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ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Το έργο με τίτλο «Δημιουργία Ψηφιακού Πάρκου πολιτισμού στο Δήμο Οιχαλίας με χρήση 

σύγχρονων τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας» στοχεύει στην 

αξιοποίηση των ΤΠΕ και ειδικότερα των ψηφιακών εφαρμογών, για την προβολή του 

πολιτιστικού αποθέματος και την ενίσχυση της μάθησης μέσω της ανάπτυξης και 

εγκατάστασης ενός ψηφιακού / πολυμεσικού βιωματικού πάρκου. 

Το ψηφιακό δρώμενο θα εγκατασταθεί στο κτήριο του παλαιού Ειρηνοδικείου του 

Μελιγαλά, το οποίο έχει αποκατασταθεί και προορίζεται για χρήσεις πολιτισμού. Το 

δρώμενο θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές, οι οποίες θα 

είναι εγκατεστημένες εντός των αιθουσών του κτηρίου, καθώς και σχετικό web-portal με 

πολιτιστικό και εκπαιδευτικό σχετικό περιεχόμενο. Το ακριβές περιεχόμενο της εφαρμογής 

και τα σχετικά σενάρια θα καθοριστούν κατά τη φάση της Μελέτης Εφαρμογής του έργου 

από την σχετική επιστημονική ομάδα του αναδόχου και θα εγκριθούν από το Δήμο, πριν την 

παραγωγή του περιεχομένου. Για το έργο έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπ. 

Πολιτισμού, όπου έχει καθοριστεί η έκταση της εμπλοκής της αρμόδιας υπηρεσίας του 

Υπουργείου της Εφορίας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας στην υλοποίηση του έργου. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου, οριστικοποιήθηκαν μετά από έρευνα αγοράς της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 

1.1.1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (VR) – ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ  

Η συγκεκριμένη ψηφιακή διαδραστική εφαρμογή θα παρουσιάζει, με τη χρήση τεχνολογίας 

εικονικής πραγματικότητας με την οποία ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να βιώσει - 

τηλεμεταφερθεί και ξεναγηθεί εικονικά εντός του μνημείου.  

Θα παρουσιάζει, ενδεικτικά, το Ναό Επικούριου Απόλλωνος, την Οικία της Μαρίας Κάλλας 

και τη Γέφυρα Μαυροζούμενας.  

Μέσα από πλάνα βιντεοσκόπησης 360
ο
 σε συνδυασμό με animation και με την κατάλληλη 

αφήγηση θα περιγράφονται πληροφορίες σχετικά με την ιστορία και τη λαϊκή παράδοση του 

κάθε αρχαιολογικού χώρου / μνημείου. 

Το δρώμενο αποτελείται από κάσκες εικονικής πραγματικότητας, ειδική εφαρμογή και 

ψηφιακό περιεχόμενο.  
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Η αίθουσα, εκτός της εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας, θα περιλαμβάνει και ένα video 

wall 2x2 οθονών. Το video wall θα έχει σκοπό αφενός να μεγιστοποιεί την εμπειρία του 

επισκέπτη βάζοντάς τον στο κλίμα της βιωματικής εμπειρίας που ακολουθεί και θα 

αναβαθμίζει την αισθητική της αίθουσας, αφετέρου θα δίνει τη δυνατότητα σε επισκέπτες 

που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις σύγχρονες εφαρμογές (ηλικιωμένοι κλπ), να λαμβάνουν 

τις βασικές πληροφορίες του θέματος. 

 

1.1.2. ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η συνεχόμενα αυξητική τάση της χρήσης της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας 

αλλά και η μεγάλη αποδοχή της από το κοινό, δεδομένου του βιωματικού τρόπου σύλληψης 

των πληροφοριών, αποτελεί ένα σύγχρονο και συνάμα αποτελεσματικό τρόπο προβολής 

επιπρόσθετων πληροφοριών σε σχέση με εκθέματα σε μουσειακό επίπεδο.  

Στα πλαίσια του έργου περιλαμβάνεται η δημιουργία αίθουσας εκθεμάτων επαυξημένης 

πραγματικότητας. Στην αίθουσα θα εκτίθενται αντικείμενα σχετικά με τη λαογραφία 

(φορεσιές, μουσικά όργανα, γεωργικά εργαλεία, λοιπά αντικείμενα εποχής). Επιπλέον θα 

υπάρχουν κάποιες κενές προθήκες εκθεμάτων, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται ως αφορμές 

προβολής αποκλειστικής προβολής ψηφιακού περιεχομένου επαυξημένης πραγματικότητας.  

Σε σχέση με τα εκτιθέμενα αντικείμενα αυτά και την σχετική θεματολογία, θα αναπτυχθεί 

ψηφιακή εφαρμογή πληροφόρησης υπό τη μορφή ξενάγησης. Η εφαρμογή θα χρησιμοποιεί 

την καινοτόμο τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας με την οποία θα μπορεί ο 

επισκέπτης να λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με το κάθε έκθεμα σε μορφές ήχου και 

κινούμενης εικόνας, μέσα από το tablet και ακουστικά, τα οποία θα διατίθενται επί τόπου.  

Το ψηφιακό δρώμενο θα αποτελείται από ειδικά tablet pcs, τα οποία θα μοιράζονται στους 

επισκέπτες του χώρου. Στα tablets θα υπάρχει εγκατεστημένη ειδική εφαρμογή επαυξημένης 

πραγματικότητας, η οποία θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου. Στα πλαίσια του έργου 

επίσης, θα συλλεχθεί, ψηφιοποιηθεί και οπτικοποιηθεί το σχετικό περιεχόμενο, που θα 

διατίθεται μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας.  

Το ακριβές περιεχόμενο της εφαρμογής και τα σχετικά σενάρια θα καθοριστούν κατά τη 

φάση της Μελέτης Εφαρμογής του έργου από τη σχετική επιστημονική ομάδα του αναδόχου 

και θα εγκριθούν από τον Δήμο, πριν την παραγωγή του περιεχομένου. 

 

1.1.3. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 

Διαδραστικό τραπέζι με πληροφοριακό υλικό και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Εντός του χώρου 

του ψηφιακού πάρκου θα εγκατασταθεί ένα διαδραστικό τραπέζι. Το διαδραστικό τραπέζι 

είναι ένα εργαλείο παρουσίασης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας και θα αποτελέσει ψηφιακό 

πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες του μουσείου. 
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1.1.4. ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Εκθετήρια ολογράμματος - Εντός του χώρου θα τοποθετηθούν τρία εκθετήρια ολογράμματος 

τα οποία θα προβάλουν εκθέματα σχετικά με αναπαραστάσεις και ευρήματα από τους 

αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της περιοχής. Τα εκθετήρια ολογραμμάτων είναι μια 

νέα τεχνολογία προβολής, που παράλληλα με την κατάλληλη επεξεργασία οπτικού 

περιεχομένου μεταμορφώνει μια προβολή σε ολόγραμμα και δίνει την ψευδαίσθηση στον 

θεατή πως αυτό που βλέπει μπορεί και να το αγγίξει. 

 

1.1.5. ΒΙΝΤΕΟ 4Κ 

Επιπλέον των παραπάνω ψηφιακών εφαρμογών, θα εγκατασταθούν 3 οθόνες 

συνοδευόμενες από συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Οι οθόνες θα προβάλλουν 

ψηφιακό πολυμεσικό υλικό παρουσιάζοντας αφιερωματικά πληροφορίες, φωτογραφίες και 

οπτικοακουστικό υλικό από τα μνημεία, τα αξιοθέατα, το φυσικό περιβάλλον και τα χωρία 

της περιοχής.  

Το βίντεο θα γυριστεί σε υπερύψηλή ανάλυση 4Κ με σύγχρονη κωδικοποίηση, θα χωριστεί 

θεματικά σε 3 ενότητες και θα προβάλλεται σε οθόνες 4Κ εντός του χώρου.  

Το ακριβές περιεχόμενο της εφαρμογής και τα σχετικά σενάρια θα καθοριστούν κατά τη 

φάση της Μελέτης Εφαρμογής του έργου από τη σχετική επιστημονική ομάδα του αναδόχου 

και θα εγκριθούν από το Δήμο, πριν την παραγωγή του περιεχομένου. 

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπ. Πολιτισμού, και συγκεκριμένα με την 

ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, το οποίο υπεγράφη στις 04/07/2019, προτείνονται οι 

παρακάτω αρχαιολογικοί χώροι / μνημεία: 

1. Αρχαιολογικός χώρος οχυρωμένου οικισμού ακρόπολης Μάλθης και θολωτοί 

τάφοι Μάλθης. 

2. Αρχαιολογικός χώρος Ψαρίου, θολωτοί τάφοι, στο ύψωμα Μετσίκι.  

3. Δεσύλλα, ελληνιστική ακρόπολη στη θέση «Ελληνικό»  

4. Δεσύλλα, Οικία Δεσύλλα (ρωμαϊκά κατάλοιπα με ψηφιδωτά) 

5. Ύψωμα «Πέτρουλα» στον Άγιο Ηλία Μέλπειας  

6. Ακρόπολη στο Κακαλέτρι. 

7. Κάτω Μέλπεια, κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος Κρεμπενής, οικιστικά λείψανα 

κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, κάστρο Κρεμπενής ή Δημάτρας, β΄ μισό 13ου 

αι. 

8. Αρχαιολογικός χώρος ευρύτερης περιοχής του ναού Επικούρειου Απόλλωνος 

9. Yδατοδεξαμενή Διβαρίου Πολίχνης (περιορισμένα κατάλοιπα υδραγωγείου 

υστερορωμαϊκών χρόνων, τμήμα έπαυλης υστερορωμαϊκών χρόνων με ψηφιδωτό, 

λείψανα κτισμάτων υστερορωμαϊκών ή πρώιμων χριστιανικών χρόνων, διάσπαρτα 

αρχιτεκτονικά μέλη σε όλο τον οικισμό της Πολίχνης). 
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10. Ι. Ναός Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης  με εντοιχισμένες ασβεστολιθικές 

ενεπίγραφες πλάκες του 1ου αι. π.Χ., με το τελετουργικό των μυστηρίων της 

Ανδανίας.  

11. Αρχαιολογικός χώρος θολωτών τάφων στο Χαλκιά. 

12. Κάστρο στα Τσουκαλέικα.  

13. Καστράκι, Ιερό του Πανός. 

14. Πολίχνη, το Κάστρο Αρχαγγέλου με την Ι. Μ. Παμμεγίστων Ταξιαρχών(10ος – 11ος 

αι. μ.Χ.). 

