17)
– Εκπαίδευςθ

Π2.4.1: Διοργάνωςθ ςεμιναρίων για 100 άτομα
(ςυνολικά) για ομάδα – ςτόχο: δθμόςιοι φορείσ
(M17)
Π2.4.2: Διοργάνωςθ ςεμιναρίων για 100 άτομα
(ςυνολικά) για ομάδα – ςτόχο: πολιτιςτικοί και
πολιτιςμικοί φορείσ (M17)
Π2.4.3: Διοργάνωςθ ςεμιναρίων για 100 άτομα
(ςυνολικά) για ομάδα – ςτόχο: τουριςμόσ (M17)
Π2.4.4: Διοργάνωςθ ςεμιναρίων για 100 άτομα
(ςυνολικά) για ομάδα – ςτόχο: διαχειριςτζσ
περιεχομζνου και υπθρεςιϊν (M17)

ΔΡΑΗ

03

ΦΑΕΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΗ)
Φάςθ
3.1: 17 μινεσ
Ντοκιμαντζρ
(M17)
ανάδειξθσ
τθσ
ιςτορίασ και του
πολιτιςτικοφ
αποκζματοσ ςτθ
Δυτικι Ελλάδα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
(ΜΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΗ)
Π3.1.1: Ντοκιμαντζρ, trailersocial mediaready
διάρκειασ από τριάντα ζωσ ςαράντα δευτερόλεπτα
(30-40’’), extended trailer ζωσ δφο λεπτϊν (2ϋ) για
χριςθ μζςω internet αλλά και με δυνατότθτα
προβολισ ςε οκόνθ TV (M17)

Π3.1.2: Ντοκιμαντζρ,trailer social media ready
διάρκειασ από τριάντα ζωσ ςαράντα δευτερόλεπτα
(30-40’’), trailer ζωσ δφο λεπτϊν (2’) για χριςθ
μζςω internet αλλά και με δυνατότθτα προβολισ
ςε οκόνθ TV (M17)
Π3.1.3: Ντοκιμαντζρ, Full video διάρκειασ από
ςαράντα (40’) ζωσ εξιντα λεπτά (60ϋ) (M17)
H προτεινόμενθ τροποποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ και παράδοςθσ των επιμζρουσ
φάςεων κρίνεται εφλογθ, ρεαλιςτικι και ςυμβάλλει ςτθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ του ζργου για τουσ
κάτωκι λόγουσ:
Α. Η παράταςθ διάρκειασ τθσ Φάςθσ 1.1 οφείλεται ςτθν κακυςτζρθςθ τθσ αδειοδότθςθσ εγκατάςταςθσ
του Ψθφιακοφ Πάρκου ςε 10 διαφορετικοφσ Διμουσ λόγω χρονοβόρων διοικθτικϊν διαδικαςιϊν που
απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αδειϊν.
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Β. Η παράταςθ διάρκειασ τθσ Φάςθσ 1.2. αιτιολογείται από το γεγονόσ ότι για τθν οριςτικοποίθςθ των
κειμζνων – ςεναρίων- ντοκιμαντζρ, απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ και θ ζγκριςθ από ειδικζσ επιτροπζσ
αρχαιολόγων, ιςτορικϊν κλπ.
Γ. Η παράταςθ διάρκειασ τθσ Φάςθσ 1..5 είναι επακόλουκο τθσ παράταςθσ τθσ φάςθσ 1.1.
Δ. Η παράταςθ διάρκειασ τθσ φάςθσ 3.1 αφορά τυπικι διόρκωςθ ϊςτε θ διάρκεια τθσ φάςθσ να
ςυμπίπτει με το χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν του διαγράμματοσ GANTT που περιλαμβάνεται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ.

Επιςθμαίνεται ότι με τθν προτεινόμενθ τροποποίθςθ δεν μεταβάλλεται θ διάρκεια ολοκλιρωςθσ και
παράδοςθσ του ζργου, θ οποία παραμζνει ςτουσ 17 μινεσ, όπωσ προβλζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ
και τθν ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/113941/6512/29-04-2021 φμβαςθ και ωσ εκ τοφτου δεν απαιτείται τροποποίθςθ
του Σεχνικοφ Δελτίου Πράξθσ και αντίςτοιχα τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ, οπότε και δεν απαιτείται θ
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΤΔΕΠ.

Επίςθσ θ προτεινόμενθ τροποποίθςθ των τμθματικϊν ωσ άνω προκεςμιϊν, δεν μεταβάλλει ουςιωδϊσ
τουσ όρουσ εκτζλεςθσ του ζργου και το τελικό παραδοτζο του ζργου δεν μεταβάλλεται.

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. πθλιόπουλοσ
Κωνςταντίνοσ, ψιφιςε λευκό.

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ,
ψιφιςε αρνθτικά.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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