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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 8η Οκτωβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28 σε συνεδρίαση η 

∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 38/4-10-2007 πρόσκληση 

του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 

Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 

Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Λαγανάκος Γεώργιος και 5) 

Πολίτης ∆ηµήτριος.   

 

∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος  κ. Αλευράς ∆ιονύσιος. 

 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Ανάθεση στο Πανεπιστήµιο Πατρών, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων 
Υψηλών Επιδόσεων (Ε.Υ.Ε.), του έργου «Ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση 

πολιτιστικού και τουριστικού υλικού για την ανάδειξη και προβολή του Νοµού 
Μεσσηνίας και υποστήριξη – καθοδήγηση της οµάδας συλλογής του απαραίτητου 

υλικού». 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 22860/5-10-2007 
εισήγηση του Τµήµατος Σχέσεων του ∆ήµου µε την Ευρωπαϊκή Ένωση – 
Χρηµατοδοτήσεων, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Ανάθεση στο Πανεπιστήµιο Πατρών, Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστηµάτων Υψηλών Επιδόσεων (Ε.Υ.Ε), του έργου «Ψηφιοποίηση και 
τεκµηρίωση πολιτιστικού και τουριστικού υλικού για την ανάδειξη και προβολή 
του Νοµού Μεσσηνίας και υποστήριξη – καθοδήγηση της οµάδας συλλογής του 
απαραίτητου υλικού». 
                        

 Ο ∆ήµος Καλαµάτας έχει ενταχθεί στο Ε.Π ΚτΠ Αξονας 2, Μέτρο 2.4, 
για το έργο «Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση Πολιτιστικού, Τουριστικού 
και άλλου Υλικού - Ανάδειξη και Προβολή των Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών της 
Μεσσηνίας» (Α.∆.Σ. 544/2007 αποδοχής ένταξης). 
 
                            Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων Υψηλών Επιδόσεων (ΕΥΕ) 
του Πανεπιστηµίου Πατρών (εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισµού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για θέµατα ψηφιοποίησης πολιτιστικού περιεχοµένου),  µε την απόφαση 532/2003 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας είχε συνεργαστεί µε το ∆ήµο Καλαµάτας για την 
υποβολή της πρότασης για ένταξη του πιο πάνω έργου στο Μέτρο 2.4 Άξονας 2, του Ε.Π. 
ΚτΠ. 
                            Το έργο «Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση Πολιτιστικού, 
Τουριστικού και άλλου Υλικού - Ανάδειξη και Προβολή των Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών της 
Μεσσηνίας», περιλαµβάνει τα υποέργα: 
 

� Υποέργο 1 µε τίτλο: Συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση του πολιτιστικού, 
τουριστικού και άλλου περιεχοµένου και προϋπολογισµό 33.271,18€. 

� Υποέργο 2 µε τίτλο: Ανάπτυξη ιστοτόπου ανάδειξης – προβολής και των 
εξειδικευµένων εφαρµογών του και προϋπολογισµό 17.144,07€ 

 
                            Η  υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση πολιτιστικού 
και τουριστικού υλικού για την ανάδειξη και προβολή του Νοµού Μεσσηνίας και υποστήριξη 
– καθοδήγηση της οµάδας συλλογής του απαραίτητου υλικού», ενέργεια µε εξειδικευµένο 
αντικείµενο, αποτελεί µέρος του Υποέργου 1 και προτείνεται να ανατεθεί στο Πανεπιστήµιο 
Πατρών, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων Υψηλών Επιδόσεων (ΕΥΕ),   σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της εγκυκλίου 14873/395/4-4-2006 του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, Γενική ∆/νση Οικονοµικής Πολιτικής, Τµήµα ∆ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών 
και συγκεκριµένα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 σε συνδυασµό µε το άρθρο 7 παράγραφος 
Β. 
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                            Το ποσό της αµοιβής προτείνεται να είναι 15.000,00€ και θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 70.7425.05 του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2007. 
 
                            Αναλυτικά η ανάθεση θα περιλαµβάνει: 
 
1. Υποστήριξη στα θέµατα των τεχνολογιών ψηφιοποίησης πολιτιστικού 

περιεχοµένου. 
 
Η συγκεκριµένη υποστήριξη περιλαµβάνει: 

I. την εγκατάσταση ή και επιπλέον ανάπτυξη του απαιτούµενου ειδικού και 
εύχρηστου λογισµικού για την ψηφιοποίηση, την τεκµηρίωση, τη 
διαλειτουργικότητα, την τήρηση των προδιαγραφών, των διεθνών προτύπων 
και των ορθών πρακτικών. 

II. την κατάρτιση και καθοδήγηση των µη ειδικών στα θέµατα τεχνολογιών (π.χ. 
αρχαιολόγων, στελεχών του ∆ήµου) στη χρήση των διαδικασιών, του 
λογισµικού και των συστηµάτων για την κατά τόπους ψηφιοποίηση και 
τεκµηρίωση. 