15. Νεοχώρι Ιθώμης γέφυρα Μαυροζούμενας, ελληνιστικών χρόνων με προσθήκες 

φραγκοκρατίας. 

16. Αγριλοβούνο, I. Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, μονόχωρος καμαροσκέπαστος, 18ος - 

19ος αι.  

17. Ανδανία, I. Ναός Υπαπαντής του Σωτήρος, μονόχωρη βασιλική, β΄ μισό 19ου αι. 

18. Καλλιρόη, Άγιος Αθανάσιος, τρίκογχος βυζαντινός ναός, 10ος – 11ος αι. 

19. Μίλα, Κάστρο του Μίλα, τελευταίο τρίτο 13ου αι. 

20. Μίλα, Βραχοπαναγίτσα, 14ος αι. 

21. Νεοχώρι Ιθώμης, παλιός μύλος, ιδ. Γιαννόπουλου. 

22. Στενύκλαρος, Άγιος Γεώργιος, τρίκλιτη βασιλική/ανακαινισμένη, 10ος -11ος αι.  

23. Στενύκλαρος, Άγιος Αθανάσιος, σταυροειδής εγγεγραμμένος με συνεπτυγμένο 

δυτικό σκέλος, 10ος - 11ος αι. 

24. Δώριο, Αγία Ελένη, δίκλιτος ερειπωμένος, 13ος – 14ος  αι.  

25. Στάσιμο, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Άγιος Νικόλαος, τέλη 19ου αι. 

26. Περιοχή «Τσακώνας» με αρχαιολογικά κατάλοιπα κλασικών έως ρωμαϊκών 

χρόνων. 

27. Μνημεία Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Οιχαλίας. 

 

 

1.1.6. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  

Στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθεί σχετικό Web site με πληροφορίες για τα αξιοθέατα, 

τουριστικές πληροφορίες, πρόσβαση κλπ. καθώς και τη θέση τους στο χάρτη. Επιπλέον θα 

προβάλλεται μέρους του ψηφιακού περιεχομένου που θα παραχθεί στα πλαίσια του έργου. 

 

1.1.7. ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Υποδομές, ασύρματο δίκτυο και σύστημα ασφάλειας. Στο έργο περιλαμβάνονται όλες οι 

απαραίτητες υποδομές και καλωδιώσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία του 

εξοπλισμού. Επιπλέον θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα access points προκειμένου να 

διατίθεται στον επισκέπτη δωρεάν wi-fi. Τέλος θα εγκατασταθεί σύστημα ασφάλειας για την 

προστασία του χώρου και του εξοπλισμού. 
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1.1.8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Στο έργο θα περιλαμβάνεται η μετάφραση όλου του περιεχομένου (ντοκιμαντέρ, animation, 

site) σε αγγλικά και γερμανικά, η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού, 

δράσεις δημοσιότητας (αφίσες, ημερίδα), εκπαίδευση προσωπικού, πιλοτική λειτουργία κλπ. 

 

1.2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αφορά το πρώτο παραδοτέο που καλείται να παραδώσει ο ανάδοχος του έργου. Είναι η 

Μελέτη Εφαρμογής, η οποία θα διαρκέσει, ενδεικτικά, τρεις μήνες ως εξής: 

 Χωροθέτηση του εξοπλισμού και χάραξη οδεύσεων καλωδίων κλπ. 

 Επικαιροποίηση εξοπλισμού με τα νεότερα μοντέλα 

 Συγγραφή σεναρίων οπτικοακουστικών και λοιπών εφαρμογών 

 Προτάσεις σημείων ενδιαφέροντος προς βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση και 

ψηφιοποίηση. 

 Οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να καθοριστεί προκειμένου να ξεκινήσει η παραγωγή του 

ψηφιακού περιεχομένου πολιτισμού. 

Η μελέτη θα κατατεθεί σε ένα μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα 

ελεγχθεί, εγκριθεί και οριστικοποιηθεί από το Δήμο. 

2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

α/α Παραδοτέο 

1.  Μελέτη εφαρμογής 

2.  Διαδραστική VR εφαρμογή με ψηφιακό video 360 εικονικής πραγματικότητας 

3.  
Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας με παρουσίαση & περιήγηση στα 

εκθέματα 

4.  
Ντοκιμαντέρ υπέρυψηλης ανάλυσης 4Κ  παρουσιάσεων οθονών σχετικά με τα 

αξιοθέατα της περιοχής 

5.  Ψηφιακό περιεχόμενο ολογραμμάτων 

6.  Διαδικτυακός τόπος 

7.  Παράδοση εξοπλισμού 

8.  Υποδομές εγκατάστασης – καλωδιώσεις – εγκατάσταση εξοπλισμού 

9.  Ασύρματο δίκτυο χώρου 

10.  Σύστημα ασφάλειας χώρου 
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11.  Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

12.  Πιλοτική Λειτουργία 

13.  Δράσεις δημοσιότητας 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των φορέων που έχουν 

γνωμοδοτήσει θετικά, σχετικά με την υλοποίηση της πράξης. 

Ο Δήμος Οιχαλίας υποχρεούται σε:  

 Σχεδιασμό που θα παρέχει εγγενώς την απαραίτητη ευελιξία και θα επιτρέπει την 

παραμετροποίηση του συστήματος για την προσθήκη νέων διαδικασιών από τους 

χρήστες του, χωρίς την παρέμβαση του αναδόχου  

 Θα πρέπει το σύνολο του πηγαίου κώδικα που θα παραχθεί στα πλαίσια των 

υπηρεσιών υλοποίησης λογισμικούh και το σχήμα της βάσης να αποτελούν παραδοτέα 

του έργου και να συνοδεύονται απόh αναλυτικήh τεκμηρίωση και να διατίθεται με 

άδεια που θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση τους απόh τον φορέα.  

 Τήρηση του ισχύοντος πλαισίου διαλειτουργικότητας (Κανόνες και Πρότυπα για 

Διαδικτυακούς Τόπους του Δημόσιου Τομέα)  

 Υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989, ΦΕΚ 1301/Β/12-04-2012), όπου 

κρίνεται αναγκαίο  

 Να τηρηθούν οι αρχές του καθολικού σχεδιασμού (Ν. 4488/2017, αρ. 63) και να 

διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των υπό ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε 

άτομα με αναπηρίες, όπως αυτά ορίζονται στον Ν. 4591/2019 και στο άρθρο 60 του 

Ν. 4488/2017, ιδιαίτερα ως προς στο σκέλος της ηχητικής αφήγησης περιεχομένου 

(ανάλυση αρχείου Waveform >48Khz 16bit sampling rate, Encoding mp3 >256kbps) 

 Το ψηφιακό περιεχόμενο (ψηφιακές φωτογραφίες, αφηγήσεις, ηχητική επένδυση και 

τρισδιάστατα μοντέλα κλπ.) που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να 

είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις του Υ.ΨΗ.Π.Τ.Ε. σχετικά με την παραγωγή 

ανοικτού ψηφιακού περιεχόμενου (Open Data). 

 Στην περίπτωση αγοράς αδειών χρήσης λογισμικού, θα πρέπει να τεκμηριωθεί ο 

τρόπος κτήσης τους π.χ. ανά χρήστη, ανά έτος κοκ, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 

να καλύπτουν το σύνολο της λειτουργικότητας του έργου έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη 

βιωσιμότητά του. 

 Να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης των παρεχόμενων από το κυβερνητικό 

υπολογιστικό νέφος (G-Cloud) υπηρεσιών 

 Να εξεταστεί η χρήση δημόσιων ψηφιακών αποθετηρίων ως χώρου αποθήκευσης του 

ψηφιακού περιεχομένου. Προτείνεται το παραγόμενο ψηφιακό περιεχόμενο όσο και 
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τα συστήματα απόθεσης, οργάνωσης και διάθεσής του να συμμορφώνονται με τις 

προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, ποιότητας, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης του 

Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). 

 Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συνεργασία της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ στη 

διοικητική – γεωγραφική δικαιοδοσία της οποίας ανήκουν οι γεωθέσεις που θα 

επιλεγούν για προβολή μέσω της πράξης, αλλά και το οπτικό υλικό που θα διατεθεί 

εν γένει, ώστε να ελεγχθεί το τεκμηριωτικό υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του 

έργου. 

 Θα πρέπει να εξετασθεί εάν απαιτείται σχεδιασμός διαλειτουργικότητας των 

υλοποιούμενων εφαρμογών με αντίστοιχα συστήματα του ΥΠΠΟΑ που ήδη είναι σε 

λειτουργία. 

 Θα πρέπει να αξιοποιηθούν ανοιχτά και κοινώς διαδεδομένα μορφότυπα για την 

αποθήκευση των αρχείων πολυμέσων. 

 Το τελικό ψηφιακό υλικό να παραδοθεί και σε μορφή ικανή να προβληθεί μέσω 

διαδικτύου 

 Το τελικό ψηφιακό υλικό θα πρέπει να δημοσιευτεί από τον Φορέα και μέσω 

διαδικτύου 

 Συμμόρφωση με την υπ. αριθμ. πρωτ. 5341/16.04.2018 επιστολή της Γενικής 

Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής με θέμα «Προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής 

Στρατηγικής στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την οποία δύναται να λάβει τη σύμφωνη γνώμη από 

τον αρμόδιο φορέα, όπου απαιτείται, ανάλογα με το φυσικό αντικείμενο της δράσης 

και πριν την προέγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου. 
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3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης ανέρχεται σε 18 μήνες και χωρίζεται στις παρακάτω 6 

Φάσεις: 

• Φάση 1: Μελέτη Εφαρμογής  (90 ημέρες) 

• Φάση 2: Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου (300 ημέρες) 

• Φάση 3: Ανάπτυξη Εφαρμογών λογισμικού (180 ημέρες) 

• Φάση 4: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (105 ημέρες) 

• Φάση 5: Εκπαίδευση προσωπικού (15 ημέρες) 

• Φάση 6: Πιλοτική λειτουργία (30 ημέρες) 

 

 

1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος 13ος 14ος 15ος 16ος 18ος

•       Φάση 1: Μελέτη Εφαρμογής

•       Φάση 2: Παραγωγή Ψηφιακού 

Περιεχομένου

•       Φάση 3: Ανάπτυξη Εφαρμογών 

λογισμικού

•       Φάση 4: Προμήθεια και 

εγκατάσταση εξοπλισμού

•       Φάση 5: Εκπαίδευση 

προσωπικού

•       Φάση 6: Πιλοτική λειτουργία

17ος 

Μήνες

 

 

Οι ενδιάμεσες ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης των φάσεων είναι ενδεικτικές, δε 

δεσμεύουν τον ανάδοχο ο οποίος θα υποβάλει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα με την 

προσφορά του.  
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4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

4.1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (VR) 

Για την υλοποίηση της εφαρμογής θα χρησιμοποιηθεί μια αίθουσα σε κάθε χώρο.  

