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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: Ψηφιακό µουσείο για τη 
διάχυση του ιστορικού και
πολιτιστικού πλούτου του 
∆ήµου Χερσονήσου, 
Αβδού, ∆.Ε. Χερσονήσου 
Προϋπολογισµός: 199.998,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Ο.Σ.Α.Π.Υ 

                             

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ

Εγγραφο ∆ήµου/Φορέα:
Εργο: Ψηφιακό µουσείο για τη διάχυση του ιστορικού 

και πολιτιστικού πλούτου του ∆ήµου 
Χερσονήσου, Αβδού, ∆.Ε. Χερσονήσου 

Κωδ. Προϋπ/σµού:

Περιγραφή:
Το έργο «Ψηφιακό µουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του 
∆ήµου Χερσονήσου, Αβδού, ∆.Ε. Χερσονήσου» σκοπό έχει να αναδείξει τον ιστορικό, 
αρχαιολογικό και πολιτισµικό πλούτο του δήµου Χερσονήσου και να ενισχύσει την 
αξιοποίησή του, µε έµφαση στην τουριστική προώθηση του δήµου και την ενοποίηση της 
ιστορίας και του πολιτισµού του, µέσα από µια πρωτοποριακή δράση µε την χρήση νέας 
ψηφιακής τεχνολογίας. Το έργο περιλαµβάνει την ανάπτυξη Ψηφιακού Μουσείου στο κτίριο 
του παλιού σχολείου στον οικισµό Αβδού στην ∆Ε Χερσονήσου. Επιπλέον, το έργο 
περιλαµβάνει την ανάπτυξη ∆ιαδικτυακού Τόπου και εφαρµογής κινητών τηλεφώνων για την 
προβολή σχετικού περιεχοµένου που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πρότασης. 

Κύριος στόχος του έργου είναι η πολιτιστική ανάδειξη του ∆ήµου και η ενδυνάµωση του 
πολιτιστικού προϊόντος µέσω της προσφοράς καινοτόµων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας .

Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν κατά τη λήξη του έργου είναι,
1. Στόχος 1: ∆ηµιουργία Ψηφιακού Μουσείου στο κτίριο του παλιού σχολείου στον 

οικισµό Αβδού

2. Στόχος 2: Η ανάπτυξη Πολιτιστικού ∆ικτυακού Τόπου που θα προβάλει µέρος του 
ψηφιοποιηµένου περιεχοµένου και θα ενηµερώνει για τον πολιτσµό και την ιστορία 
της περιοχής

3. Στόχος 3: ∆ηµιουργία εφαρµογής κινητών τηλεφώνων (mobile application) θα 
διατίθεται µέσω του διαδικτυακού τόπου και µέσω Bluetooth & Wifi HotSpot στο 
χώρο του Μουσείου.

Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 199.998,00€, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
και η διατιθέµενη πίστωση  προέρχεται από το Ο.Σ.Α.Π.Υ
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Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 01/08/2012
Ο ∆/ντης ∆/ΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νικόλαος Βασιλάκης

Λ. Χερσονήσου  01/08/2012

Ο Συντάξας

Σακκούδης Αθανάσιος