III. την επίλυση τεχνικών προβληµάτων που τυχόν θα προκύψουν και την εν γένει 
και κατά τόπους τεχνική υποστήριξη. 

IV. την υποστήριξη κατά τη στελέχωση των οµάδων συλλογής, ψηφιοποίησης και 
τεκµηρίωσης. 

V. την υποβοήθηση της οµάδας συλλογής υλικού. 

2. Ψηφιοποίηση περιεχοµένου 

Tο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων Υψηλών Επιδόσεων του Πανεπιστηµίου 
Πατρών θα αναπτύξει και παραµετροποιήσει ειδικά για το ∆ήµο Καλαµάτας ολοκληρωµένο 
πληροφοριακό σύστηµα ψηφιοποίησης του περιεχοµένου µε τα εξής βασικά 
χαρακτηριστικά:  

• Οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της ψηφιοποίησης του περιεχοµένου για 
το έργο, προσδιορίζονται µε βάση τα διεθνή πρότυπα σε συνάρτηση µε το σύστηµα 
«ΚΕΛΥΦΟΣ». Οι προδιαγραφές και τα κριτήρια βασίζονται στον «Οδηγό καλών 
πρακτικών για την ψηφιοποίηση και τη µακροπρόθεσµη διατήρηση του πολιτιστικού 
περιεχοµένου στην Ευρώπη και οριζόντιο λογισµικό ανάδειξης καλών πρακτικών (µε 
αξιοποίηση µεθοδολογίας benchmarking) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο» 

• Το παραγόµενο ψηφιακό απόθεµα θα είναι κατανεµηµένο και διαλειτουργικό και θα 
παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και διαφύλαξης του ψηφιακού πολιτιστικού 
περιεχοµένου. Το σύστηµα βασίζει τη λειτουργία του σε σχεσιακές βάσεις 
δεδοµένων πολυµεσικού υλικού, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες αποµακρυσµένης 
διαχείρισης, ασφάλειας και ακεραιότητας των δεδοµένων. 

• Με το Εργαλείο Τεκµηρίωσης της ∆ιαδικασίας της Ψηφιοποίησης, θα 
εξασφαλιστεί η τήρηση των προδιαγραφών, των διεθνών προτύπων και των ορθών 
πρακτικών κατά την τεκµηρίωση των δειγµάτων που ψηφιοποιούνται.  

• Με το Σύστηµα Μακροπρόθεσµης Αρχειοθέτησης και ∆ιαχείρισης των CDs, 
DVDs επιτυγχάνεται η ασφαλής αποθήκευση του ψηφιακού περιεχοµένου. 

Tο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων Υψηλών Επιδόσεων του Πανεπιστηµίου 
Πατρών στη φάση ψηφιοποίησης του περιεχοµένου, αναλαµβάνει: 

• Την ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση του πολιτιστικού υλικού. 
• Την κατάρτιση και καθοδήγηση οµάδας ψηφιοποίησης και τεκµηρίωσης συλλογών 

στα θέµατα τεχνολογιών, στη χρήση των διαδικασιών του λογισµικού και των 
συστηµάτων, για την κατά τόπους ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση. 

• Την επίλυση τεχνικών προβληµάτων που τυχόν θα προκύψουν και την εν γένει και 
κατά τόπους τεχνική υποστήριξη. 
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• Την παροχή On-line βοήθειας και υποστήριξης, καθώς επίσης και την παράδοση 
εγχειριδίου χρήσης. 

Το τελικό αποτέλεσµα των ενεργειών θα είναι ένα κατανεµηµένο ψηφιακό απόθεµα µε το 
απαραίτητο περιεχόµενο πολυµέσων και τα συνοδευτικά µε τα δεδοµένα. Οι απαραίτητες 
ενέργειες θα υλοποιηθούν µε τη χρήση των προαναφερόµενων συστηµάτων υλικού και 
λογισµικού ψηφιοποίησης – τεκµηρίωσης και βάσει των απαραίτητων τεχνολογικών 
προτύπων ορθών πρακτικών και υπό την καθοδήγηση των υπεύθυνων περιεχοµένου κατά 
περίπτωση και του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστηµάτων Υψηλών Επιδόσεων. 
 
                            Όλα τα παραπάνω θα συµπεριληφθούν στους όρους της σύµβασης 
ανάθεσης παροχής υπηρεσιών. 
 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 
Β. Τριανταφυλλίδη 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
Π. Κασσάς 

Η ∆ιευθύντρια 
Αθανασία Ιντζέ» 

                                                               
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την ανάθεση στο Πανεπιστήµιο Πατρών, Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστηµάτων Υψηλών Επιδόσεων (Ε.Υ.Ε.), του έργου «Ψηφιοποίηση και 
τεκµηρίωση πολιτιστικού και τουριστικού υλικού για την ανάδειξη και προβολή 
του Νοµού Μεσσηνίας και υποστήριξη – καθοδήγηση της οµάδας συλλογής του 
απαραίτητου υλικού» αντί του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 
€) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.7425.05 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. 
έτους 2007, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 22860/5-10-2007 εισήγηση του 
Τµήµατος Σχέσεων του ∆ήµου µε την Ευρωπαϊκή Ένωση – Χρηµατοδοτήσεων, η 
οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.   
 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  2. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 
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  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 15 Οκτωβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 