Το ψηφιακό έκθεμα θα αποτελείται από πολλαπλές ειδικές αυτόνομες κάσκες εικονικής 

πραγματικότητας με ενσωματωμένο έξυπνό κινητό τηλέφωνο και on ear ακουστικά.  

Το περιεχόμενο θα προβάλλεται αυτόματα με εφαρμογή της μάσκας στο κεφάλι 

χρησιμοποιώντας το ειδικό αισθητήριο φωτοκύτταρο.  

Σε περίπτωση αφαίρεσης θα παραμένει σε παύση για 15 δευτερόλεπτα και αν φορεθεί πάλι 

θα συνεχίζει, εναλλακτικά θα επανεκινείται, το οποίο επιτυγχάνεται από ειδική εφαρμογή. Η 

διάδραση θα προκαλείται μέσω επιλογών που θα δίνονται στο χρήστη από την ειδική 

εφαρμογή τις οποίες θα ενεργοποιεί από την ειδική επιφάνεια αφής. Οι συσκευές στην θέση 

αναμονής θα έχουν ειδική επαγωγική επιφάνεια ώστε να φορτίζουν ασύρματα.  

Οι κάσκες θα περιλαμβάνουν ειδική εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας που θα 

αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου. Η Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας θα παρέχει 

υποστήριξη ταυτόχρονης θέασης περιεχομένου σε πολλαπλές μάσκες εικονικής 

πραγματικότητας [σχεδίαση και ανάπτυξη διεπαφής (UI design), σχεδίαση και ανάπτυξη 

αρχιτεκτονικής συστήματος, σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής (development)].  

Παράλληλα σε κάθε αίθουσα θα εγκατασταθεί video wall 2x2. 

 

Στο Ψηφιακό Πάρκο θα υπάρχουν 30 «κάσκες». Κάθε «κάσκα» θα αποτελείται από: 

• 1 κάσκα (γυαλιά) εικονικής πραγματικότητας η οποία θα είναι συμβατή με το 

προσφερόμενο κινητό τηλέφωνο, μικρού βάρους κάτω των 500gr με αισθητήρα 

Επιτάχυνσης, Γυροσκοπικό και Εγγύτητας. 

• 1 έξυπνο κινητό τηλέφωνο ελάχιστων προδιαγραφών (ίντσες Οθόνης 5.8'', 

Επεξεργαστής Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) ή ισοδύναμος, Μνήμη 

RAM 4 Gb, Ανάλυση Οθόνης τουλάχιστον 2560 x 1440 pixels) 

• 1 σετ ακουστικά κεφαλής ελάχιστων προδιαγραφών (διάσταση μεγάφωνου 1,18’’, 

Απόκριση συχνότητας 5 Hz-22,000 Hz) 

• Κατάλληλή επαγωγική επιφάνεια φόρτωσης 

• Εφαρμογή VR 

 

Στο Ψηφιακό Πάρκο θα τοποθετηθεί 1 video wall αποτελούμενο από: 

• 4 οθόνες διαστάσεων τουλάχιστον 40’’, ανάλυσης full hd (1920 x 1080) με λειτουργία 

δημιουργίας video wall 

• Κατάλληλες βάσεις τοίχου video wall 

• Συσκευές αναπαραγωγής πολυμεσικού περιεχομένου (player) 
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4.2. ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΟ (3D) ΠΡΟΒΟΛΗ 

Στα πλαίσια του έργου θα παραχθεί ψηφιακό βίντεο με τρισδιάστατη στερεοσκοπική μορφή. 

Η χρήση της τρισδιάστατης απεικόνισης προσφέρει έντονη βιωματικότητα και ενισχύει 

σημαντικά την παρουσίαση. Παράλληλα προκαλεί εντυπωσιασμό και μέσω αυτού κεντρίζει 

το ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε παιδιά και μαθητές, προκειμένου να παρακολουθήσουν και να 

αφομοιώσουν το προβαλλόμενο υλικό. 

 

Στο Ψηφιακό Πάρκο θα τοποθετηθεί ένα σύστημα στερεοσκοπικών προβολών 

αποτελούμενο από:  

• Βίντεο προβολέα ικανό να προβάλει 3D στερεοσκοπικό βίντεο ανάλυσης τουλάχιστον 

1920 x 1080  

• Σύστημα 3D (πομός ir ή DLP-LINK και 15 ζεύγη γυαλιών 3D)  

• Σταθερή οθόνη προβολής  

• Η/Υ αναπαραγωγής 3D Video  

• Σύστημα πολυκάναλου ήχου surround 5.1 (ενισχυτής / ηχεία) 

 

4.3. ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στα πλαίσια του έργου περιλαμβάνεται η δημιουργία αίθουσας εκθεμάτων επαυξημένης 

πραγματικότητας. Στην αίθουσα θα εκτίθενται αντικείμενα σχετικά με την λαογραφία 

(φορεσιές, μουσικά όργανα, λοιπά αντικείμενα εποχής). Επιπλέον θα υπάρχουν κάποιες 

κενές προθήκες εκθεμάτων, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται ως αφορμές προβολής 

αποκλειστικής προβολής ψηφιακού περιεχομένου επαυξημένης πραγματικότητας. 

Σε σχέση με τα εκτιθέμενα αντικείμενα αυτά και τη σχετική θεματολογία, θα αναπτυχθεί 

ψηφιακή εφαρμογή πληροφόρησης υπό τη μορφή ξενάγησης. Η εφαρμογή θα χρησιμοποιεί 

την καινοτόμο τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας με την οποία θα μπορεί ο 

επισκέπτης να λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με το κάθε έκθεμα σε μορφές ήχου και 

κινούμενης εικόνας, μέσα από tablet και ακουστικά, το οποίο θα διατίθεται επί τόπου. 

Το ψηφιακό δρώμενο θα αποτελείται από ειδικά tablet pcs, τα οποία θα μοιράζονται στους 

επισκέπτες του χώρου. Στα tablets θα υπάρχει εγκατεστημένη ειδική εφαρμογή επαυξημένης 

πραγματικότητας, η οποία θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου. Στα πλαίσια του έργου 

επίσης, θα συλλεχθεί, ψηφιοποιηθεί και οπτικοποιηθεί το σχετικό περιεχόμενο, που θα 

διατίθεται μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας. 

Τα tablet που θα χρησιμοποιηθούν ως συσκευές επαυξημένης πραγματικότητας θα 

διαθέτουν κάμερα με αυτόματη εστίαση και γυροσκοπικό αισθητήρα ώστε να συμβαδίζουν 

με την ειδικής τεχνολογίας εφαρμογή αναγνώρισης περιβάλλοντος και δεδομένων. 
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Παράλληλα για λόγους προστασίας θα βρίσκονται σε ειδική προστατευτική θήκη σκληρού 

πλαστικού υλικού. Με την εστίαση της κάμερας στο σημείο ενδιαφέροντος η ειδική 

εφαρμογή θα αναγνωρίζει στο σημείο το ειδικό ιδεόγραμμα και θα ενεργοποιεί το κάθε ένα 

από τα 5 σενάρια προβολής. 

 

Στο Ψηφιακό Πάρκο θα τοποθετηθούν 15 tablets με τις κάτωθι ελάχιστες προδιαγραφές: 

• Οθόνη: Πολλαπλής αφής 9.7'' QXGA sAMOLED με ανάλυση 2048 x 1536. 

• Επεξεργαστής: Snapdraggon Qualcomm APQ 8096 Quad core 2 x 2.15 GHz Kryo & 2 x 

1.6 GHz Kryo ή ισοδύναμος 

• Μνήμη: 4 GB RAM. 

• Χωρητικότητα: 32 GB. 

• Webcam: 13.0 MP AF (F1.9, πίσω) 

• Ασύρματη επικοινωνία: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 

• Να συνοδεύεται από MULTIGRIP PROTECTIVE CASE 

 

4.4. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Σε κάθε χώρο του ψηφιακού βιωματικού δρώμενου θα εγκατασταθεί από ένα διαδραστικό 

τραπέζι. Το διαδραστικό τραπέζι είναι ένα εργαλείο παρουσίασης, εκπαίδευσης και 

ψυχαγωγίας και θα αποτελέσει ψηφιακό πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες 

του μουσείου. Θα περιέχει μια βασική εφαρμογή πληροφοριακού υλικού με χάρτη της 

περιοχής, σημαντικά σημεία, ιστορικά στοιχεία, timeline κλπ. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει 

τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά σε μορφή quiz ερωτοαπαντήσεων 

σχετικό με τις πληροφορίες και το θέμα του διαδραστικού πάρκου και ένα puzzle στο οποίο 

τα παιδία θα καλούνται να συνθέσουν εικόνες και φωτογραφίες αντικειμένων οι μνημείων 

από αυτά που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες θεματικές ενότητες. 

Το σύστημα αποτελείται από μια μεγάλη οθόνη αφής (40’’ – 55’’), έναν Η/Υ και ένα ξύλινο ή 

μεταλλικό τραπέζι ειδικά σχεδιασμένο για να φιλοξενεί τον εξοπλισμό. 

Το διαδραστικό τραπέζι είναι ένα εργαλείο παρουσίασης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας και 

θα αποτελέσει ψηφιακό πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες του μουσείου. 

Εντυπωσιάζει το κοινό, αποτελεί μία αυτοτελή θεματική ενότητα και θεωρείται ένα 

πανίσχυρο και αποτελεσματικό μέσο προβολής και εκπαίδευσης. 

Το σύστημα θα περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό και τα περιφερειακά του καλώδια στο 

εσωτερικό του σώμα. Έτσι, θα μπορούν να τοποθετηθούν καθίσματα γύρω από το τραπέζι 

και να συμμετέχουν οι επισκέπτες σε μια παρουσίαση από άνετη θέση. Η διάταξη αυτή 

διευκολύνει επίσης την παρακολούθηση από άτομα με ειδικές ανάγκες. 
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Το διαδραστικό τραπέζι θα διαθέτει, επίσης, οθόνη προβολής FULL HD ανάλυσης 1920Χ1080 

εικονοστοιχείων, μινιμαλιστικό σχεδιασμό και εξαιρετική ποιότητα γραφικών κάτω από 

οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. 

 

4.5. ΟΘΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Επιπλέον των παραπάνω ψηφιακών εφαρμογών, θα εγκατασταθούν 3 οθόνες 

συνοδευόμενες από συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Οι οθόνες θα προβάλλουν 

ντοκιμαντέρ υψηλής ανάλυσης 4Κ παρουσιάσεων οθονών σχετικά με τα αξιοθέατα και το 

φυσικό περιβάλλον του Δήμου.  

Το ακριβές περιεχόμενο της εφαρμογής και τα σχετικά σενάρια θα καθοριστούν κατά τη 

φάση της Μελέτης Εφαρμογής του έργου από τη σχετική επιστημονική ομάδα του αναδόχου 

και θα εγκριθούν από το Δήμο, πριν την παραγωγή του περιεχομένου.  

Τα LCD monitors θα είναι μεγέθους 50" και άνω τεχνολογίας LCD ή LED/LCD υψηλής 

ευκρίνειας (4Κ) και να διαθέτουν ενσωματωμένο media player για την αναπαραγωγή του 

περιεχομένου. 

 

4.6. ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Στο Ψηφιακό Πάρκο θα τοποθετηθούν  3 εκθετήρια ολογραμμάτων. 

Τα εκθετήρια ολογράμματος είναι μια νέα τεχνολογία προβολής, που παράλληλα με την 

κατάλληλη επεξεργασία οπτικού περιεχομένου μεταμορφώνει μια προβολή σε ολόγραμμα 

και δίνει την ψευδαίσθηση στον θεατή πως αυτό που βλέπει μπορεί και να το αγγίξει. Το 

βίντεο περνά από ειδική επεξεργασία με σκοπό να απομονωθεί, από τη συνολική εικόνα του 

βίντεο, μόνο το προϊόν που θέλουμε να προβάλουμε και στη συνέχεια, με τη βοήθεια 

κρυμμένης οθόνης και μέσω κάποιων κατόπτρων, η εικόνα φτάνει σε μια σχεδόν αόρατη 

φωτοευαίσθητη επιφάνεια. 

 

4.7. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Το έργο θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού τόπου προκειμένου να 

υποστηρίζεται η εξ αποστάσεως ηλεκτρονική επαφή μέσω των e-υπηρεσιών που θα 

παρέχονται. Σε κάθε διαδικτυακό τόπο οποίο θα παρουσιάζονται μεταξύ άλλων:  

• Το εκθεσιακό πρόγραμμα του κάθε δρώμενου και του πολυμεσικού βιωματικού 

δρώμενου  

• Πληροφορίες για την πρόσβαση και την οργάνωση ομαδικών επισκέψεων  

• Ιστορικά στοιχεία και πληροφορίες για την περιοχή  
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Ο ανάδοχος θα αναλάβει την ανάπτυξη περιβάλλοντος ελεγχόμενης πρόσβασης δύο 

επιπέδων, μέσω του οποίου ο Δήμος – μετά την αρχική ενημέρωση με το ψηφιακό υλικού 

του έργου – θα μπορεί να εμπλουτίζει την πύλη με νέα στοιχεία όσο και να εκχωρεί, κατά 

περίπτωση, τη δυνατότητα αυτή σε άλλους φορείς. 

Δεδομένου ότι ανάμεσα στους επισκέπτες της πύλης θα είναι και άτομα τρίτης ηλικίας, 

πολλά από τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, καθώς και ΑΜΕΑ κατά 

το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πύλης θα ληφθούν υπόψη οι οδηγίες προσβασιμότητας 

για ΑΜΕΑ (WAI/WCAG), ώστε να εξασφαλιστεί επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον ΑΑ. 

Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης θα πρέπει να επιτρέπουν την μελλοντική επέκταση των 

προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο υπηρεσιών καθώς και την ανάπτυξη νέων.  

Αναλυτικότερα, μέσω της πύλης θα παρέχονται τουλάχιστον οι ακόλουθες υπηρεσίες:  

 Γενική Περιγραφή Ψηφιακού κέντρου πολιτισμού. 

Πληροφορίες σχετικά με το χώρο. 

 Νέα και Εκδηλώσεις. 

Ενημέρωση σχετικά με εκδηλώσεις και ημερίδες του χώρου. 

 Ιστορία της περιοχής Επιμορφωτικές Προβολές – Βίντεο. 

Η υπηρεσία αυτή θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη για να προβάλλει κατάλληλα 

διαμορφωμένο ψηφιακό περιεχόμενο, το οποίο θα αποτελεί μέρος αυτού που έχει 

παραχθεί στο έργο.  

 Δημιουργία μηχανισμού συλλογής περιεχομένου από άλλους δικτυακούς τόπους 

(web aggregator). 

Ο μηχανισμός αυτός παρέχει συνεχή τροφοδότηση νέου περιεχομένου στην πύλη 

εξασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητά της. Λειτουργεί συλλέγοντας πληροφορίες από 

άλλους δικτυακούς τόπους ή χώρους κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν στον 

Πολιτισμό με βάση κάποια κριτήρια επιλογής (πχ. λέξεις κλειδιά) και επιστρέφοντας, 

κατόπιν επιβεβαίωσης της ορθότητας και της ποιότητας, τους συνδέσμους προς τις 

πληροφορίες αυτές. Με το μηχανισμό αυτό θα εξασφαλίζεται η συστηματική 

ενημέρωση του περιεχομένου ενός portal με αποτέλεσμα να μην χάνεται το 

ενδιαφέρον τον επισκεπτών και να επανέρχονται στο portal μιας και κάθε φορά που 

το επισκέπτονται τους παρέχεται πρόσφατο και ενημερωμένο περιεχόμενο.  

Προκειμένου να είναι δυνατή η μελλοντική διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με 

άλλα αντίστοιχα συστήματα, ο σχεδιασμός και η υλοποίησή του θα βασιστούν στα σχετικά 

Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (e-gif). 
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4.7.1. ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του προτεινόμενου συστήματος για την 

μεταφορά και χρησιμοποίηση της πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και 

διακινεί – με άλλα πληροφοριακά συστήματα. 

Συγκεκριμένα αφορά σε: 

• Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα 

δόμησης της πληροφορίας / δεδομένων και της μετά-πληροφορίας / δεδομένων).  

• Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την ανταλλαγή των 

πληροφοριών (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται η 

πληροφορία με την μορφή που καθορίζεται στο προηγούμενο σημείο).  

• Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την πρόσβαση στις 

πληροφορίες και στα δεδομένα (ασφάλεια / έλεγχος πρόσβασης δηλαδή τεχνολογίες 

που χρησιμοποιούνται για την προστασία των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας).  

• Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των 

πληροφοριών και των δεδομένων (τεχνολογίες μεταδεδομένων, καταλόγου ή άλλες 

που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών στο πλαίσιο των 

διαλειτουργικών υπηρεσιών). 

 

Προκειμένου να είναι δυνατή η μελλοντική διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με 

άλλα αντίστοιχα συστήματα, ο σχεδιασμός και η υλοποίησή του θα βασιστούν στο Ελληνικό 

Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα σχετικά Πρότυπα 

Διαλειτουργικότητας (e-gif) ενώ θα πρέπει να διερευνηθεί η ενσωμάτωση της «Κοινής 

Ανοιχτής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Ανάπτυξης Υπηρεσιών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» 

(LGAF), ειδικά σε ότι αφορά στην Διαδικτυακή Πύλη. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι βασικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι η διαλειτουργικότητα 

και η επικοινωνία για αποστολή δεδομένων σε τρίτες εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο 

μέλλον, όπως πχ συστήματα του Εθνικού Δίκτυο Πολιτιστικού Αποθέματος, θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν ευρέως διαδεδομένα πρότυπα για τη διασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας, όπως αυτά που παρουσιάζονται επιγραμματικά στην συνέχεια: 

Το πληροφοριακό σύστημα που θα υλοποιηθεί θα πρέπει να παρέχει ένα ενιαίο και 

ολοκληρωμένο σύνολο λειτουργιών. Παράλληλα, θα υποστηρίζεται η δυνατότητα 

ανταλλαγής δεδομένων και παροχής υπηρεσιών προς Τρίτα Πληροφοριακά Συστήματα. 

Επίσης, ως ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του συστήματος σημειώνεται το γεγονός ότι θα 

πρέπει να διαθέτει δυνατότητες για επεκτασιμότητα και ολοκλήρωσής του στο μέλλον και με 

άλλα υποσυστήματα, μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας. 

Προκειμένου να είναι δυνατή η μελλοντική διασύνδεση του συστήματος με άλλα αντίστοιχα 

συστήματα, ο σχεδιασμός και η υλοποίησή του θα βασιστούν στο Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα σχετικά Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (e-gif) 
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ενώ θα πρέπει να διερευνηθεί η ενσωμάτωση της «Κοινής \ Ανοιχτής Τεχνολογικής 

Πλατφόρμας Ανάπτυξης Υπηρεσιών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» (LGAF). 

Επιπλέον, δεδομένου ότι βασικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι η διαλειτουργικότητα 

και η επικοινωνία για αποστολή δεδομένων και σε τρίτες εφαρμογές, θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν ευρέως διαδεδομένα πρότυπα για την διασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας, όπως αυτά που παρουσιάζονται επιγραμματικά στην συνέχεια: 

Α. Web Services 

Μέχρι πρόσφατα η δημιουργία και η παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις στο Internet 

γίνονταν με ακαθόριστο τρόπο ο οποίος διέφερε από υλοποίηση σε υλοποίηση. Έτσι, ενώ 

υπήρχε ένα αρκετά μεγάλο σύνολο από παρεχόμενες υπηρεσίες στο Internet, για να 

μπορούσε κάποιος να τις χρησιμοποιήσει θα έπρεπε για κάθε μία υπηρεσία να μελετήσει 

τον τρόπο με τον οποίο θα την καλέσει, να ελέγξει αν χρησιμοποιούν το ίδιο πρωτόκολλο 

επικοινωνίας (TCP/IP, Http, κλπ.) και γενικά να προσαρμόσει όλο το σύστημά του έτσι ώστε 

να γίνει συμβατό με αυτό του παροχέα της υπηρεσίας. 

Τα Web Services αποτελούν μία κοινή αρχιτεκτονική ανάπτυξης, δημοσίευσης και 

εκμετάλλευσης των υπηρεσιών τους, η οποία καθορίζεται από το W3C. Η αρχιτεκτονική των 

web services παρέχει αρκετά πλεονεκτήματα (όπως π.χ. Διαλειτουργικότητα, 

Επεκτασιμότητα, Μικρό κόστος δημιουργίας και χρήσης). 

Β. RSS (Really Simple Syndication) 

Είναι ένα format ανταλλαγής περιεχομένου βασισμένο στη γλώσσα XML. Ένα κανάλι RSS 

αποτελείται από μία λίστα στοιχείων που περιέχουν ένα τίτλο καθώς και το σύνδεσμο προς 

την αντίστοιχη ιστοσελίδα. 

Τα RSS feed που θα υλοποιηθούν θα επιτρέπουν στους χρήστες να ενημερώνονται άμεσα για 

όλα τα νέα θέματα, χωρίς να είναι απαραίτητο να επισκεφθούν τη Διαδικτυακή Πύλη. Με 

τον τρόπο αυτό μόλις δημοσιευθεί κάποιο νέο θέμα θα δίνεται η δυνατότητα, ο κάθε 

ενδιαφερόμενος να λαμβάνει στην οθόνη του υπολογιστή του τον τίτλο και την περίληψη, 

καθώς και το σύνδεσμο, ώστε, αν επιθυμεί, να διαβάζει ολόκληρο το θέμα. 

Για τη λήψη RSS feed θα πρέπει να εγκατασταθεί κάποιο από τα ειδικά προγράμματα RSS 

Reader ή να ενεργοποιηθεί η σχετική λειτουργία του web browser (π.χ. Internet Explorer, 

Firefox, Safari, Opera) ή να χρησιμοποιηθεί κάποια από τα προγράμματα RSS Reader που 

λειτουργούν μέσω web. 

C. XML (Extensible Markup Language) 

Είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα σήμανσης, που περιέχει ένα σύνολο κανόνων για την 

ηλεκτρονική κωδικοποίηση κειμένων. Ορίζεται, κυρίως, στην προδιαγραφή XML 1.0 (XML 1.0 

Specification), που δημιούργησε ο διεθνής οργανισμός προτύπων W3C (World Wide Web 

Consortium), αλλά και σε διάφορες άλλες σχετικές προδιαγραφές ανοιχτών προτύπων. 
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Μέσω της Διαδικτυακής Πύλης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της τεχνολογίας 

XML για διασύνδεση με άλλες εφαρμογές, προκειμένου να προβληθεί μέρος του 

ψηφιοποιημένου περιεχομένου. 

Τεχνολογικά, το προτεινόμενο σύστημα ενσωματώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

28. Χρήση ανοιχτών προτύπων για τη διαλειτουργικότητα δεδομένων 

29. Υποστήριξη Υπηρεσιών web με την αξιοποίηση Δυναμικής Διαλειτουργικότητας 

30. Αποτελεσματική Διαμοίραση Κρίσιμων πληροφοριών με την Έκδοση Γεγονότων 

31. Διαλειτουργικότητα εφαρμογής διεπαφών προγραμματισμού (API) 

 

4.8. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την παραγωγή του Περιεχομένου των ψηφιακών 

υπηρεσιών που θα προβάλλεται μέσω του Οπτικοακουστικού δρώμενου. 

Η διαδικασία παραγωγής του περιεχομένου για τα συστήματα του πάρκου θα αποτελείται 

από τα εξής στάδια:  

1. Ανάλυση απαιτήσεων 

Στο πρώτο στάδιο θα προσδιορίζεται η έκταση και η ποικιλία του διαθέσιμου προς 

παρουσίαση υλικού καθώς και η ανάγκη έρευνας και συλλογής επιπλέον υλικού. Έπειτα θα 

προσδιορίζεται το προφίλ του κοινού στο οποίο απευθύνεται όπως οι ηλικίες, το 

εκπαιδευτικό επίπεδο κτλ.  

2. Σχεδιασμός παραγωγών 

Το δεύτερο στάδιο αποτελείται από την συγγραφή “σεναρίων” για κάθε σύστημα, με 

ανάλυση σε storyboards. 

3. Συλλογή, οργάνωση και αξιολόγηση υλικού. 

Στο τρίτο στάδιο γίνεται η πλήρη συλλογή όλου του απαιτούμενου υλικού για την 

υποστήριξη της παραγωγής (αποτελείται από κείμενα, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, 

τρισδιάστατες αναπαραστάσεις χώρων και αντικειμένων κλπ).  

4. Τεκμηρίωση υλικού 

Στο τέταρτο στάδιο, το συγκεντρωμένο υλικό υποβάλλεται σε επιστημονικό έλεγχο και 

τεκμηρίωση και γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές.  

5. Εκτέλεση παραγωγών 

Στο πέμπτο και τελικό στάδιο γίνεται η τελική οργάνωση της παραγωγής, με αναλυτικά 

χρονοδιαγράμματα και διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και ολοκλήρωσης παραδοτέων. 

Έπειτα η εκτέλεση της παραγωγής και μετέπειτα στο τελικό βήμα, έλεγχος των τελικών 

προϊόντων όπου γίνεται αξιολόγηση των παραδοτέων, ανατροφοδότηση διορθώσεων και 

τελικό cheklist παράδοσης και παραλαβής. 
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5. ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Στα πλαίσια του έργου θα παραχθεί το παρακάτω ψηφιακό οπτικοακουστικό περιεχόμενο: 

 

5.1. ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ VR - ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 

Το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάζει τα σημαντικότερα μνημεία της Οιχαλίας με τη χρήση 

τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας, με την οποία ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα 

να βιώσει, τηλεμεταφερθεί και ξεναγηθεί εικονικά εντός του μνημείου. Μέσα από πλάνα 

βιντεοσκόπησης 360
ο
 σε συνδυασμό με animation και με την κατάλληλη αφήγησή θα 

περιγράφονται πληροφορίες σχετικά με την ιστορία και την λαϊκή παράδοση του κάθε ναού. 

Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:  

• προ-παραγωγή: 

 διαμόρφωση σεναρίων σε συνεργασία με επιστημονικούς συνεργάτες  

 σκηνοθεσία  

 σχεδίαση παραγωγής  

 αυτοψίες  

• παραγωγή:  

 κινηματογράφηση  

 φωτογράφιση  

 3d modeling & animation  

 ηχογραφήσεις,  

• post production: 

 montage  

 μουσική επιμέλεια και επιμέλεια ήχου  

 Μεταφράσεις σε ξένες γλώσσες  

 

Το τελικό παραδοτέο θα είναι βίντεο 360
ο
 για προβολή σε γυαλιά εικονικής πραγματικότητας 

με τα κάτωθι ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

• Τύπος: equirectangular video 

• Ανάλυση: τουλάχιστον 3840 x 1920 

• Τύπος αρχείου: mpeg4 ή αντίστοιχο συμβατό με το προσφερόμενο σύστημα 

• Κωδικοποίηση: Η264 ή αντίστοιχη συμβατή με το προσφερόμενο σύστημα 

• Ήχος: στέρεο 

 

5.2. ΣΕΙΡΑ ΜΙΝΙ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ, ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΑ 

ΧΩΡΙΑ 

Στα πλαίσια του έργου θα παραχθεί μια σειρά ολιγόλεπτων ντοκιμαντέρ ψηφιακού βίντεο 

υψηλής ανάλυσης με θέμα αξιοθέατα, το φυσικό περιβάλλον και τα χωρία. Τα ολιγόλεπτα 

ντοκιμαντέρ, χωρισμένα ανά θέμα θα προβάλλονται σε σειρά 3 οθονών με ενσωματωμένο 
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media player που θα είναι εγκατεστημένα στο χώρο, δημιουργώντας μια χρονική ροή της 

παρουσιαζόμενης ιστορίας.  

Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:  

• προ-παραγωγή:  

 διαμόρφωση σεναρίων σε συνεργασία με επιστημονικούς συνεργάτες  

 σκηνοθεσία  

 σχεδίαση παραγωγής  

 αυτοψίες  

• παραγωγή: 

 κινηματογράφηση  

 φωτογράφιση  

 ηχογραφήσεις,  

• post production: 

 montage  

 μουσική επιμέλεια και επιμέλεια ήχου  

 Μεταφράσεις σε ξένες γλώσσες  

 υποτιτλισμός  

 

Το τελικό παραδοτέο θα είναι τέσσερα αρχεία βίντεο με τα κάτωθι ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

• Τύπος: Ultra High definition Video 

• Ανάλυση: 4k (3840 × 2160) 

• Τύπος αρχείου: mpeg4 ή αντίστοιχο συμβατό με το προσφερόμενο σύστημα 

• Κωδικοποίηση: Η265 ή αντίστοιχη συμβατή με το προσφερόμενο σύστημα 

• Ήχος: stereo 

 

5.3. ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Στα πλαίσια του έργου θα παραχθούν 3 ολογράμματα (ολογραφικά βίντεο). Τα εκθετήρια 

ολογραμμάτων είναι μια νέα τεχνολογία προβολής, που παράλληλα με την κατάλληλη 

επεξεργασία οπτικού περιεχομένου μεταμορφώνει μια προβολή σε ολόγραμμα και δίνει την 

ψευδαίσθηση στον θεατή πως αυτό που βλέπει μπορεί και να το αγγίξει.  

Το τελικό παραδοτέο θα είναι τέσσερα αρχεία βίντεο με τα κάτωθι ελάχιστα χαρακτηριστικά:  

• Τύπος: high definition ολογραφικό βίντεο τριών πλευρών σε μορφή πυραμίδας  

• Ανάλυση: 1920 x 1080  

• Frame Rate: 30 fps  

• Pixel Aspect Ratio: Square Pixels (1,000)  

• Τύπος αρχείου: avi ή mpeg4 ή αντίστοιχο συμβατό με το προσφερόμενο εκθετήριο 

ολογράμματος. 
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5.4. ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 

Η εφαρμογή του διαδραστικού τραπεζίου αποτελεί μέσο παρουσίασης, εκπαίδευσης και 

ψυχαγωγίας και θα αποτελέσει ψηφιακό πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες 

του πάρκου.  

Θα περιέχει μια βασική εφαρμογή πληροφοριακού υλικού με χάρτη της περιοχής, σημαντικά 

σημεία, ιστορικά στοιχεία, timeline κλπ. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο 

εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά σχετικό με τις πληροφορίες και το θέμα του διαδραστικού 

πάρκου και 

Α) Παρουσίαση των γενικών πληροφοριών  

Η εφαρμογή θα έχει ως βασικό θέμα το χάρτη της περιοχής σε συνδυασμό με χρονολόγιο. Ο 

επισκέπτης / χρήστης θα μπορεί εύκολα και άμεσα να σύρει την ένδειξη του χρονολογίου με 

αποτέλεσμα να αλλάζει αντίστοιχα ο χάρτης και να παρουσιάζονται τα θρησκευτικά μνημεία. 

Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει ενεργά σημεία (hot spots) σε μονές, ναούς ή άλλες θέσεις 

ενδιαφέροντος της περιοχής, τα οποία με το πάτημά τους θα οδηγούν το χρήστη σε 

περισσότερες πληροφορίες μέσω διαδραστικών κειμένων, εικόνων, γραφιστικών και βίντεο. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχεδιασμό ώστε να είναι άμεσος και εύκολος ο 

προσανατολισμός των χρηστών στο χώρο και στο χρόνο ενώ σε κάποιες επιλεγμένες 

περιπτώσεις, ανά χρονική περίοδο, θα μπορούν να ενεργοποιούν την παρουσίαση 

περισσότεροι από ένας χρήστες ταυτόχρονα.  

Β) Εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά  

Στην εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή, οι παίκτες καλούνται να συμμετέχουν σε διαφορετικές 

δραστηριότητες. Θα υπάρχουν διαφορετικά είδη παιχνιδιού, όπως για παράδειγμα στα 

παρακάτω ενδεικτικά σενάρια: 

• Quiz 

Το παιχνίδι θα αποτελείται ένα σύνολο ερωτήσεων με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής 

σχετικές με τα μνημεία. Ο επισκέπτης αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έλαβε αφενός 

παρακολουθώντας τα ντοκιμαντέρ του πάρκου και αφετέρου από την κεντρική εφαρμογή 

του διαδραστικού τραπεζιού, θα καλείται να επιλέξει τη σωστή απάντηση. Το εικαστικό της 

εφαρμογής θα περιλαμβάνει φωτογραφίες και σποτ βίντεο σχετικά με το θέμα, ενώ ένας 

χαρακτήρας τύπου καρτούν θα αποτελεί τον βοηθό και καθοδηγητή. 

• Λέξεις – Κλειδιά 

Το παιχνίδι αποτελείται από πέντε οθόνες. Κάθε οθόνη παρουσιάζει αντιπροσωπευτικά 

αντικείμενα της κάθε εποχής, τα οποία αντιστοιχούν σε λέξεις που εμφανίζονται στο κάτω 

μέρος της οθόνης. Σκοπός του παιχνιδιού είναι ο παίκτης να επιλέξει τα αντικείμενα που 

αντιστοιχούν στις λέξεις – κλειδιά. Σε κάθε σωστή επιλογή εξαφανίζεται το αντικείμενο και 

διαγράφεται η λέξη από την οθόνη. Μόλις αντιστοιχήσει κάθε αντικείμενο με τη λέξη του, 

περνάει στην επόμενη οθόνη. 
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Το τελικό παραδοτέο θα είναι εφαρμογή ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς και ο πηγαίος 

κώδικας αυτής: 

• Τύπος: εκτελέσιμο αρχείο 

• Ανάλυση: 1920 x 1080 

• Συμβατό με το λειτουργικό σύστημα του προσφερόμενου διαδραστικού τραπεζιού 

• Μεταφρασμένο σε τρείς ξένες γλώσσες 

 

5.5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

5.5.1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Στην τεχνική του προσφορά ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει το Σχέδιο για τις υπηρεσίες 

εκπαίδευσης, το οποίο θα έχει ως στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη της 

Αναθέτουσας Αρχής, ώστε:  

• Να κατανοήσουν τις λειτουργίες των εφαρμογών, των συστημάτων και των 

συνοδευτικών εργαλείων διαχείρισης  

• Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία ανάλογα με τον επιχειρησιακό τους ρόλο  

• Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην χρήση εγχειριδίων και άλλων βοηθητικών 

υλικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση, συντήρηση, διαχείριση και εύρυθμη 

λειτουργία του συστήματος.  

• Οι εκπαιδεύσεις αυτές θα γίνουν αφενός στον τόπο εγκατάστασης και αφετέρου σε 

χώρο που θα οριστεί από το Δήμο, με παρουσία εξοπλισμού και μέσων του 

Αναδόχου.  

 

Ειδικότερα ζητούνται κατ’ ελάχιστο οι παρακάτω εκπαιδεύσεις: 

 

Είδος Κατηγορία Χαρακτηριστικά Ποσότητα 

Εκπαίδευση προσωπικού στη λειτουργία 

του Ψηφιακού Πάρκου 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για 2-3 άτομα 2 ημέρες 

 

5.5.2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ «ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει Εγγύηση του προσφερόμενου λογισμικού και 

εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή του έργου. 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να καλύπτεται κατ’ ελάχιστον από δύο (2) έτη 

εγγύησης από την Οριστική Παραλαβή του Έργου. Η εγγύηση του εξοπλισμού περιλαμβάνει 

τη δωρεάν αντικατάσταση των προβληματικών μερών του προσφερόμενου εξοπλισμού.  

Το προσφερόμενο λογισμικό πρέπει να καλύπτεται απαραίτητα κατ’ ελάχιστον από δύο (2) 

έτη δωρεάν εγγύησης. Η εγγύηση του λογισμικού συστήματος περιλαμβάνει τη διάθεση 

εκδόσεων συντήρησης (updates-patches) καθώς και τη διάθεση νέων εκδόσεων του 
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λογισμικού (upgrades) – εφόσον αυτά παρέχονται δωρεάν από τον κατασκευαστή οίκο - 

προς το φορέα λειτουργίας. 

Στο χρονικό διάστημα που το προσφερόμενο σύστημα καλύπτεται από την εγγύηση, ο 

ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος, να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης με τους εξής όρους: 

 Ύπαρξη βλαβοληπτικού κέντρου του Αναδόχου, προσβάσιμου μέσω τηλεφώνου, fax 

και email, του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας θα γνωστοποιηθούν στην 

Αναθέτουσα Αρχή  

• Απόκριση από πιστοποιημένο τεχνικό του βλαβοληπτικού σε λιγότερο από είκοσι 

τέσσερις (24) ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας βλάβης.  

• Αποκατάσταση βλαβών στο υλικό με επισκευή ή αντικατάσταση του προβληματικού 

τμήματος του εξοπλισμού μέσα στην μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα από τη στιγμή της 

αναγγελίας της βλάβης. Στο χρόνο αποκατάστασης συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος 

εντοπισμού της βλάβης.  

• Αποκατάσταση σφαλμάτων (bug) στο λογισμικό: πλήρης αποκατάσταση με 

κατάλληλη διορθωτική έκδοση (patch/fix). Επιθυμητά ο χρόνος αποκατάστασης δεν 

πρέπει να ξεπερνά την μία (1) ημερολογιακή εβδομάδα 

Οι υπηρεσίες Εγγύησης περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα V: «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ». 

 

5.5.3. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των δοκιμών ελέγχου, την αποδοχή τους από το Δήμο 

και την εκπαίδευση του προσωπικού, αρχίζει η Περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας.  

Η Πιλοτική Λειτουργία αναφέρεται στο πρώτο στάδιο της πραγματικής λειτουργίας του 

Συστήματος με τη συμμετοχή μιας αντιπροσωπευτικής ομάδας χρηστών, καλύπτοντας το 

σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών και λειτουργιών του Συστήματος και 

χρησιμοποιώντας το σύνολο των επιχειρησιακών δεδομένων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

θέσει το Έργο σε Πιλοτική Λειτουργία κάτω από πραγματικές συνθήκες για χρονικό διάστημα 

ενός (1) μήνα.  

 

Η έναρξη της φάσης της Πιλοτικής Λειτουργίας προϋποθέτει τα ακόλουθα:  

• τη δημιουργία «Πλάνου Πιλοτικής Λειτουργίας» από τον Ανάδοχο, στο οποίο θα 

αναφέρονται αναλυτικά η ημερολογιακή περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας, η υποδομή 

στην οποία θα εγκατασταθεί πιλοτικά ο εξοπλισμός και το λογισμικό, το προσωπικό 

που θα διατεθεί από τον Ανάδοχο από την έναρξη μέχρι και την ολοκλήρωση της 

παρούσας φάσης, οι ομάδες των χρηστών που θα χρησιμοποιήσουν το Σύστημα και 

θα συνεργαστούν με το προσωπικό του Αναδόχου, πλάνο διαχείρισης ανακυπτόντων 

προβλημάτων υλικού / λογισμικού, τα κριτήρια αποδοχής της επιτυχούς 
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ολοκλήρωσης της φάσης. Το «Πλάνο Πιλοτικής Λειτουργίας» θα υποβληθεί στο Δήμο 

από το οποίο και θα εγκριθεί πριν από την έναρξη της Πιλοτικής Λειτουργίας. 

• την επιτυχή ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού που 

προβλέπει το «Πλάνο Πιλοτικής Λειτουργίας». 

• την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των Χρηστών που θα συμμετέχουν στην 

παρούσα φάση. Για τις ανάγκες της Πιλοτικής Λειτουργίας, το Σύστημα θα 

εγκατασταθεί σε χώρους που θα προσδιορίσει ο Δήμος ένα (1) μήνα πριν από την 

έναρξη της φάσης της Πιλοτικής Λειτουργίας. Βασική παράμετρος που θα ληφθεί 

υπόψη είναι η ανάγκη της συμμετοχής στην Πιλοτική Λειτουργία όλων των διακριτών 

κατηγοριών χρηστών. 

 

Ο Ανάδοχος, κατά την περίοδο της Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήματος, έχει τις παρακάτω 

υποχρεώσεις: 

• να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Υπηρεσία και τις ομάδες Χρηστών που θα 

συμμετέχουν στην Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος.  

• να διαθέσει προσωπικό για την υποστήριξη της διαδικασίας Πιλοτικής Λειτουργίας 

και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος υπό συνθήκες 

πλήρους Παραγωγικής Λειτουργίας (πραγματικά δεδομένα, χρήση από κρίσιμο 

πυρήνα χρηστών, κτλ.),  

• να πραγματοποιήσει τις όποιες ρυθμίσεις / παραμετροποιήσεις / προσαρμογές / 

τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος 

(fine tuning),  

• να διορθώσει τυχόν λάθη του Συστήματος (bug fixing),  

• να επικαιροποιήσει την τεκμηρίωση του Συστήματος,  

• να παρέχει υπηρεσίες on the job training στους χρήστες  

 

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας, εμφανισθούν προβλήματα ή 

διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, ο Ανάδοχος 

οφείλει να προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις και 

αναπροσαρμογές, ώστε το Σύστημα, μετά το πέρας της Πιλοτικής Λειτουργίας, να είναι 

έτοιμο για παραγωγική εκμετάλλευση.  

Βασικά κριτήρια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήματος 

είναι:  

• να εντοπιστούν και να απαλειφθούν όλα τα λάθη του λογισμικού του Συστήματος,  

• να εντοπιστούν και να απαλειφθούν τα κρίσιμα λειτουργικά λάθη του Συστήματος, τα 

οποία επηρεάζουν άμεσα την επιχειρησιακή λειτουργία,  

• να εξασφαλισθεί ότι το Σύστημα ικανοποιεί τα κριτήρια διασφάλισης του επιπέδου 

ποιότητας (διαθεσιμότητα, χρόνος απόκρισης, κλπ.) που θα οριστούν από το Δήμο.  
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5.5.4. ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Μετά από ειδοποίηση του Δήμου, ο Ανάδοχος θα λύνει το θέμα με τεχνικό του, 

απομακρυσμένα μέσω Διαδικτύου ή θα στέλνει έναν ή περισσότερους τεχνικούς στην 

τοποθεσία της βλάβης. Οι τεχνικοί θα αναλαμβάνουν εργασία συντήρησης ή αποκατάστασης 

βλαβών του υλικού, διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων του λογισμικού και γενικά 

επιδιόρθωση των βλαβών.  

Διακρίνονται οι παρακάτω χαρακτηριστικοί χρόνοι :  

• t0: χρονική στιγμή ειδοποίησης του αναδόχου από το Δήμο. Από αυτή τη χρονική 

στιγμή αρχίζει να μετράει η κατά περίπτωση προθεσμία αποκατάστασης της 

λειτουργίας του συστήματος ή της επισκευής / συντήρησης του εξοπλισμού.  

Για βλάβη στον κεντρικό εξοπλισμό ή λογισμικό, καθώς και για βλάβη του περιφερειακού 

εξοπλισμού ο Δήμος θα ειδοποιεί τον προμηθευτή από 8.00π.μ. έως 17.00μ.μ.  

Εάν η ειδοποίηση του Δήμου στον Ανάδοχο γίνει μέχρι την 17.00 μ.μ., η έναρξη της 

προθεσμίας θα είναι άμεση, αλλιώς ως έναρξη θα θεωρείται η έναρξη εργασιών της 

επομένης εργάσιμης ημέρας.  

• t1: Η χρονική στιγμή αποκατάστασης της λειτουργίας του τμήματος. Αυτή μπορεί να 

γίνει είτε με απομακρυσμένη επισκευή, είτε με επί τόπου επισκευή της βλάβης, είτε 

με προσωρινή αντικατάσταση της συσκευής με άλλη ιδιοκτησίας του αναδόχου. Στην 

περίπτωση της αντικατάστασης, αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς μείωση των επιδόσεων 

του συστήματος.  

Οι αντίστοιχες προθεσμίες είναι:  

• (t1 - t0): 72 ώρες  

Διευκρινίζεται ότι όλες οι δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Ως Χρόνος αποκατάστασης κάθε βλάβης λογίζεται ο αριθμός των ωρών από την αναγγελία 

της βλάβης έως την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία. Ο υπερβάλλον 

χρόνος ορίζεται σαν χρόνος μη Διαθεσιμότητας.  

Σε περίπτωση υπέρβασης του αποδεκτού ορίου μη Διαθεσιμότητας για κάθε επιπλέον ώρα 

Μη Διαθεσιμότητας θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα. Θεωρείται ότι η μη διαθεσιμότητα 

άλλων μονάδων του Έργου (εξοπλισμός, λογισμικό συστημάτων και γραμμή πρόσβασης στο 

διαδίκτυο) που εξαρτώνται λειτουργικά από μη διαθέσιμη λόγω βλάβης μονάδα, θα 

συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της ρήτρας. Η ρήτρα θα είναι ίση με:  

- 0,5‰ επί του συμβατικού τιμήματος του/των μη διαθέσιμου/ων μονάδος/ων του Έργου.  
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Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται έκτακτα φυσικά φαινόμενα, οι 

παραπάνω χρόνοι απόκρισης δεν ισχύουν και η πρόσβαση του Τεχνικού του Αναδόχου θα 

γίνεται μετά από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου 

είναι ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, την 

κάλυψη των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης. 
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6. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

6.1. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης ανάπτυξης της τεχνολογίας και των πολυμέσων, 

υπάρχουν πολλά παραδείγματα χώρων σε όλο τον κόσμο που προβάλλουν τον πολιτισμό με 

ψηφιακό διαδραστικό τρόπο. Οι νέες διαδραστικές τεχνολογίες με σωστό σχεδιασμό 

μπορούν να βοηθήσουν ώστε οι χώροι πολιτισμού να προσφέρουν το επιστημονικό τους 

περιεχόμενο με ελκυστικό τρόπο στο κοινό. Ο σχεδιασμός αυτός έχει σκοπό ο επισκέπτης να 

συμμετέχει με όλες του τις αισθήσεις δηλαδή να έχει βιωματική προσέγγιση και να 

παροτρύνεται στην αυτενέργεια, τον πειραματισμό και την εξερεύνηση ώστε η επίσκεψή του 

να συνδυάζει την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία. Βεβαίως όλα αυτά πρέπει να γίνουν με 

σεβασμό στους επισκέπτες και με φροντίδα ώστε η νέα ψηφιακή τεχνολογία να ικανοποιεί 

τις ανάγκες τους αποφεύγοντας την αλόγιστη και επιπόλαιη χρήση των τεχνολογικών 

δυνατοτήτων.  

Στο Δήμο Οιχαλίας, παρόλη την έμφαση στην προβολή του πολιτιστικού της αποθέματος, 

δεν υπάρχει επαρκής αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

 

6.2. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στον πολιτισμό θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της τοπικής 

οικονομίας και θα βελτιώσει τις συνθήκες αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων. Ειδικότερα 

στον τουρισμό, οι κεντρικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις αφορούν στη βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη συμπλήρωση και διεύρυνση της αλυσίδας 

αξίας, καθώς και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό, η 

εμβάθυνση των συνεργειών με τους τομείς του πολιτισμού θα ενισχύσει τις προοπτικές 

ανάπτυξης δικτύων εναλλακτικού τουρισμού και θα αμβλύνει την εποχικότητα του τομέα.  

Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτούνται παρεμβάσεις όπως:  

• Χρήση των αποτελεσμάτων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας  

• Προώθηση της ανάπτυξης νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και διαδικασιών.  

• Ευρεία χρήση των ΤΠΕ από τους πολίτες και ανάπτυξη νέων εφαρμογών ΤΠΕ για 

αξιοποίησή τους στην προβολή του τουρισμού και του πολιτισμού.  

• Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος / brand name και επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η προτεινόμενή πράξη αποτελεί μια προσπάθεια για την 

επιτυχή ενσωμάτωση του τοπικού πολιτισμού στην αλυσίδα του τουρισμού της εμπειρίας. 
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6.3. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Ο Δήμος Οιχαλίας στοχεύει στην τοπική ανάπτυξη και παραγωγή πολιτιστικού αγαθού για 

την κοινωνία και τους επισκέπτες της περιοχής, για τη δημιουργία εξωστρεφών πολιτιστικών, 

εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών επαφών.  

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία περιγράφουν και την 

αναγκαιότητά της.  

• Η δημιουργία πολιτιστικών δραστηριοτήτων στους μικρούς οικισμούς θα 

δημιουργήσει νέα ερείσματα και δραστηριότητες εμπλουτίζοντας τον βίο τόσο των 

ντόπιων όσο και των επισκεπτών, αξιοποιώντας χώρους και πολιτισμό από τον ίδιο 

τόπο.  

• Η ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού με σύγχρονη τεχνολογία αποτελεί μία 

σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα καινοτομία η οποία προβάλλει την τοπική ιστορία 

και ιδιοσυγκρασία. Ο Δήμος στοχεύει στην ενσωμάτωση του πολιτισμού ως βασικό 

στοιχείο του τουρισμού της εμπειρίας στην περιοχή και το προτεινόμενο έργο 

συνδράμει σημαντικά σε αυτό, αξιοποιώντας παράλληλα καινοτόμες τεχνολογίες 

ΤΠΕ. 

 

6.4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ 

• Ενίσχυση της δημιουργικότητας  

• Προβολή ενός πολιτιστικού αγαθού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο  

• Ενθάρρυνση νέων στην μάθηση της ιστορίας ενασχόλησή τους με τον τοπικό 

Πολιτισμό και την ιστορία  

• Προσέλκυση επισκεπτών (Ελλήνων και ξένων)  

• Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς με σύγχρονα ψηφιακά μέσα  

• Ανάδειξη της τοπικής κοινωνικής ιδιοσυγκρασίας 

 

6.5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Η καινοτομία της πράξης στοιχειοποιείται, μεταξύ άλλων, από τις ακόλουθες σημαντικές 

παραμέτρους:  

• Χρήση της ψηφιακής οπτικοακουστικής τεχνολογίας και της εικονικής 

πραγματικότητας στην παρουσίαση παραδοσιακών μορφών δημιουργίας, 

ενσωματώνοντας κοινωνικά, ιστορικά, προσωπικά και βιωματικά χαρακτηριστικά . 

• Η χρήση σκηνοθετημένου (δραματοποιημένου) λόγου και δρωμένων στις ψηφιακές 

διαδραστικές εφαρμογές. 

 

6.6. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Η προτεινόμενη πράξη συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών 

αποτελέσματος του ΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως αυτοί αναφέρονται στην 
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πρόσκληση. Ειδικότερα η πράξη, δημιουργεί ένα χώρο όπου η πληροφορία προσφέρεται σε 

μία πλατφόρμα συμμετοχικότητας και διάδρασης μέσω της χρήσης των σύγχρονων 

τεχνολογιών τόσο στον τομέα της ψηφιοποίησης δεδομένων, φωνής και εικόνας όσο και της 

ανάπτυξης διαδραστικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην 

οπτικοποίηση της πληροφορίας μέσω της χρήσης των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών για 

την προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομίας. 

Συνεπώς καλύπτεται πλήρως ο Ειδικός στόχος της πρόσκλησης 3.5.1 (Βελτίωση του βαθμού 

προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, για αύξηση της επισκεψιμότητας). 

Επιπλέον λόγω της φύσης του αντικειμένου, της τοπικής παρουσίας της κουλτούρας και της 

ιδιαίτερης σημασίας του θέματος, εκτιμάται σημαντική αύξηση του ποσοστού των πολιτών 

που θα επισκεφτούν το χώρο πολιτισμού και θα γνωρίσουν τα στοιχεία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς της περιοχής. Αποτέλεσμα είναι, η πράξη αυτή να συνδράμει σημαντικά στην 

αύξηση του δείκτη αποτελέσματος T2421. 

 

6.7. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Η συμβολή του έργου στη έννοια και την πρακτική για βιώσιμη ανάπτυξη και του 

περιβάλλοντος συνοψίζεται στις ακόλουθες επιδιώξεις:  

 Η δράση υλοποιείται μέσα στον ιστό του Μελιγαλά υποστηρίζοντας την τοπική 

ιδιοσυγκρασία της κοινωνίας του, δημιουργώντας προϋποθέσεις αξιοποίησης της 

κληρονομιάς του, προσελκύοντας επισκέπτες να την γνωρίσουν βιωματικά και 

κατοχυρώνοντας μία ακόμη (μαζί με άλλες) πολιτιστική δραστηριότητα με απήχηση 

πέραν του τοπικού της χαρακτήρα.  

 Η δράση του έργου δεν απαιτεί σημαντική ενεργειακή πηγή, δεν δημιουργεί αστικές 

παρεμβάσεις, δεν επιδρά στο φυσικό περιβάλλον και δεν στοχεύει σε συγκεκριμένα 

τμήματα του πληθυσμού. Αντίθετα, προκαλεί βιώματα χωρίς εθνικούς, κοινωνικούς ή 

φυλετικούς διαχωρισμούς, μέσα σε παραδοσιακό αστικό περιβάλλον και 

χρησιμοποιεί πνευματικές και δημιουργικές ενέργειες. 
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7. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

7.1. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Η βιωσιμότητα της πράξης θα εξασφαλισθεί από τη δημοτική Αρχή καθώς αφενός μεν 

θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας έργο με πολλαπλά άμεσα και έμμεσα οφέλη και αφετέρου 

δεν απαιτεί σημαντικούς πόρους.  

Ειδικότερα, οι ψηφιακές εφαρμογές που θα εγκατασταθούν στους χώρους θα λειτουργούν 

υπό την επίβλεψη του σημερινού προσωπικού χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.  

Η λειτουργία του ψηφιακού εξοπλισμού του βιωματικού δρωμένου θα είναι χρονικά 

ρυθμιζόμενη βάσει ωραρίου με ελάχιστες ανάγκες επέμβασης στην καθημερινή τους 

λειτουργία.  

Η ρύθμιση και ενημέρωση του περιεχομένου των ψηφιακών εφαρμογών θα είναι δυνατή και 

εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου.  

Το έργο θα περιλαμβάνει πλήρης κάλυψης των εξόδων συντήρησης για ένα έτος μετά την 

οριστική παραλαβή. 

 

7.1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η βιωσιμότητα του αποτελέσματος του έργου εξαρτάται από τους παρακάτω βασικούς 

παράγοντες, για τους οποίους ο Δήμος έχει λάβει μέριμνα για την αντιμετώπισή τους: 

 

1. Δαπάνες συντήρησης. 

Οι δαπάνες αυτές αφορούν τον καθαρισμό των χώρων, των χώρων υγιεινής την 

αντικατάσταση αναλωσίμων, αναπαραγωγή εντύπων, τεχνική υποστήριξη, αντιμετώπιση 

βλαβών, κ.λπ.  

• Οι ανάγκες καθαρισμού χώρων κλπ. καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό του 

Δήμου. 

• Η συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων κλπ. καλύπτονται από την Τεχνική υπηρεσία, 

με το υπάρχον προσωπικό. 

• Η συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισμού, ψηφιακών εφαρμογών κλπ θα γίνεται από το 

τμήμα Προγραμματισμού και ΤΠΕ, με το υπάρχον προσωπικό. 

  

2. Δαπάνες λειτουργίας. 

Οι δαπάνες λειτουργίας αφορούν το προσωπικό λειτουργίας, δαπάνες υποδομών (Ο.Κ.Ω., 

διαδίκτυο, τηλεφωνία) κ.λπ.  

• Για τη λειτουργία των αποτελεσμάτων του έργου θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο 

προσωπικό του δήμου. 

 

3. Δαπάνες εξέλιξης και ανανέωσης. 
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 Οι δαπάνες αυτές είναι επενδυτικού χαρακτήρα και έχουν σκοπό να επεκτείνουν 

μέσα, θεματικές και δραστηριότητες ώστε να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη προβολή και 

επισκεψιμότητα.  

• Οι δαπάνες αυτές αφορούν πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις και δεν είναι 

δεσμευτικές για τη λειτουργία του έργου. Θα εξεταστούν κατά περίπτωση και μπορεί 

να χρηματοδοτηθούν από χορηγίες, σχετικές πολιτιστικές εκδηλώσεις ή μελλοντικά 

Ευρωπαϊκά προγράμματα κατά περίπτωση.  

 

7.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η λειτουργικότητα της πράξης θα εξασφαλισθεί από τη δημοτική Αρχή καθώς υπάρχουν ήδη 

οι δομές λειτουργίας. Για τις μεν τοπικά εγκατεστημένες ψηφιακές εφαρμογές της πράξης η 

λειτουργία θα πραγματοποιείται από το υπάρχουν προσωπικό του Δήμου, για τις δε 

διαδικτυακές εφαρμογές τη λειτουργία θα αναλάβει το Τμήμα Προγραμματισμού και ΤΠΕ, το 

οποίο έχει την εμπειρία. Το τμήμα αυτό θα είναι και αρμόδιο για τη συντήρηση του 

λογισμικού και εξοπλισμού που προβλέπεται στην πράξη καθώς έχει σχετική τεχνογνωσία. 

Θα υπάρξει μέριμνα για την εξασφάλιση χρημάτων από το δημοτικό προϋπολογισμό για την 

ανάγκη σύναψης συμβολαίου συντήρησης μετά το πέρας της εγγύησης με εταιρεία ή 

εξωτερικό συνεργάτη. 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

Η σύμβαση αποτελεί το υποέργο 1 της Πράξης : : «Δημιουργία Ψηφιακού Πάρκου πολιτισμού στο Δήμο Οιχαλίας με χρήση σύγχρονων 
τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας», με κωδικό ΟΠΣ 5035511, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Πελοπόννησος 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1831/15.05.2019 (ΑΔΑ: ΨΛ417Λ1-Ε5Γ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα. 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  218.870,97€ 

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού Προμήθειας: 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
(με ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (με 

ΦΠΑ) 

1.1 

Ειδικές κάσκες εικονικής 

πραγματικότητας VR (με ακουστικά, 

φορτιστή) 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 30 ΤΕΜ 1.300,00 39.000,00 

1.2 Οθόνες ΤFT Video Wall ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1 ΤΕΜ 1.300,00 1.300,00 

1.3 Βάση τοποθέτησης Video Wall ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1 ΤΕΜ 500,00 500,00 
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1.4 

Η/Υ tablet επαυξημένης 

πραγματικότητας (με θήκη βαρέας 

χρήσης) 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15 ΤΕΜ 900,00 13.500,00 

1.5 Διαδραστικό Τραπέζι ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1 ΤΕΜ 5.500,00 5.500,00 

1.6 Επαγγελματική Οθόνη TFT 50 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3 ΤΕΜ 800,00 2.400,00 

1.7 wi- fi Access point ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3 ΤΕΜ 400,00 1.200,00 

1.8 Εκθετήριο ολογράμματος ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3 ΤΕΜ 3.500,00 10.500,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 73.900,00 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
(με ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (με 

ΦΠΑ) 

2.1 Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας 

ΕΤΟΙΜΟ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

1 ΤΕΜ 8.000,00 8.000,00 

2.2 
Εφαρμογή επαυξημένης 

πραγματικότητας 

ΕΤΟΙΜΟ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

1 ΤΕΜ 8.000,00 8.000,00 

2.3 Εφαρμογή διαδραστικού τραπεζιού 

ΕΤΟΙΜΟ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

1 ΤΕΜ 2.000,00 2.000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 18.000,00 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
(με ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (με 

ΦΠΑ) 

3.1 Ανάπτυξη ιστοσελίδας πολιτισμού  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

1,5 Α/Μ  4.200,00 6.300,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 6.300,00 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
(με ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (με 

ΦΠΑ) 

4.1 Εκπαίδευση προσωπικού 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
0,25 Α/Μ  4.200,00 1.050,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1.050,00 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
(με ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (με 

ΦΠΑ) 

5.1 

Παραγωγή ψηφιακού ντοκιμαντερ 360° 

εικονικής πραγματικότητας προβολής 

αρχαιολογικών χώρων/ μνημείων 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
11 Α/Μ  4.200,00 46.200,00 
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5.2 
Παραγωγή περιεχομένου εκθεμάτων 

επαυξημένης πραγματικότητας 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
9 Α/Μ  4.200,00 37.800,00 

5.3 

Παραγωγή βίντεο - ντοκιμαντερ 

υπερυψηλής ανάλυσης 4Κ 

παρουσιάσεων οθονών σχετικά με τα 

αξιοθέατα του Δήμου 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
7 Α/Μ  4.200,00 29.400,00 

5.4 

Παραγωγή περιεχομένου εκθετηρίων 

ολογραμμάτων από αρχαιολογικά 

ευρήματα 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
8 Α/Μ  4.200,00 33.600,00 

5.5 Καλωδιώσεις / υποδομές  
ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1 Α/Μ  4.200,00 4.200,00 

5.6 
Εγκατάσταση εξοπλισμού και 

εφαρμογών 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1 Α/Μ  3.800,00 3.800,00 

5.7 Μελέτη εφαρμογής 
ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1 Α/Μ  4.200,00 4.200,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 159.200,00 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
(με ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (με 

ΦΠΑ) 

6.1 Πιλοτική λειτουργία  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1 Α/Μ  4.200,00 4.200,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.200,00 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
(με ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (με 

ΦΠΑ) 

7.1 
Δράσεις δημοσιότητας (ημερίδα, 

φυλλάδια) 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 Α/Μ  4.200,00 4.200,00 

7.2 Φιλοξενία ιστοσελίδας για 12 μήνες ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 Α/Μ 550,00 550,00 

7.3 
Σύστημα ασφάλειας χώρου (κάμερες, 

συναγερμός) 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 Α/Μ 2.000,00 2.000,00 

7.4 
Ψηφιακές εκτυπώσεις αισθητικής 

αναβάθμισης χώρου 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 Α/Μ 2.000,00 2.000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.750,00 

 
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 271.400,00 

ΦΠΑ 24% 52.529,03 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 218.870,97 

 

Στις παραπάνω τιμές, περιλαμβάνεται η αξία, η μεταφορά και η τοποθέτηση σε χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Επιπλέον, 

περιλαμβάνονται τα έξοδα κάθε νέας κράτησης,  άγνωστης  μέχρι σήμερα που θα εμφανιστεί  από τη σύνταξη της παρούσας και  μετέπειτα.  

 


